
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-01-23  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Agneta Hägglund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Nordberg (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 3 februari 2014, kl. 15.00 
Förmöten från kl. 14.00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Informationer - ekonomi 

  6. Redovisning av inkomna handlingar 

  7. Redovisning av delegationsbeslut  

  8. Redovisning av aktuella protokoll 

  9. Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

 10. Ärenden som överförs från miljö- och tekniknämnden till kommunstyrelsen med anled-
ning av omorganisation 

 11. Möjligheternas hus 

 12. Förslag till markanvisningspolicy 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-01-23  

Kommunstyrelsen 
 

 

 13. Åtgärdsvalstudie för väg 263 

 14. Förslag till regler och ersättning för nattvandring i Håbo kommun 

 15. Förslag till delegation av arbetsmiljöarbetsuppgifter inom kommunstyrelsens förvaltning  

 16. Förslag till företagspolicy för Håbo kommun 

 17. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag 

 18. Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

 19. Uppföljning av yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens underhålls-
planering 

 20. Förslag till utökat VA-verksamhetsområde Enbacksvägen, Krägga 

 21. Redovisning av berett medborgarförslag ordnandet av en lekplats i Krägga 

 22. Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks 

 23. Redovisning av beredd motion gällande utökad valfrihet genom införande av en LSS-
peng. 

 24. Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehand-
ling 

 25. Förslag att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator-mobiltelefon 

 26. Fyllnadsval av ledamöter ungdomsrådet läsåret 2013 - 2014 

 27. Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera medverkande 
dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna valen år 2014 

 28. Förslag till tidplan för arbetet med budget för år 2015 

 29 Förslag om utbetalning av partistöd för år 2014 

 30. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 nr 2014.99 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli  
Caroline Uttergård, Administratör  
0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-02-03 
 
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, 2014-01-14.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 

 

mailto:caroline.uttergard@habo.se


Håbo Immmun 

Dags att teckna nytta vtal med SAMIlIFPI, 
SAMI, Svenska artisters och musikers 
intresseorganisation 

In 
Cirkulär 13:57, Pensionsnämndens beslut 
om omräkning av pensionsbehållning och 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PF A samt omräkning av fårmånsbestämda 
pensioner enligt PF A och KAP-KL under 
år 2014., Sveriges kommuner och 
Landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13 :52 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Implementering av EU:s 
patientrörlighetsdirektiv , Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13 :56 från Sveriges Kommuner 
och Landsting: Nytt normalavtal med 
SAMIlIFPI om framrorande av musik i 
primärkommunal verksamhet 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Informations- och prognos brev november 
2013 angående asylsökande, 
ensamkommande barn etc., 
Arbetsfårmedlingen, Migrationsverket, 
Länsstyrelserna 

In 

MEDDELANDEN (händelser) 
Komm unstyreisen 2014-02-03. 

Caroline Uttergård 

Caroline Uttergård 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner. 

Caroline Uttergård 

Tillståndsbevis 504 A 252.732/13, konsert Upplåtelse av kommunens mark 2013 
23 november 2013., Polisen 

In 
Cirkulär 13:58 från Sveriges Kommuner 
och Landsting Hyreshöjning fr.o.m. 2014-
O l-O l for lokaler med avtal knutna 
till konsumentprisindex, KPI, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13:61 från Sveriges Kommuner 
och Landsting: Kommunala 
ansvarsåtaganden får egna hem och 
småhus i bostadsrättsform, Sveriges 
kommuner och landsting., SKL 

Caroline Uttergård 

Ellinor Tegner 
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Håbo kommun 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2014-02-03· 



Håbo kommun 

MEDDELANDEN (händelser) 
. Kommunstyrelsen 2014-02-03 



Håbo kommnn 

Överenskommelse om stöd till en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet 
inom socialtjänsten 2014, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

In 
Överenskommelse om fördjupade 
medicinska utredningar 2014-2015, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Överenskommelse om nationell satsning 
för förbättrad patientsäkerhet för år 2014, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Överenskommelse om fortsatta insatser för 
en mer jämlik hälso- och sjukvård för 
2014, Sveriges kommuner och landsting, 
SKL 

In 
Cirkulär 13:75 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta: Förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL) 
, Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Ny överenskommelse för 2014.; 
Information om ersättning utifrån den nya 
överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap för 2014 
, Myndigheten för samhällsskydd och 
krisberedskap 

In 
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, 
bidrags året 2014, utfall, Statistiska 
centralbyrån, SCB 

In 
Kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner år 2014, utfall, Statistiska 
centralbyrån, SCB 

In 
Cirkulär 13:72 från Sveriges Kommuner 
och Landsting: Budgetförutsättningar för 

. åren 2013-2017, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL 

MEDDELANDEN (händelser) 
. Kommunstyrelsen 2014:-02-03 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 
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Håbo kommun 

Cirkulär 13:76 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta: 
Överenskommelse om A vgiftsbestärnd 
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) 
m.m. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Mailkonversation angående möte om 
sanktionsavgift. Gäller 
byggsanktionsavgift för uppförande av 
byggnad på Varpsunds skjutbana. 

In 
Mailkonversation angående möte om 
sanktionsavgift. Gäller 
byggsanktionsavgift för uppförande av 
byggnad på Varpsunds skjutbana. 

In 
Mailkonversation angående möte om 
sanktionsavgift. Gäller 
byggsanktionsavgift för uppförande av 
byggnad på Varpsunds skjutbana 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommullstyrelsen 2014-02-03 

Ellinor Tegner 
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Caroline Uttergård 

Caroline 
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  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS nr 2014.102 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör  
 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-08-12 – 2014-01-13, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2013-10-01 – 2014-01-09. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-11-14– 2013-12-19.  
• Skolförvaltningen, perioden 2013-10-18—2014-01-13. 
• Socialförvaltningen, perioden 2013-08-12-2014--01-07.  
• Bildningsförvaltningen, perioden 2013-08-20 – 2014-01-07. 
• Bygg- och miljöförvaltningen, perioden 2013-10-07—2013-12-12.  
 

Enskilda beslut 
• Förhandling, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid Elevhälsoenheten, 

Håbo kommun och SSR, 2012-04-15, Tarja Dahlin och Hans Elmehed.  

• Vidaredelegering av rätt att företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar och träffa överenskommelse om 
fastighetsreglering, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-12-19.  

• Ersättare för personalchef i Håbo kommun under perioden 20 december 
2013 tom 7 januari 2014, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-12-19.  

• Förordnande som tf förvaltningschef för skolförvaltningen och 
bildningsförvaltningen under tiden 23/12 – 27/12 2013, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-12-20.  

• Förordnande som tf förvaltningschef för bildningsförvaltningen under 
perioden 11/11 – 15/11 2013, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-
11-08.  

• Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under 
perioden 11-17 november 2013, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-
11-08.  

• Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Lärarförbundet, Tarja 
Dahlin och Hans Elmehed, 2012-04-15.  

• Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Vårdförbundet, Tarja 
Dahlin och Hans Elmehed, 2012-04-15.  

mailto:caroline.uttergard@habo.se


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-13 KS nr 2014.102 

 

• Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Psykologförbundet, Tarja 
Dahlin och Hans Elmehed, 2012-04-15.  

 

• Förordnande som tf förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen 
den 3 januari 2014, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-12-10.  

• Förordnande som tf förvaltningschef på miljö- och teknikförvaltningen 
under jul och nyår  2013/2014, hid 2013.3600, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-12-10.  

• Remittering av Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen, mellan väg 146 – korsning Ekillabadet, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-11-20.  

• Remittering av Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad – 
Måttan och slottet, Skokloster, Per Kjellander, komundirektör, 2013-11-
05.  

• Remittering av Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- 
och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-11-05.  

• Fullmakt att föra kommunens talan i Mål FT 6460-13, 
kommunstyrelsens ordförande, 2013-11-15.  

• Tilldelningsbeslut, upphandlingskonsulter inom IT-området, Per 
Kjellander, kommundirektör, 2013-11-11.  

 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12.  

 
 
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. 
__________ 
 

 

 

 



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

Redovisning av aktuellt protokoll 
Sammanfattning 

Datum 
2014-01-24 

Protokoll- styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2013-11-27. 
Protokoll- KHR, 2013-12-10. 
Protokoll- KHR, 2014-01-24. 
Protokoll- KPR, 2013-12-18. 
Anteckningar- Ungdomsrådet, 2013-12-18 

Beslutsunderlag 
- Protokoll och anteckningar, enigt ovan. 

Konnnunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar protokoll och antecknigar. 

Vår beteckning 
KS2013/13 nr 2014.248 



MINNESANTECKNING/PROTOKOll ---'1(2\} r..d1HÅBO 
'-' KOMMUN 

Datum 
2013-12-18 

Vår beteckning 
KS2013/13 nr 2013.3696 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur & Livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

Ungdomsrådet 2013-12-09 

Närvarande: Rebecka Wiklund, Elinor Månsson, Maria Demirian, Elin 
Larsson, Wilma Befring, Otto Widen, Julia Nilsson Chew, Ellen Andersson, 
Viveca Brolin, Lina Björnsson, Sandra Goro, Agneta Häggiund, Daniel 
Cramnell, Joachim Ringwall och Charlotta Bjälkebring Carlsson. 

1. Välkomna presentation 

Agneta hälsade alla välkomna till dagens möte. Vi skrev namnlappar for att 
lättare lära våra namn. 

2. Förra minnesanteckningarna 

Lades till handlingarna. Infonnation till rådet om att alla 
minnesanteckningar skickas till kommunstyrelsen som infonnation. 

3. Inbjuden gäst från polisen -  

hade forhinder till dagens möte och bjuds därfor in till rådets 
kommande möte. Eftersom temat är trygghet bjuds även Arne Andersson 
från avdelningen for park och gator in for att tala om belysningsfrågor. 
Rådet menar att belysningen allmänt är dålig i kommunen med svagt gnlt 
ljus. I synnerhet är det dåligt npplyst i Skokloster. 

Arne och  bjuds in till rådets nästa möte den 27/1-2014. 

4. Fika och prat om de val ungdomsrådet ska göra 

5. Val ordförande och vice ordförande, ekonomisk ansvarig 
samt webbansvarig 

Enligt reglementet är Agneta Häggiund, kommunstyrelsens ordforande, 
ordforande i rådet. Till vice ordforande valdes enhälligt J an Sundling. 
När det gäller protokoll/minnesanteckningar och kallelser önskar rådet att 
Charlotta Bjälkebring Carlsson fortsatt ska ha hand om det. Ekonomisk 
ansvariga for rådets verksamhet är Agneta Häggiund och Charlotta 
Bjälkebring Carlsson. 

Rådet återkommer om val till webbansvarig. 

6. Ungdomsråds möten 

• Måndag 27 januari kl. 18.00 Skoklosterrummet (fonnöte styrgrupp 
kl. 17.00) 



Datum 
2013-12-18 

Vår beteckning 
KS2013/13 nr 2013.3696 

• Torsdag den 27 februari Hearing kL 16.00 Övergranssalen (förmöte 
styrgrupp Ikl. 15.00) 

• Måndag den 31 mars kl. 18.00 Skoklsoterrummet (fönnöte styrgrupp 
kl. 17.00) 

• Tisdag den 29 april kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte styrgrupp 
kl. 17.00) 

• Måndagen den 26 maj kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) 

• Fredagen den 29 augusti kl. 18.00 Kalmarrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) 

• Måndagen den 29 september kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) 

• Torsdagen den 30 oktober kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 1 7.00) 

• Måndagen den 8 december kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) 

7. Hearing 2 
Torsdag den 27 februari kl. 16.00 Övergranssalen (förmöte styrgrupp Ikl. 
15.00). Rådet beslöt att förvaltningschefför skolan Hans Elmehed, 
kulturchef, Hanna Rydstedt, kommundirektör Per Kjellander, chef för plan 
och utveckling Clases Ljungberg och Håbo Marknads AB ska inbjudas till 
hearing 2. 

Följande förslag ska behandlas på mötet: 

• Samlat sportcentrnm 
Det finus ett planuppdrag i kommunen som gäller Gröna Dalen. I olika 
skeden i planprocessen får alla medborgare vara med och tycka till och ge 
förslag. Uppförandet av ett "Möjligheternas hus" är något anuat som utreds i 
kommunen. Det har genomförts en medborgardialog där exempelvis 
politiker och tjänstemän stod och lyssnade på förslag från medborgarna i 
centrum rörande ett "Möjligheternas hus",dess inuehåll och placering. 
Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsens förvaltning, under 
utredningen för "Möjligheternas hus" samt plan- och 
utvecklingsavdelningen. 

• UngdomsgårdIungdomshus 
Att arrangera aIlllorlunda aktiviteter både på plats i Bålsta men även 
möjligheten att åka iväg och testa på aktiviteter som dykning, fåktning, 
målning eller klättring. Ge bra alternativ till de"vanliga"sporterna. Tillhör 
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.~ KOMMUN 
Datum 
2013-12-18 

Vår beteckning 
KS2013/13 nr 2013.3696 

utredningen om ett "Möjligheternas hus". Handlingsplanen överlämnas till 
konununstyrelsens förvaltning, under utredningen för "Möjligheternas hus". 

• Ny sporthall med läktare 
Diskuterades i samband med handlingsplan 2 från Grupp l. 
Handlingsplanen överlämnas till konununstyrelsens förvaltning, under 
utredningen för "Möjligheternas hus". 

• Ungdomscafe/fritidsgård, med gratis will 
Deltagarna i grupp 4 deltar gäma som en referensgrupp i arbetet. 
Handlingsplanen överlämnas till konununstyrelsens förvaltning, kultur- och 
livsmiljö samt till bildningsförvaltningen. 

• Sommar och vattenpark (bad) 
Handlingsplanen överlämnas till kommunstyrelsens förvaltning, plan- och 
utvecklingsavdelningen samt Håbo Marknads AB. 

8. Övriga frågor 
a) Etiska regler 

Vi pratade om att som rådsmedlem är man representant för konununen och 
att man bör ha ett korrekt, vänligt och föredömligt uppträdande. 

b) Söka bidrag från ungdomsstyrelsen för att uppmuntra till 
ökat valdeltagande 

Rådet beslutade att Charlotta Bjälkebring Carlsson formulerar en ansökan 
om medel från Ungdomsstyrelsen för att uppmuntra till ökat valdeltagande. 
Det rådet planerar göra är skolbesök på samtliga grundskolor åk. 7-9, ett 
större öppet arrangemang på gymnasieskolan med politiker utfrågning. Som 
moderator på det större arrangemanget föreslår ungdomarna en känd stå 
upp komiker (Shan The Man, Magnus Betner) eller arman kompetent person 
i den genren. Förutom detta vill ungdomsrådet besöka Riksdagen. Prta med 
länets ledamöter samt om möjligt träff med någon EU parlamentariker eller 
dennes ersättare, om möjligt även information från Nordiska rådets svenska 
delegation. Syftet är att först informera ungdomsrådet som sedan ordnar 
skol- och öppet arrangemang för att motivera till ökat valdeltagande. 

Vid de olika arrangemangen ska det armonseras, affischeras och bjudas på 
någon förtäring och allmän information om valen. 

c) Som aktivitet för att stärka sammanhållningen i rådet vill 
man spela paintball. 

Charlotta kollar var man kan spela i närheten och kostnaden för det. . 

d) Nästa möte ska startas med en lek. 

DaJme och Jocke förbereder en "isbrytaJlde" lek till nästa gång. 



Datum 
2013-12-18 

9. Nästa möte 

Måndag den 27 januari kl. 18.00. Lokal Skoklosterrummet entreplan 
kommunhuset (fönnöte styrgrupp samt vice ordförande kl. 17.00). 

Anteclmingar: Justerat: 

Vår beteckning 
KS2013/13 nr 2013.3696 

Charlotta B Carlsson, sekreterare Agneta HäggIund, ordförande 



Håbo Marknads AB 
Protokoll styrelsemöte 2013-11-27 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Gahemi, Ralph Abrahamsson, Göran Eriksson 
Ersättare: Frank Nilsson, Bengt Skiöld, Sven Svanström 
Ej närvarande: Chris Bremark, Anders Ekman, Christer Persson 
Övriga: Lena Eklund-Gabrielsson, Per Andersson. 

5:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

5:2 Val av justerade 
Till justerade valdes Sven Svanström 

5:3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 

5:4 Protokoll från föregående möte 
Protokollet gOdkändes 

5:5 Information från VD 
VD har träffat Bålsta centrums ägare och diskuterat framtiden i Bålsta. 
Informerar och rapporterar om vad Håbo Marknads AB haft för verksamhet under året 2013 
Logistik Bålsta:s planering fortgår. 
Frågan om vi ska bygga mera lokaler i Skokloster och hyra ut dessa. Styrelsen anser att vi ska gå 
vidare med detta och ställa frågan till KS. 
Information om planeringen för Håbo Marknad AB för 2014 
E18 galan 2014 planeras ihop med Enköpings kommun och Upplands Bro kommun 

5:6 Ekonomirapport 
Ekonomirapporten godkändes 

5:7 Övriga rapporter 
VD berättar om en ide' runt "Skogen Park" i anslutning till Logistik Bålsta och Skörby-området 

5:8 Beslutsärenden 
- styrelsen beslutar att anta arbetsordningen för styrelsen 
- styrelsen beslutar att anta finanspolicyn 
- styrelsen beslutar att anta budgeten för 2014 
- styrelsen beslutar att vi ska investera i solpaneler på företagshuset i Skokloster 

5:9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

5:10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 26 februari. Mötestider för resterande året ( 2014) planeras in i 
samband med årsmötet. 

5: 11 Styrelsemötet avslutas 
Mötet avslutas med en Libanesisk middag. 

Lars-Göran Bromander. 
Ordförande. 

s?J 
Sven Sva.nström 
Justerare 
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JUSTERARE 

Protokoll fört vid det kommunala 
handikapprådets sammanträde 2013-12-12 

Tid och plats: 2013-12-12, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande ledamöter 

Solweig Lundkvist, SRF 

Per-OlofRenefalk, SRF 

Anita Rosen, DHR 

Jan-Olof Jigler, Diabetesföreningen i Håbo 

Håkan Igelström, RSMH 

Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigföreningen i 
Håbo 

Marie Nordberg (MP) 

Christian Nordberg (MP) 

Gunilla Gustavsson (S) 

Antonio Lopez (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Lill Pettersson, Strokeföreningen 

Gunilla Segemark, Astma och allergiföreningen 

Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening 
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JUSTERARE 

Nils-Ove Jansson, Parkinsonföreningen 

Carina Lund (M) 

Karl-Axel Boström (M) 

Liselotte EIg-Grahn (M) 

Gunilla Alm (FP) 

Övriga närvarande 

Elisabeth Hedberg, Enhetschef Habiliteringen 
(punkt 1) 

Marina Jonasson, Kurator Habiliteringen (punkt 1) 

Thomas Brandell, socialchef 

Annette Eliasson Bostadsanpassning 

J onas Eliasson, sekreterare 

Agneta Häggiund, kommunstyrelsens ordförande 

Justerare 

Solweig Lundkvist 

I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013_3760 



~-H-ÅBO=---------~:t~:OkOIl------------
~ KOMMUN 2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Underskrifter 

.// 
/"f 

\,/ 

JUSTERARE 

, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,3760 



f"l1 HÅ'-cB~O=--------~~::OkOIl-----------
~ KOMMUN 2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

1. Information från Habiliteringen 

Rådet beslutar att punkten "Information från 
Habiliteringen" flyttas fram i dagordningen. 

Elisabeth Hedberg och Marina Jonasson från 
Habiliteringen informerar rådet om den 
verksamhet som Habiliteringen i Bålsta bedriver. 

Habiliteringen är en landstingsdriven verksamhet 
som ger råd, stöd, utbildning och behandling till 
personer med funktionsnedsättning. 

Habiliteringen vänder sig till personer med 
utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder, 
Aspergers syndrom, flerfunktionshinder, förvärvad 
hjärnskada och ADHD. 

Vidare informerar Habiliteringen tillsammans med 
socialchef Thomas Brandell om att ett så kallat 
Mini-infotek kommer att imättas på biblioteket i 
BCJF. Ett Mini-infotek är en informationshörna 
med faktablad om funktionsnedsättningar. Där 
finns även boktips och böcker om 
funktionsnedsättningar. 

Mini -infoteket riktar sig främst till personer som 
själv har funktionsnedsättning, är anhörig till eller 
arbetar med personer som har 
funktionsnedsättningar. 

Mini-infoteket kommer att invigas den 20 mars kl. 
18:00. 
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Elisabeth informerar även om att Habiliteringen 
har en önskan att den så kallade mjuka linjen även 
skulle köras till rondellen, vid Habiliteringen. 

Agneta Häggiund meddelar att hon ska ta med sig 
frågan till den samverkan som Håbo kommun har 
med landstinget och UL angående 
kollektivtrafiken. 

2. Val av justerare 

Rådet väljer Solweig Lundkvist till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Rådet beslutar att komplettera dagordningen enligt 
foljande: 

• Punkt 5, information från Elevhälsan 
utgår. 

• Punkt 17, Datum for rådets sammanträden 
under 2014 och formalia gällande AU, 
ersätter ärende 5. 

• Punkt 17 ersätts med Ersättning for 
kommunala uppdrag. 

• Att punkterna Barnallergiåret och 
Funktionshinderdag behandlas under 
övriga frågor. 
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4. Godkännande av föregående protokoll 

Rådet beslutar att föregående protokoll läggs till 
handlingarna. 

5. Datum för rådets sammanträden under 2014 och 
formalia gällande AU 

Rådet beslutar att sammanträda följande datum 
under 2014: 

KHR-AU 30 januari 15.00 - Kalmarrummet 

KHR 20 februari 19:00 - Övergransalen 

KHR-AU 8 maj 15:00 - Kalmarrummet 

KHR 27 maj 19.00 - Övergransalen 

KHR-AU 4 september 15.00 - Övergransalen 

KHR 25 september 19.00 - Övergransalen 

KHR-AU 19 november 15.00 - Övergransalen 

KHR 11 december 19.00 - Övergransalen 

Rådet beslutar att följande formalia ska gälla för 
Arbetsutskottets sammanträden: 

• Arbetsutskottets möten ska protokollföras 
och biläggas kallelse till KHR-möten. 

• En kommunal tjänsteman är sekreterare 
vid arbetsutskottets sammanträde. 

• Socialchefen, eller motsvarande 
tjänsteman, bör delta på arbetsutskottets 
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möten för att föredra aktuella frågor från 
Socialförvaltningen. 

• Arbetsutskottets protokoll ska justeras före 
publicering. 

• Arbetsutskottet bör sammanträda 3 veckor 
före KHR så att kallelse ska kunna 
skickas ut innehållande AUs protokoll 
och frågor till KHR. 

6. Information från socialförvaltningen 

Riktlinjer för biståndsbedömning 

Thomas Brandell informerar att socialnämnden vid 
sammanträdet den 10 december beslutade att anta 
nya riktlinjer för biståndsbedömning. 

Tidsschablonerna i riktlinjerna har setts över, både 
genom jämförelser med andra kommuner och 
genom dialog med kommunens utförare inom 
hemtjänsten. 

Thomas informerar även att socialnämnden 
beslutat att ledsagning i Håbo kommun ska vara 
kostnadsfri. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

7. Information från Miljö- och teknikförvaltningen 

Inventering av Medborgarhuset 
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Amlette Eliasson informerar om att listan med 
sammanställningen av fel och brister i 
Medborgarhuset har överlämnats till kommunens 
fastighetsavdelning. 

Fastighetsavdelningen kan tidigast behandla den 
efter jul och nyårshelgerna. 

Område omkring Gamla Bålsta 

Almette informerar om att kommunens plan- och 
utvecklingsavdelning rör närvarande arbetar med 
planeringen av området omkring gamla Bålsta. 

I det arbetet kommer även Medborgarhusets 
framtida funktionalitet att ses över. Det finns 
därmed en möjlighet att hantera och justera en del 
av den tillgänglighetsproblematik som finns i 
huset idag. 

Överlämning av utredning om enkelt avhjälpta 
hinder 

Annette informerar att hon, som en konsekvens av 
den organisatoriska förändring som träder i kraft 
vid årsskiftet, kommer att lämna över utredningen 
om enkelt avhjälpta hinder till en extern konsult. 

Skyltar vid Fridegårdsgymnasiet 

Annette informerar att hon rör närvarande 
assisterar BCJF i ett arbete med att förbättra 
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tillgängligheten på skolan genom att sätta upp 
tillgängliga informations sky ltar. 

Annette frågar om det finns intresse från 
handikapporganisationerna att delta i det arbetet. 

Solweig Lundkvist munäler intresse. 

Bålsta Centrum 

Annette informerar om att planeringen inför 
imättandet och uppförandet av ett nytt centrum har 
påbörjats. 

Rådet beslutar efterfråga att information om 
projektet dras på ett lämpligt sammanträde under 
nästa år. 

Hundrastgård vid Gröna dalen 

Christian Nordberg informerar att miljö- och 
tekniknämnden har fattat ett beslut om att inrätta 
en hundrastgård vid Gröna dalen. 

Hälsans stig 

Christian informerar om att miljö- och 
tekniknämnden har reserverat pengar i 2014 års 
budget fdr att inrätta en så kallad "Hälsans stig" i 
Håbo kommun. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

8. Information angående "Kalla fakta-inslaget" 
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I nyhetsprogrammet Kalla fakta rappOlierades om 
ett konsultfåretag vid namn Kommun-Lex, som 
flertalet kommuner anlitat för att genomfåra 
utbildningsinsatser inom biståndsbedömning. 

I inslaget framkom att flertalet kommuner hade 
anlitat fåretaget för att utbilda sina 
biståndsbedömare i hur man avslår kostsamma 
biståndsansökningar. I inslaget framkom även att 
en representant för företaget uttalade sig på ett 
nedlåtande sätt om funktionsnedsättning och 
inkomna biståndsansökningar. 

Handikapporganisationerna vill veta om Håbo 
kommun har anlitat den konsultfirman Kommun-
Lex och den enskilda konsulten som figurerade i 
kalla fakta-inslaget. 

Thomas Brandell meddelar att Håbo kommun inte 
har anlitat den enskilda konsulten, men att det har 
förekommit att bistånds bedömare från kommunen 
har deltagit i kurser som Kommun-lex har 
anordnat. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

9. Kommunalrådet informerar 

Kommunalrådet Agneta HäggIund informerar om 
följande pågående projekt och händelser i 
kommunen: 
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• Vision 2030, som remitterades till 
handikapporganisationerna under hösten, 
kommer att beslutas av fullmäktige i mars 
2014. Visionen har fått ett nytt arbetsnamn -
Vårt Håbo 2030. 

• Detaljplanen gällande Glastomten ska upp 
för antagande i kommunfullmäktige den 16 
december. Planen medger byggandet av 100 
st nya bostäder. 

• Håbohus kommer att fårdigställa 
byggnationen av 52 nya lägenheter på 
Dalvägen efter årsskiftet. 

• En detaljplan som medger byggnationen 
av 350 lägenheter i området efter 
Stockholmsvägen vid Björksäterkyrkan är ute 
på samråd. 

• En detaljplan som medger byggnation av 
70 lägenheter vid Kalmarvägen ska upp för 
antagande under 2014. 

• Under 2014 beräknas antalet innevånare i 
kommunen överstiga 20000. Detta kommer 
att firas. 

• Kommunen har fattat beslut om att hyra 
2:a våningen på landstingshuset. Detta 
kommer delvis att lösa lokalbristen i 
kommunhuset. 
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• I och med ombyggnationen av Pomona så 
kommer A-huset inom snar framtid att stå 
tomt. Socialförvaltningen har uttryckt en 
önskan om att flytta Rehabiliteringen till 
lokalerna. I dagsläget finns även en tanke om 
att använda de resterande lokalerna som ett 
center för äldre- och funktionsnedsatta. 

• Efter en medborgardialog om imättandet 
av ett Möjligheternas hus i Håbo kommun, 
som dels bestått av fYsiska möten i Bålsta 
centrum och dels av informationsinsamling 
via ifYllningsbara enkäter på kommunens 
hems ida, så har kommunstyrelsens 
förvaltning fått i uppdrag att skriva fram ett 
förslag om utformningen aven ny byggnad 
som bättre tillgodoser invånarnas behov av 
kultur- och fritidsaktiviteter. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

10. Information rörande äldreombudsman i kommunen 

Thomas Brandell informerar om 
socialförvaltningen för närvarande arbetar med att 
rekrytera en halvtidstjänst som äldre- och 
handikappombudsman. En annons för tjänsten 
ligger ute just nu. 
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Per-Olof Renefalk (SRF) frågar Agneta Häggiund 
om det finns planer på att låta tjänsten 
organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen. 

Agneta Häggiund meddelar att det pågår en 
organisationsutredning i kommunen och frågan om 
tjänstens framtida organisatoriska tillhörighet 
kommer att behandlas där. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

11. Uppföljning av frågan om våningsbaracker vid 
Västerängsskolan 

Agneta Häggiund informerar att det är årskurserna 
1-6 som idag befinner sig i paviljongerna. Vid 
skolstarten 2014 kommer årskurserna 7-9 att flytta 
ut. Alla trappor och räcken är fullt godkända. 

Annette Eliasson informerar om att anledningen 
till att tvåvåningsbaracker är utställda har att göra 
med markfOrhållandena i området. 

Jan-Olof Jigler (Diabetesf6reningen i 
Håbo )påpekar att vånings barackerna utgör ett 
problem som kommer att fOrsvinna, men att det är 
av stor vikt att kommunen vid upprättandet av 
sådana lösningar alltid beaktar 
tillgänglighetsperspektivet. 

Rådet beslutar att notera informationen. 
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12. Full delaktighet 

Jonas Eliasson och Thomas Brandell informerar 
rådet om de åtgärder som genomfölis utifrån full 
delaktighet. 

• Informera om Full delaktighet i Håbo 
2012-2015 med stöd av bland annat 
folder/broschyr och ge ökad kunskap om 
människor med funktionsnedsättning och 
livsvillkoren på ett sakligt sätt - En folder och 
en broschyr med information om full 
delaktighet har tryckts upp. Mini-infotek 
kommer inrättas på biblioteket. 

• All personalochförtroendevalda skafå 
utbildning i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning -
Utbildningen ska påbörjas under 2012. Viss 
utbildning har genomförts. 

• I verksamheternas ordinarie 
fortbildningsinsatser ska 
funktionsnedsättning och funktionshinder ha 
sin självklara plats - Inga särskilda insatser 
har genomfölis. 

• Erbjuda allmänhet, företag och föreningar 
i Håbo information om funktionsnedsättning 
och funktionshinder vid minst ett tillfälle 
under perioden 2012-2015 - Ingenting har 
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genomfOrts hittills. Planer finns for att 
genomfora detta under 2014. 

• Planering av insatser runt den enskilde 
ska genomföras i samverkan med andra 
aktuella aktörer om den enskilde inte avböjer 
- Detta ingår i socialnämndens lagstadgade 
skyldigheter exempelvis via individuella 
planer eller samordnade individuella planer. 

• Måltidens betydelse för hälsa ska 
uppmärksammas inom vård och omsorg. Det 
innebär attfrån och med 2012 har 
verksamheten ett ökat fokus på såväl 
måltidssituationen som att kosten anpassas 
efter individuella behov - Inga åtgärder att 
rapportera. 

• Under perioden ska kommunen genomföra 
en utvärdering av hur vuxna med 
funktionsnedsättning uppfattar stöd och 
bemötande - Socialforvaltningen har 
genomfort utvärderingar av foräldrar med 
barn på Ekan samt inom socialpsykiatrin. Fler 
verksamheter ska utvärderas under 2014. 

• För att öka tillgängligheten i Håbo ska en 
fYsisk tillgänglighetsplan tas fram, 
tillgänglighetsplanen "Ökad tillgänglighet i 
Bålsta centrum 2004" uppdateras, en 
inventering av kommunens offentliga lokaler 
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och de lokaler där kommunen bedriver 
verksamhet utföras samt en tidsatt 
åtgärdsplan sammanställas. Fokus ska ligga 
på enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets 
definition -Annette informerar om att arbetet 
med att tillgänglighetsinventeringen kommer 
att genomfåras aven konsult. 

• Information som publiceras på Håbo 
kommuns webbplats, publiceras 
fortsättningsvis tillgängligt; i enlighet med 
framtagen redaktörsmanual - I budget infår 
2014 finns avsatta medel för ett projekt med 
mål att ytterligare utveckla kommunens 
hemsida. Tillgänglighet är en viktig faktor i 
det arbetet. 

• Handikappföreningarna ska involveras 
tidigt i planerings processer och vara en 
samrådande part. Under 2012 ska en plan tas 
fram för hur inflytande, delaktigheten och 
samråd kan säkras - Inte genomfört. Thomas 
Brandell fåreslår att diskussion ta vid nästa 
AU om formerna för en sådan process. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

13. Kostnader för Hjälpmedel 

Thomas Brandell informerar rådet om att 
socialnämnden har fåreslagit att 
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kommunfullmäktige beslutar att ta bort avgiften på 
100 kr per månad för hand datorer . 

Anledningen till förslaget är att de personer som 
berördes av avgiftshöjningen valde att lämna 
tillbaka sitt hjälpmedel, då de inte ekonomiskt 
klarade att betala avgiften. Det innebär att de blev 
utan det kognitiva stöd de vant sig vid och blev 
istället mer beroende av annan hjälp. 

Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan 
på sammanträdet den 24 februari. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

14. Budget för socialnämnden - redogörelse 

Thomas Brandell redovisar följande förändringar i 
socialnämndens budget 2014: 

• Utökning med medel för tjänst som 
sjukgymnast /arbetsterapeut och ökade 
kostnader för tekniska hjälpmedel. 

• Utökning av medel för att hantera 
volymökningar inom hemtjänsten och 
anpassning till LOV, lagen om valfrihet. 

• Utökning av medel för införandet aven 
halvtidstjänst inom socialpsykiatri. 

• Utökning inom daglig verksamhet på 
grund av fler deltagare. 
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• Förvaltningen har kompenserats får ett 
ökat resande med färdtjänst. 

• Utökning med två sjuksköterskor inom 
hemsjukvården. 

• Utökning med en biståndsbedömare på 
grund av ökad volym och forändrat 
regelverk. 

• Medel for start av demensteam. 

• Medel har tillforts får gratis ledsagning 
enligt socialtjänstlagen. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

15. Information rörande underhåll av kommunens 
gatubelysning 

Christan Nordberg informerar att miljö- och 
tekniknämnden har beslutar att återuppta 
reparationen av gatubelysning i kommunen. 
Förvaltningen ska påbörja reparation av trasiga 
gatlyktor redan i år. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

16. Tillträde till kommunhusets lokaler 

Handikapporganisationerna efterfrågar ett svar 
gällande frågan om huruvida kommunhusets 
lokaler på bottenplan är tillgängliga for bokning av 
foreningar. J onas Eliasson svarar att 

EXPEDIERAD 

I~J 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3760 



~-RABO Protokoll-----------

"-' KOMMUN 
Datum 
2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

kommunhusets lokaler inte kan bokas av 
föreningar, efter beslut i fullmäktige 20 l O. 

Agneta Häggiund meddelar att hon ska ta med sig 
frågan tillbaka till kommunstyrelsen. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

17. Ersättning för kommunala uppdrag 

Jan-Olof Jigler efterfrågar information angående 
vilken ersättning som utgår när en rådsmedlem 
utför uppdrag för kommunens räkning. 
Bakgrunden till frågan är att Jan-Olof blev 
tillfrågad att genomföra en 
tillgänglighetsinspektion av kommunens vallokaler 
på uppdrag av valnämnden. 

Agneta Häggiund meddelar att det utgår 
förrättningsarvode för utförande av uppdrag för 
kommunala organ. 

18. Atgärdslistan 

Handikapparkeringar inom kommunen 

Arbete pågår. Ingenting nytt att rapportera. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 

Belysning avfartsväg 

Avvaktar detaljplan. Inget nytt att rapportera. 

JUSTERAR~ 
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KOMMUN 2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärds listan. 

Tillgänglighet, Bålsta hälso center 

Vägen är nu tillgänglighetsanpassad. 

Rådet beslutar att punkten ska styrkas från 
åtgärdslistan. 

Övergångsstället, vid Lidl 

Per-Olof Renefalk (SRF) efterfrågar ett tydligt 
svar från miljö- och tekniknämnden huruvida en 
lösning på tillgänglighetsproblematiken vid 
Stockholmsvägen kommer att kunna presenteras. 

Per-OlofunderstIyker att situationen vid vägen är 
problematisk och direkt farlig för 
funktionshindrade och synskadade personer. Om 
kommunen inte inrättar någon f Olm av 
övergångsställe med ljud- och ljussignal så finns 
det en risk att någon skadar sig allvarligt. 

Christian Nordberg informerar rådet att milj ö- och 
tekniknämnden inte har haft medel i budgeten för 
att hantera inrättande aven sådan signal. Christian 
meddelar att nämnden ska ha med frågan vid 
planeringen inför 2014. 

Agneta HäggIund meddelar rådet att hon kommer 
att ta med sig frågan till förvaltningen. 
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2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 

Liften i varmvattenbassängen 

Liften kommer inte att installeras under 2013. 
F örvaltningen kommer att hantera frågan under 
2014. 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 

Bänkar i Bålsta Centrum 

Inget nytt att rappOliera. Solweig Lundkvist 
fortsätter att hålla diskussioner med 
centrumledningen. 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärds listan. 

Rapport om arbetet med full delaktighet 

Avhandlades under punkt 12. 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 
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Datum 
2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Inventering av enkelt avhjälpta hinder 

Annette Eliasson meddelar att förvaltningen 
kommer att ta in en konsult för en 
sammanställning av enkelt avhjälpta hinder. 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 

Servering i BCJF 

Antonio meddelar att frågan ska flyttas från 
bildningsnämndens ansvar till miljö- och 
tekniknämnden. 

Rådet beslutar att ansvaret för frågan flyttas till 
miljö- och tekniknämnden. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 

Förbättringar iföreningarnas hus 

Inget nytt att rapportera. 

Rådet noterar informationen. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på 
åtgärdslistan. 
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Protokoll 
Datum 
2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

19. Övriga frågor 

Barnallergiåret 

Gunilla Segemark informerar rådet om 
barnallergiåret 2013-2014. 

Syftet med Barnallergiåret är att fårbättra 
skolmiljön och att i fårskola och skola öka 
kunskapen och förståelsen för astma- och 
allergisjukdomar hos våra barn och ungdomar 
Astma och allergiförbundet kommer att genomfåra 
flertalet aktiviteter under året. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

Funktionshinderdag 

Solweig Lundkvist meddelar att 
handikapporganisationerna önskar genomföra en 
så kallad funktionshinderdag i Håbo kommun 
under 2014. På en funktionshinderdag så ges 
information till politik och allmänhet om hur det är 
att leva med funktionshinder. 

Solweig återkommer med förslag på datum. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

20. Avslutning 

Gunilla Gustavsson tackar rådets ledamöter och 
ersättare för årets arbete och önskar alla en god jul 
och ett gott nytt år. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013_3760 



Protokoll-----------
Datum 
2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Bilaga: Atgärdslista KHR 2013-12-12 

Ärende Ansvarig Atgärd 

Handikapparkeringar Utreds om det kan lösas 
inom kommunen 

Arne 
inom kommunens mark 

Belysning avfartsväg Arne Avvaktar detaljplan 

Övergångstället vid Lidl Arne Flytta övergångställe samt 
förse med ljud och 
ljussignal. Avvaktar 
byggnation på Glastomten. 

Liften i Miljö- och Se över liften i 
varmvattenbassängen teknikförval varmvattenbassängen. Om 

tningen problemen inte går att lösa 
beställa en ny. Väntar 
offelier 

Bänkar i Bålsta Centrum Ordförande Höra med representanter 
och från centrumledningen om 
sekreterare det går att ställa ut fler 

bänkar. 

RappOIi om arbetet med Nämnderna Kontinuerlig information 
Full delaktighet från kommunen till rådet 

arbetet med "Full 
delaktighet" 

Inventering av enkelt Miljö- och En genomförd inventering 
JUSTERARe, 
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Protokoll 
Datum 
2013-12-12 

Kommunala handikapprådet, KHR 

avhjälpta hinder tekniknämn av enkelt avhjälpta hinder 
d i kommunen presenteras. 

Servering i BCJF Miljö- och Utöka möjligheterna till 
tekniknämn självservering för de 
den föreningar som nyttjar 

lokaler i BCJF. 

F örbättringar i Kommunst Installera digital projektor 
föreningarnas hus yreIsen med duk, samt 

automatiska dörröppnare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-12-10 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

2013-12-10, Klockan 09.00, Övergransalen, konununhuset, Bålsta 

Maj Angman, PRO 
Monica Borg, PRO 
Roza Babec, SPF 
Yvonne Lindström, SPF 
Arvid Röunholm, Finska Föreningen 
Agneta Häggiund (S), kommunstyrelsen 
Eva Staake (S), Socialnämnden 
Christan Nordberg (MP), Miljö- och tekniknänmden 

Vivi Sjöström, PRO 
Anette Finnman, SPF 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen 
Bemt Sahlberg (C), socialnämnden 
Carina Lund (M), kommunstyrelsen 

Thomas Brandell, socialchef 
Susanne Hultgren- Edholm, Anhörigkonsulent 
Caroline Uttergård, sekreterare 

Roza Babec, SPF 

2013-12-19, klockan 13.00, kommunhuset, Bålsta 

Caroline Uttergård 

Roza Babec, SPF 
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Datum 
2013-12-10 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

1. Val av justerare 
Rådet utser Roza Babec (SPF) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Handikapparkering 
• Gamla riktlinjer för biståndsbedömning 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Budget 2014 
Ordföranden informerar om att socialnämnden har beslutat om internbudget 
för 2014. 

I budgeten för år 2014 kommer följande förändringar att ske: 

• Utökning med 1,0 sjukgynmast alt. Arbetsterapeut och ökade 
kostnader för tekniska hjälpmedel. 

• Volymökningar inom hemtjänsten och anpassning till LOV. 
e Utökning med 0,5 årsarbetare inom socialpsykiatri. 
• Utökning inom daglig verksamhet på grund av fler deltagare. 
• Förvaltningen har kompenserats för ett ökat resande med fardtjänst. 
• Utökning med 2,0 sjuksköterska inom hemsjukvården. 
• Utökningen med 1,0 biståndsbedömare. 
• Medel för start av demensteam. 
• Medel har tillförts för gratis ledsagning. 

4. Information om lokaler 
Socialchefen informerar om att korttidsboendet kommer att flytta från A-
huset på Plommonvägen 6 till Pomona. 

Sjuksköterskorna och rehab har i dagsläget inte tillräckligt mycket plats 
varför planer finns på en flytt. Rehab planeras flytta till korttidsboendet. 

Personlig assistans kommer att flytta till vårdcentralen och Daglig 
verksamhet kommer att flytta där personlig assistans finns placerat. 
Utrymme för sjuksköterskor skulle på så vis kunna frigöras där Daglig 
verksamhet finns placerat i dagsläget. De lokalbyten som planeras är dock 
inte fastställda. 

Socialchefen informerar om planerna på att bygga ett äldrecenter i A-huset. 

JUS(j[E I Nr [Hnr[ 



Datum 
2013-12-10 

Ordföranden informerar om att kommunstyrelsen har beslutat om att Håbo 
kommun ska hyra hela plan 2 på vårdcentralen. Det finns en arbetsgrupp 
som arbetar med att se över vilka i personalen som kan flytta till 
vårdcentralen. 

5. Information om rekryteringar 
Socialchefen informerar om att en avdelningschef för äldreomsorgen och en 
avdelningschef för funktionsnedsatta rekryteras. Ansökningstiden går ut den 
20 december 2013. 

Socialförvaltningen rekryterar även en demensvårdsutvecklare. Tjänsten 
som ombudsman för äldre och handikappade kommer att utlysas under 
nästkommande vecka. 

6. Information om inspektion från IVO 
Socialchefen informerar om att IVO besökte Håbo kommun den 3 december 
2013 för att titta på socialförvaltningens sociala dokumentation och 
avvikelser i sociala innehållet i äldreomsorgen. IVO (Inspektionen för vård 
och omsorg) kommer sedan att lämna en rapport från genomgången. 

7. Information om ny fotvårdstaxa 
Socialchefen informerar om att socialnämnden har beslutat om ytterligare en 
nivå på fotvårdstaxa. Denna behandling skulle innebära en enklare 
fotvårdsbehandling och priset skulle vara 200 kronor per behandling. 
Socialnämnden har beslutat att fotvårdsterapeuten bedömer vem som är 
berättigad till en enklare fotvårdsbehandling. 

Christan Nordberg, miljö- och tekniknämnden, ställer frågan om 
socialförvaltningen har införskaffat mobil fotvårdsanIäggning. Socialchefen 
meddelar att mobil fotvårdsanpassning ännu inte har införskaffats. 
Ordföranden anser att mobil fotvårdsanpassning är en bra ide och informerar 
om att det finns lokaler med mera för att kunna införskaffa den 
anpassnmgen. 

8. Information om byggnation av nya lägenheter 
Ordföranden informerar om att arbetet med byggnation av nya lägenheter 
pågår. Kommunstyrelsen antog den 25 november förslag till detaljplan för 
Glastomten. Om allt går som planerat skulle byggnationen kunna påböljas 
sommaren år 2014. 

F öreligger förslag till uppdrag till ändring av detaljplan för området vid 
Väppeby, nedanför Lasse Abergs museum. Förslaget innebär att skapa en 
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Datum 
2013-12-10 

tätare bebyggelse. Diskussion förs mellan Håbohus och Håbo kommun om 
ett köp av detta område. 

Utställning av området från Kalmar Livs mot centrum pågår. 350 lägenheter 
planeras att byggas. 

Detaljplansarbetet pågår vid Björkvallen och vid Skanskas mark vid 
Väppeby. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2013 att Håbo konnnun 
köper gamla stationshuset av Håbohus. Tanken är att riva ganlla 
stationshuset och sedan bygga ett nytt resecentrum. 

Arbete fortgår med planprogram för Bålsta centrum. Gestaltningsprogram 
konmler att tas fram och det kommer att gemomföras en 
parkeringsutredning och en handelsutredning. 

Ordföranden informerar om att arbete har påbörjats med att öppna upp och 
röja i parken ntanför kommunhuset. 

9. Information om resultat från Socialstyrelsen 
Socialchefen infonnerar om den brukarundersökning som Socialstyrelsen 
har genomfört för särskilt boende och för den konnnunala hemtjänsten. 
Socialchefen går igenom undersökningens resultat. 

Brukarundersökningens resultat redovisas i protokollets bilaga I. 

Socialchefen meddelar att fler läkare är ett förbättringsområde. Vivi 
Sjöström, PRO, ställer frågan om läkare kan göra hembesök hos äldre. 
Ordföranden meddelar att det är Landstinget som beslutar om det. Carina 
Lund, kommunstyrelsen, informerar om att Bålsta Doktorn gör hembesök, 
speciellt för de personer som har svårt att ta sig till vårdcentralen. 

Diskussion förs i rådet om mat och trivsel. Arvo Väisänen, Finska 
Föreningen, lyfter frågan om man kan göra matsalen trevligare på Pomona, 
till exempel med fler blommor. Bernt Sahlberg, socialnämnden, anser att 
man kan göra matstunden trevligare för de boende genom att själv gå dit och 
äta och samtala med de boende. 

Roza Babec, SPF, undrar hur man tillgodoser behov av specialkost utan 
dietist. 

Socialchefen s=anfattar undersökningens resultat med att man i stort sett 
är nöjd med särskilt boende och mycket nöjd med hemtjänsten men att det 
också films förbättringsOlmåden. 

Vår beteckning 
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Socialchefen infonnerar om att ett brev kommer att skickas ut till de boende 
på Dalängen och Solängen för att ra veta vad som fungerar sämre och på så 
vis få mer infonnation om hur förbättringar kan genomföras. 

10. Sammanträdestider för år 2014 
Förslag om sammanträdestider för kommunala pensionärsrådet föreligger. 
Rådet godkänner förslaget till sammanträdestider år 2014. 

Sammanträdesdatum Tid och plats 

KPR-AU 12 februari 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR 25 februari 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR-AU 7 maj 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR 21 maj 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR-AU 2 september 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR l 7 september 09.00 - Kalmarrummet 
KPRAU 19 november 09.00 - Kalmarrunnnet 
KPR 3 december 09.00 - Kalmarrunnnet 

11. Information om läkemedelsbehandling 
Ordföranden informerar om ett inkommet e-postmeddelande från 
projektledningen för det riksomfattande projektet "Koll på läkemedel" 
gällande brister i läkemedelsbehandlingen av äldre invånare i Håbo 
kommun. Dessa brister leder till ökad sjuklighet hos äldre och därmed till 
ökade kostnader för den kommunala vården och omsorgen. 

Socialchefen infonnerar om att skrivelsen har skickats från projektledningen 
för det riksomfattande projektet "Koll på läkemedel" som drivs av PRO och 
SPF. Håbo kommun befinner sig väldig1 högt när det gäller läkemedel. 
Diskussion förs i rådet. 

Representanter från kommunala pensionärsrådet rapporterar till 
projektledningen för PRO och SPF att ärendet om brister i 
läkemedels behandlingen av äldre invånare i Håbo kommun har behandlats i 
kommunala pensionärsrådet. Roza Babec (SPF) informerar om att ärendet 
finns som en stående punkt på dagordningen när SPF och PRO träffar 
vårdcentralernas ledningar fyra gånger per år. Läkemedel skrivs ut av 
läkatna från vårdcentralerna, specialister från olika sjukhus eller ytterligare 
privata specialister. För att det ska fungera är kontinuiteten på läkare och 
samverkan med specialister viktig. Den årliga genomgången ska erbjudas i 
samverkan med apotekare som Landstinget erbjuder alla vårdcentraler i 
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länet. Sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvården är en resurs 
vid genomgångar. 

12. Chefskap Attendo 
Socialchefen informerar om att Attendos chef har slutat sin anställning och 
att det nu finns en tillförordnad chef på Attendo. Det är ännu inte fastställt 
vem som kommer att få det permanenta uppdraget som chef på Attendo. 

13. Information om apotekstjänst 
Socialchefen informerar om att det finns en problematik kring APO doser. 7 
Landsting har upphandlat om APO doser och t j änsten överläts till 
Apotekstjänst AB. Avtalet med Apotekstjänst har dock inneburit en del 
problem med sena och felaktiga leveranser. Situationen har blivit bättre men 
det är fortfarande inte helt bra. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 
Uppsala län arbetar nu med denna problematik. Arbete pågår vidare i detta 
ärende. 

14. Övriga frågor 

Handikapparking 
Yvonne Lindström, SPF, har varit i kontakt med en person som önskar en 
handikapparkering utanför stora ingången till Pomona. Cristian Nordberg, 
miljö- och tekniknämnden, tar upp frågan med gatukontoret på kommunens 
miljö- och teknikförvaltning. 

Gamla riktlinjer för biståndsbedörnning 
Socialchefen informerar om att ärendet om riktlinjer för biståndsbedönrning 
tidigare har diskuterats i pensionärsrådet. Pensionärsorganisationerna, 
tillsammans med HSO, skrev i april 2012 ett yttrande angående riktlinjerna 
för biståndsbedönrning. Det finns ett nytt förslag till riktlinjer för 
biståndsbedömning som i princip ser likadant ut som tidigare men man har 
infört ett par av de önskemål som framkom i det inlämnade yttrandet från 
pensionärsorganisationerna och från HSO. Skillnaderna i riktlinjerna nu, i 
jämförelse med tidigare, är att ledsagning kommer att vara kostnadsfri från 
år 2014 och man har även lagt till det önskemål som framkom angående 
kommunikation med anhöriga. 

Socialnämnden kommer att besluta om förslaget om de nya riktlinjerna för 
biståndsbedömning ikväll, dagens datum. Skillnaden i det nya förslaget, i 
jämförelse med de nu gällande riktlinjerna, är att insatstiderna kortas ned 
eftersom man åstadkommer en samordningsvinst. När man har flera olika 
insatser så beräknas en samordningsvinst om 10 procent som fråndrages den 
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totala tiden (eftersom samma personal utför arbetsuppgifterna hos sarmna 
person). 

Utbildningsdag 
En utbildningsdag planeras för kommunala pensionärsrådet. Förslag finns 
om att bjuda in en demenssjuksköterska till utbildningsdagen. Socialchefen 
informerar om förslag på datum då demenssjuksköterska kan komma och 
berätta om sin verksamhet. Rådet kommer överens om att anordna 
utbildningsdag den 4 februari 2014. Utbildningsdagen kommer att pågå 
mellan klockan 13.00 och klockan 17.00 och inkluderar en gemensam lunch 
påPomona. 

Uppsökande verksamhet 
Socialchefen informerar om att socialförvaltningen, tillsammans med SPF, 
PRO, Anhörigföreningen och Finska Föreningen, gick ut med en förfrågan 
för två år sedan till alla personer i Håbo kommun som hade fyllt 75 år. 
Förfrågan gjordes om vilken kontakt man önskade ha med kommunen och 
med föreningarna. Socialchefen informerar om att delma undersökning 
kommer att göras på nytt år 2014. Socialchefen och rådet kommer överens 
om att samarbeta med denna undersökning. 

Rådet kommer överens om att gå ut med förfrågan till personer som har fyllt 
80 år. 

Protokoll från arbetsutskottet 
Ordföranden föreslår att protokoll från kommunala pensionärsrådets 
arbetsutskott blir en stående punkt på rådets sammanträden. Rådet kommer 
överens om att protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
blir en stående punkt på rådets sammanträden. 

Kollektivtrafik 
Ordföranden informerar om att frågan om möjligheten för skolklasser och 
pensionärer att på vardagar åka gratis med tätortstrafiken i Bålsta, mellan 
klockan 09.00-15.00 har diskuterats med ledningen för UL. Ärendet har 
även behandlats i konnnunstyrelsen. Ordföranden har inlämnat en skrivelse 
till UL:s VD med förfrågan om ett pris för att pensionärer och skolIdasser 
ska kunna få åka gratis i Håbo kommun. UL har meddelat att kommunen 
inte kan göra ett tillköp. 

Kommunstyrelsen har beslutat om att Håbo kommun ska göra en formell 
framställan till UL om ett sådant trafiktillägg. 

Christian Nordberg, miljö- och tekniknärnnden, anser det viktigt att alla 
kommuner i länet ges sarmna möjlighet till gratis kollektivtrafIk. 

Ordföranden informerar om att diskussioner i ärendet kommer att fortsätta. 
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15. Mötet avslutas 

Datum 
2013-12-10 

Ordföranden avslutar mötet ca klockan 11.00 genom att önska samtliga 
deltagare en God Jul. Julklappar delas ut. 
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Bilaga 1 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? 

• Verksamhetsresultat för Pomoan SÄBO Plan 4 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Dalängen + Solängen 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Attendo Pomona 
Särskilt boende 

• Verksamhetsresultat för Kärnhuset Htj natt 
Hemtjänst 

9C9L 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 3 KS 2014/8 

 

Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokaler i kommunhusets bottenplan bort. 

Det har nu inkommit förfrågan från bland annat handikapp- och 
pensionärsföreningarna i kommunen om att återinföra möjligheten för 
föreningar att hyra lokalerna i botten plan på kvällar och helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det av verksamhets- och 
säkerhetsskäl inte är optimalt med uthyrning av dessa lokaler som utöver att 
vara konferenslokaler även är kommunens krisledningscentral. Lokalerna 
har dessutom tillförts avancerad informations- och kommunikationsteknik, 
delvis med statliga medel. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att genom att vidta 
en rad säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att uthyrningen sker utifrån 
ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna möjlig. 

Innan en uthyrning av lokalerna kan återupptas måste dock ett antal frågor 
beaktas och hanteras, bland annat: 

• Tidsbegränsningen för lokalbokningen 

• Begränsning av tillgängligheten till kommunhusets övriga lokaler 

• Hanteringen av Café Håbo  

• Säkerställa att obehöriga inte kommer åt kommunens datanätverk 
via uppkopplingsmöjligheterna i möteslokalerna  

• Säkerställa fastlåsningsmöjligheter för den tekniska utrustningen i 
möteslokalerna 

• Översyn och eventuella åtgärder av skalskyddet i kommunens 
reception och kontaktcenter 

• Översyn av regelverk och taxa för uthyrning så att de även 
inkluderar kommunhusets möteslokaler 

• Hur eventuella kostnader för ovanstående ska hanteras  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.142 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 3 KS 2014/8 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde utreda 
möjligheterna till att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse hid.nr 2013.77.  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att till nästkommande 
sammanträde utreda möjligheterna till att återinföra uthyrning av 
kommunhusets lokaler till föreningar på kvällar och helger. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.142 

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-10 KS nr 2014.77 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, tf. kanslichef 
0171-52558 
 

 

 
Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokaler i kommunhusets bottenplan bort. 

Det har nu inkommit förfrågan från bland annat handikapp- och 
pensionärsföreningarna i kommunen om att återinföra möjligheten för 
föreningar att hyra lokalerna i botten plan på kvällar och helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det av verksamhets- och 
säkerhetsskäl inte är optimalt med uthyrning av dessa lokaler som utöver att 
vara konferenslokaler även är kommunens krisledningscentral. Lokalerna 
har dessutom tillförts avancerad informations- och kommunikationsteknik, 
delvis med statliga medel. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att genom att vidta 
en rad säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att uthyrningen sker utifrån 
ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna möjlig. 

Innan en uthyrning av lokalerna kan återupptas måste dock ett antal frågor 
beaktas och hanteras, bland annat: 

• Tidsbegränsningen för lokalbokningen 

• Begränsning av tillgängligheten till kommunhusets övriga lokaler 

• Hanteringen av Café Håbo  

• Säkerställa att obehöriga inte kommer åt kommunens datanätverk via 
uppkopplingsmöjligheterna i möteslokalerna  

• Säkerställa fastlåsningsmöjligheter för den tekniska utrustningen i 
möteslokalerna 

• Översyn och eventuella åtgärder av skalskyddet i kommunens 
reception och kontaktcenter 

• Översyn av regelverk och taxa för uthyrning så att de även 
inkluderar kommunhusets möteslokler 

• Hur eventuella kostnader för ovanstående ska hanteras  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-10 KS nr 2014.77 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde utreda 
möjligheterna till att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på kvällar och helger. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse hid.nr 2013.77  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att till nästkommande 
sammanträde utreda möjligheterna till att återinföra uthyrning av 
kommunhusets lokaler till föreningar på kvällar och helger. 

___________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör  
Kulturchef 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 4 KS 2014/9 

 

Ärenden som överförs från miljö- och tekniknämnden till 
kommunstyrelsen som följd av omorganisation 
 
Sammanfattning 
Då delar av Miljö- och teknikförvaltningen från årsskiftet 2013/14 
omorganiserats och övergår till kommunstyrelseförvaltningen, föreslås även 
att ett antal ärenden överförs från Miljö- och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendena förslås att antingen fortsätta som separata ärenden under 2014, 
ingå i andra pågående planärenden eller som vilande uppdrag. 

Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 
MTN 110406 § 46, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Håbo kommun att bli 
en fossilbränslefri kommun till 2030 samt Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan 2012.” 

Kommentar: 
Håbo kommun har redan fattat ett inriktningsbeslut att bli fossilbränslefri 
kommun 2050. Beslut om att ytterligare sänka tidsnivån för målet bör 
avvakta antagande av vision 2030.  

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av dels miljöstrategi och dels vision 
2030. 

Miljöstrategi (tidigare miljöplan/miljöpolicy) för Håbo kommun 
MTN 110406 § 45, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att ta fram en miljöplan/program för Håbo 
kommun under mandatperioden 2011-2014. Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med miljöplan/program för Håbo 
kommun.” 

Kommentar: 
Arbetet med att ta fram en miljöstrategi pågår. 

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under 2014 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 4 KS 2014/9 

 

Naturreservat Bålstaåsen 
MTN 110406 § 44, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som naturreservat under mandatperioden 2011-2014.” 

Kommentar: 
Uppdraget ska samordnas och hanteras som del i arbetsprocessen med att ta 
fram ett planprogram för Bålstaåsen och grustaget. (Ks 2013-02-04, § 24 
samt MTN 2013-03-18, § 30) Det behöver därmed inte vara ett enskilt 
uppdrag.  

Förslag: 
Uppdraget hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
MTN 110406 § 42, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att uppfylla de 4 systemvillkoren snarast och 
ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och därmed bifalla Fred 
Rydbergs (KD) motion på samma tema.” 

Kommentar: 
Håbo kommun ansökte enligt fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 84, om 
rätten att under ett års tid deltaga på föreningen Sveriges Ekokommuners 
möten som observatör. Ingen ytterligare ansökan har gjorts efter att 
observatörstiden löpte ut.  Ett permanent medlemskap i föreningen 
förutsätter att den ansökande kommunens fullmäktige antagit ett program 
med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. 
Något sådant program har inte Håbo kommun i dagsläget, även om arbetet 
med att ta fram en miljöstrategi pågår.  

Kommunstyrelsen förvaltning anser därför att frågan om medlemskap i 
förningen Sveriges ekokommuner kan hanteras först efter att fullmäktige har 
antagit en kommunövergripande miljöstrategi. Därför bör uppdraget 
avskrivas.  

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av miljöstrategi. 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 4 KS 2014/9 

 

Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd 
mark inom Bålsta tätort MTN 110406§ 39, Dnr 2011/14 

”Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 
inom Bålsta tätort. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra skyddsformer för Lillsjön och Båtsbacken.” 

Kommentar: 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att inrättandet av 
naturreservat inom de båda områdena kan hanteras som del av den ordinarie 
planprocessen. Det behöver således inte vara ett separat uppdrag till 
förvaltningen. 

Förslag: 
Uppdragen hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Kommunal vatten- och avloppsvattenplan 
MTN 130506 § 54, Dnr 2013/39  

”Uppdra till förvaltningen att i samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt Håbo Marknads AB ta fram en kommunal 
vatten- och avloppsvattenplan” 

Kommentar:  
Uppdraget är strategiskt viktigt och bör samspela och samordnas med den 
kommunala översiktsplaneringen.  

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under 2014 

Underlag till cykelplan (cykelpolicy/cykelstrategi) för Håbo kommun 
MTN 111005 § 98,  Dnr 2012/54  

”Undersöka möjligheterna att ta fram underlag till Cykelpolicy/Cykelplan. 
Cykelstrategi för antagande i KS/KF. Detta för att öka cyklandet i 
kommunen och bidra till en levande, trygg, säker och attraktiv utemiljö i 
Håbo och öka Håbo kommuns varumärke! I samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta över cykel- och gångvägar i kommunen.” 

Kommentar:  
Uppdraget bör samspela och samordnas med kommunens övergripande 
trafikplanering och ingå i framtagandet av en ny infrastrukturplan/ÖP. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras i samband med kommunens övergripande 
trafikplanering och framtagandet av en ny infrastrukturplan/ÖP 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 4 KS 2014/9 

 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse hid.nr 2014.53  
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-12-09, § 116. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att överta ovanstående ärenden från miljö- och 
tekniknämnden. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 

           

           

 



 

  1(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-22 KS2014/9 nr 2014.213 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, tf.kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Ärenden som överförs från miljö- och tekniknämnden till 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Då delar av Miljö- och teknikförvaltningen från årsskiftet 2013/14 
omorganiserats och övergår till kommunstyrelseförvaltningen, föreslås även 
att ett antal ärenden överförs från Miljö- och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendena förslås att antingen fortsätta som separata ärenden under 2014, 
ingå i andra pågående planärenden eller som vilande uppdrag. 

Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 
MTN 110406 § 46, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Håbo kommun att bli 
en fossilbränslefri kommun till 2030 samt Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan 2012.” 

Kommentar: 
Håbo kommun har redan fattat ett inriktningsbeslut att bli fossilbränslefri 
kommun 2050. Beslut om att ytterligare sänka tidsnivån för målet bör 
avvakta antagande av vision 2030.  

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av dels miljöstrategi och dels vision 
2030. 

Miljöstrategi (tidigare miljöplan/miljöpolicy) för Håbo kommun 
MTN 110406 § 45, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att ta fram en miljöplan/program för Håbo 
kommun under mandatperioden 2011-2014. Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med miljöplan/program för Håbo 
kommun.” 

Kommentar: 
Arbetet med att ta fram en miljöstrategi pågår. 

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under 2014 



 

  2(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-22 KS2014/9 nr 2014.213 

 

Naturreservat Bålstaåsen 
MTN 110406 § 44, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som naturreservat under mandatperioden 2011-2014.” 

Kommentar: 
Uppdraget ska samordnas och hanteras som del i arbetsprocessen med att ta 
fram ett planprogram för Bålstaåsen och grustaget. (Ks 2013-02-04, § 24 
samt MTN 2013-03-18, § 30) Det behöver därmed inte vara ett enskilt 
uppdrag.  

Förslag: 
Uppdraget hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
MTN 110406 § 42, Dnr 2010/111 

”Uppdra till förvaltningen att uppfylla de 4 systemvillkoren snarast och 
ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och därmed bifalla Fred 
Rydbergs (KD) motion på samma tema.” 

Kommentar: 
Håbo kommun ansökte enligt fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 84, om 
rätten att under ett års tid deltaga på föreningen Sveriges Ekokommuners 
möten som observatör. Ingen ytterligare ansökan har gjorts efter att 
observatörstiden löpte ut.  Ett permanent medlemskap i föreningen 
förutsätter att den ansökande kommunens fullmäktige antagit ett program 
med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. 
Något sådant program har inte Håbo kommun i dagsläget, även om arbetet 
med att ta fram en miljöstrategi pågår.  

Kommunstyrelsen förvaltning anser därför att frågan om medlemskap i 
förningen Sveriges ekokommuner kan hanteras först efter att fullmäktige har 
antagit en kommunövergripande miljöstrategi. Därför bör uppdraget 
avskrivas.  

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av miljöstrategi. 

 

 



 

  3(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-22 KS2014/9 nr 2014.213 

 

Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd 
mark inom Bålsta tätort MTN 110406§ 39, Dnr 2011/14 

”Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 
inom Bålsta tätort. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra skyddsformer för Lillsjön och Båtsbacken.” 

Kommentar: 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att inrättandet av 
naturreservat inom de båda områdena kan hanteras som del av den ordinarie 
planprocessen. Det behöver således inte vara ett separat uppdrag till 
förvaltningen. 

Förslag: 
Uppdragen hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Kommunal vatten- och avloppsvattenplan 
MTN 130506 § 54, Dnr 2013/39  

”Uppdra till förvaltningen att i samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt Håbo Marknads AB ta fram en kommunal 
vatten- och avloppsvattenplan” 

Kommentar:  
Uppdraget är strategiskt viktigt och bör samspela och samordnas med den 
kommunala översiktsplaneringen.  

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under 2014 

Underlag till cykelplan (cykelpolicy/cykelstrategi) för Håbo kommun 
MTN 111005 § 98,  Dnr 2012/54  

”Undersöka möjligheterna att ta fram underlag till Cykelpolicy/Cykelplan. 
Cykelstrategi för antagande i KS/KF. Detta för att öka cyklandet i 
kommunen och bidra till en levande, trygg, säker och attraktiv utemiljö i 
Håbo och öka Håbo kommuns varumärke! I samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram karta över cykel- och gångvägar i kommunen.” 

Kommentar:  
Uppdraget bör samspela och samordnas med kommunens övergripande 
trafikplanering och ingå i framtagandet av en ny infrastrukturplan/ÖP. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras i samband med kommunens övergripande 
trafikplanering och framtagandet av en ny infrastrukturplan/ÖP 

 



 

  4(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-22 KS2014/9 nr 2014.213 

 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse hid.nr 2014.53  
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-12-09, § 116 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överta ovanstående ärenden från Miljö- 
och Tekniknämnden. 

  

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Utvecklingschef 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 5 KS 2012/102 

 

Förtydligande av utredningsuppdrag om "Möjligheternas hus" 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheten att 
uppföra ett ”Möjligheternas hus”. Utredningen kring detta har pågått under 
2011 och 2012. Det har under utredningstiden framgått att viss otydlighet 
föreligger i vad ett ”Möjligheternas hus” ska vara och innehålla. Styrelsen 
uppdrog den 4 februari 2013 till förvaltningen att genomföra en medbor-
gardialog för att tydliggöra vilket eller vilka behov allmänheten har av ett 
”Möjligheternas hus” i Bålsta. 

En medborgardialog om ”Möjligheternas hus” har genomförts i Bålsta 
centrum den 5 oktober 2013. Representanter för samtliga politiska partier 
var inbjudna. Vidare har invånarna haft möjlighet att lämna synpunkter till 
kommunen via klotterplank, webbenkät och vykort. Frågan har även 
diskuterats under Ungdomsdemokratidagen den 3 oktober.  

Vid ett möte den 20 november med de politiska representanterna som 
deltagit i dialogen redovisades en sammanfattning av inkomna synpunkter. 
Synpunkterna eller önskemålen hade stor spridning, allt från förbättrad 
kollektivtrafik till utökad kommersiell service. Majoriteten avsåg dock 
mötesplatser och arenor för olika aktiviteter inom kultur och fritidsområdet. 
En del av förslagen var av den karaktären att de bör gå att åtgärda tämligen 
omgående inom ramen för ordinarie verksamhet. Andra kräver större 
investerings och planeringsinsatser. Vidare diskuterades den politiska 
inriktningen för utredningsuppdraget och mötet var enigt i att uppförandet 
av ett ”Möjligheternas hus” i Bålsta bör utredas. 

Vad byggandet av ett ”Möjligheternas hus” kan kosta, vilka verksamheter 
och aktiviteter det bör omfatta och var det bäst lokaliseras behöver utredas 
av förvaltningsorganisationen inför ett beslut om hur kommunen ska gå 
vidare i ärendet. 

Beslutsunderlag 
– Redovisning av synpunkter på ”Möjligheternas hus” 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.146 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 5 KS 2012/102 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar, efter genomförd medborgardialog, att uppdra åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till hur kultur och 
fritidsmöjligheterna kan förbättras genom uppförandet av ett 
”Möjligheternas hus” i Bålsta. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.146 

           

           

 



 

  1(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-11-01 KS2012/102 nr 2014.25 

  

 

 
Synpunkter på "Möjligheternas hus" 
Kommunen har undersökt hur medborgarna tycker att kultur- och fritidsaktiviteterna i centrala 
Bålsta kan utvecklas. Detta gjordes i en medborgardialog i Bålsta centrum den 5 oktober, genom 
en webbenkät och genom att synpunkter insamlats på vykort som har skickats till kommunen 
samt ”klotterplank” i centrum. 

Sammantaget har ett 105 svar/synpunkter inkommit till kommunen. Synpunkterna ger ett 
tillskott till verksamheternas utvecklingsarbete. En del av synpunkterna är av sådan karaktär att 
de bör gå att åtgärda tämligen omgående. Andra kräver större investerings och 
planeringsinsatser. 

Webbenkät 

Totalt gav webbenkäten 65 svar under två veckor i oktober. I enkäten efterfrågades synpunkter 
på vilka områden som kan förbättras; idrott, musik, teater eller mötesplatser.  

Möjligheten fanns att välja flera alternativ. 

De flesta som svarade ansåg att mötesplatser och idrottsmöjligheter behöver utvecklas. Men även 
förbättrade möjligheter för musik och teater efterfrågas. 

 

 Idrott Musik Teater Mötesplats 

     

Som enda val 15 2  7 

Som ett av fler val 25 21 16 35 

     

Summa 40 23 16 42 

 



 

  2(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-11-01 KS2012/102 nr 2014.25 

 

 

Nedan framgår att det inte finns någon större skillnad i svarens fördelning för de olika 
åldersgrupperna. Möjligtvis kan utläsas att de äldre svarande är mer intresserade av musik och 
teater och de yngre av idrott. 

       

 Ålder            

 -14 15-24 25-39 40-54 55- Totalt 

Idrott 6 1 2 6  15 

Idrott ,Musik 1  2  3 

Idrott, Musik, Teater, Mötesplats  3 3 6 

Idrott, Mötesplats 4 2 5 3 2 16 

Musik 1 1  2 

Musik, Mötesplats 1 1 1 1  4 

Musik, Teater  1 1 

Musik, Teater, Mötesplats  1 1 3 2 7 

Mötesplats 2 2 1 1 1 7 

Teater, Mötesplats  2 2 

(tom)  1 1  2 

Totalt 15 8 11 20 11 65 

 

I enkäten fanns även möjligheter att lämna fritextsvar. 

I fritextsvaren nämns mötesplatser, snickra, skapa, matlagning, kafé, danslokal med stor spegel, 
replokal, mötesplatser, gymnastiklokal, pröva musik och teater för alla åldrar, samlat 
idrottscenter, mer konstgräs, konståkning, squash, sång, konstutställningar, fritids- och 
ungdomsgård, stor restaurang där man lagar egen mat, äventyrsbad, uterink, medborgarhus, 
promenadstråk, torg, curling, bio, konsthall, scener för unga och vuxna talanger och artister 
(även utomhus), spelningar med DJs och band, park, promenad vid vatten. Vidare efterfrågas 
förbättrade kultur och fritidsmöjligheter i Skokloster. Nedan redovisas svaren i sin helhet. 
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Snickra. Lära mig bygga saker, små som stora. Skapa i olika material, trä, betong, sten mm mm. 
Kanske sånt som går att använda i kommunen när det är färdigt? Mer? Matlagningskurser vore 
kul, amatör och lite mer avancerade.. Fast det kanske redan finns förresten? Måste kollas upp :) 

 Gå på mysiga caféer/små restauranger med levande musik och uteserveringar sommartid - 
Handla i småbutiker med LOKALT sortiment, både mat- och andra lokala produkter - Gå på 
bio/teater - konserter och föreställningar - kvälls- och helgkurser inom allt möjligt - danskurser 
och danskvällar, t ex bugg o salsa - Yogaställe/center - Raw-food/vegetariskt/ekologiskt café - 
intressanta föredrag, större eller mindre - regelbundna lokala marknader/typ "bondens egen 
marknad" - små "cafe-evenemang", typ små föredrag, presentationer, trubadur, bokpresentationer 
mm 

En RIKTIG ungdomsgård av ungdomar för ungdomar, som är till för lite äldre ungdomar, t.ex. 
16-19 en musikstudio? nånstans där ungdomar kan hänga och ha nått å göra, just nu samlas alla i 
centrum och det börjar bli riktigt tråkigt. På så sätt skulle man kunna minska drogproblematiken 
som finns i kommunen. de flesta ungdomarna har inga fritidsintressen och de har ingenting att 
göra på fritiden, så någonting som man kan göra på fritiden är ett måste, hjälpa ungdomarna att 
hitta ett fritidsintresse 

Något ställe man kan åka till på Fredag/Lördagskvällarna om man inte vill åka in till stockholm. 
Ett skönt ställe helt enkelt där man kanske till och med kan träffa nya vänner? När man gör 
sådana här ställen så är det lätt att de blir för "barnsliga" och äldre inte kommer. Mycket viktigt 
att det inte blir för barnsligt alltså! 

Byt ut namnet "möjligheternas hus", kan ju vara allt från kyrka till horhus 

Jag vill framförallt att min son som är född 2005 ska kunna få tillgång till bra och vettiga 
inomhus tider för fotbollen, som han älskar. 

Spela musik i bra replokaler. 

Dans bygg ett folketshus där olika aktiviteter han genomföras, Tyvärr så saknas det vettiga 
lokaler i kommunen. dom som finns är mycket slitna,u ngdommar vill ha en fritidsgård, Många 
vill kunna träffas spela musik data och andra aktiviteter fika M.M.Det saknas också bättre 
lokaler för äldre det som finns idag är utkylda och ej lämpliga för olika verksamheter. Så ser 
verkligheten ut i dag tråkigt tyvärr. 

Möjlighet att träffa andra barnfamiljer under lättsamma former. Möjlighet till fika, lek, fysisk 
aktivitet. 

Gymnastik och träning för olika grupper såsom t.ex. äldre ,överviktiga, handikappade odyl. 
prova på musik och teater för alla åldrar (instrument, sång, ) försöka få igång en revy o 
teatergrupp Café som är öppet länge i Fridegård Mer teater film o musik och föreläsningar i 
Fridegårdsteatern 

GÅ PÅ TEATER. UTE GÅR PÅ NATUREN, BOWLING, DANS OCH UNDERHÅLLNING. 

Spela squash. Det är egentligen en populär sport som är kul även för nybörjare. Men det finns för 
få hallar. Den närmaste Bålsta är såvitt jag vet Spånga och det är för långt. Promenera vid och 
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bada i Mälaren. Det sägs hela tiden att Håbo kommun har si och så många km. strand men det 
märks ju inte. Om det inte är strandtomter och industriområden så är det ogenomträngliga 
naturreservat. Det som är på gång i Frösundavik och Aronsborg verkar bra men det måste gå att 
göra mycket mer. 

Jag är aktiv idrottare själv, finns idag ingen naturlig mötesplats där ungdomar, vuxna som är i 
rörelse kan ses. Alla idrottsföreningar är utkastade på olika platser. Förslag att göra en plan för 
att bygga ett idrottscenter, där simhall, ishall, gympa, inomhushallar och ex bowling finns med 
mer. Naturlig samlingsplats där unga och gamla kan träffas i fiket, bowla ihop, simma osv. 
Gröna dalen, är väl ett bra ställe? Om inte så vore det inte omöjligt att få belysning på 
Grönadalen samt konstgräs på Futurums grus, spillvärmen från skolan torde räcka till 
uppvärmningen. 

Kunna se min dotter träna konståkning!!!!! Se över möjligheterna att låta fler än de som spelar 
hockey använda vår fina ishall!!!!! 

Åka konståkning, det är en jätterolig sport som fler nog skulle prova om vi fick möjlighet att åka 
i Bålsta, nu går all istid till hockey. Var ligger jämnställhetstanken i detta??? Är det för fler killar 
som spelar hockey än tjejer och fler tjejer än killar som åker konståkning som alla tider går till 
hockeyn? Se till att tjejsporter också för tillgång till vår ishall!!!!!! 

Sjunga!! Men inte gospel eller annan kyrkligt anknuten kör! 

Kulturella saker och frågor som angår livet 

Jag vill sporta och spela Nintendo 

Fler ställen för Spontan fotboll. Gärna en plan i Uppåkra, bland villorna. Så alla familjer kan gå 
ut och spela tillsammans. Vi vill ha en riktigt kiosk vid konstgräsplanen och fler konstgräsplaner. 
Omklädningsrum. Och läktare, så familjer kan samlas och titta på matcherna. Mer och fler 
matcher på Björkvallen. BEHÅLL Björkvallen! Ungdomsgårdar! 

gympa, shoppa i många olika klädbutiker, kolla på konst och hänga vid ett café 

att man ska har dansrum alltså flera rummet som har stor spegel och jag vill att ska har läraren 
som kan lära att dansa på pop song 

jag skulle vilja göra en stor restaurang där man kan laga sin egen mat. Då kan man göra matlådor 
under en hel vecka och då slipper man tex. starta ugnen som inte är miljövänligt. 

Jag vill kunna va där efter skolan och det ska finnas ett äventyrsbad i simhallen. 

Jag tycker att det ska finnas film föreningar som man kan vara med i sen tycker jag att det ska 
finnas en utomhus pool som man kan bada i. och en uteklätterväg. 

Konsthall med café, äventyrsbad, gångväg bort till kalmarsand där det borde finnas ett åretrunt 
cafe´en mötesplats, nätcafé, klättervägg, kursverksamhet ex foto, film, keramik osv. 
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Hänga med kompisar i på olika fik eller spela fotboll eller andra idrotter. Jag spelar hockey så 
skulle vilja att kommunen bygger en uterink man kan spela på när det vinter, då får man mera 
istider. 

Hänga med kompisar i på olika fik eller spela olika tv spels torneringar eller nåt liknande. för 
Bålsta är väldigt tråkigt i nuläget och det är roligare hemma en ute i Bålsta. 

Spela fotboll men vi får inga tider att spela fotboll på. Och har vi tid så delar vi tid med 2 andra 
lag som ikväll 7/10 .Det verkar bara vara friidrott som det satsas pengar på i kommunen. Bygg 
en till konstgräsplan nu det behövs. 

Ett medborgarhus med simhall som finns och fungerar, sporthall som kan utnyttjas mer av 
allmänheten, gemensam bio-dans och teatersalong, med dans menar jag allmän dans med 
levande musik för alla från 16 år till >100 år, dessa danser kan idrottsföreningar ordna för att få 
in pengar till föreningarna som man gör i alla små kommuner i Norrland med gott resultat. Dans 
är dessutom en mycket bra motionsform (friskvård) Även en mötesplats under sommaren, 
kanske en utomhus dansbana, möjlighet att sitta ute och äta och då inte i anslutning till en 
parkering eller icas varuintag. Det finns mycket som behöver förbättras i Bålsta centrum, jag har 
bott i kommunen i 36 år och det har inte hänt så mycket på de områden här ovan som jag vill ska 
utvecklas, vi är snart 20 000 invånare !! 

Jag vill kunna promenera i centrala Bålsta och längs promenadstråket hitta bra platser att sitta på, 
ett café, ett vackert torg, en fin park eller liknande. Jag skulle önska att det fanns en park dit man 
kunde gå med sina vänner och ha picknick och titta på andra människor eller spela kubb eller 
annan opretentiös aktivitet. Det vore inte dumt med en scen för olika typer av konserter (från 
klassiskt till rock)och teater eller andra uppträdanden någonstans utomhus. En konsthall/plats för 
utställningar saknas också. 

Träna pass under dagtid. Ha fler mysiga platser ute i anslutning till centrum att mötas på. T.ex 
uteserveringar eller torg. Konstutställningar, galleri. Fler events i bålsta. 

Spela curling. Orientera. Två bra familjesporter som skulle passa bra i familjetäta Bålsta. Gå på 
bio. Det behövs fler visningar och helst en salong i centrum med mysigare miljö och bättre 
kioskutbud för att vi bilburna ska överväga att stanna hemma i Bålsta om man vill gå på bio - 
upplevelsen blir (tyvärr) mycket bättre på andra salonger. Gå ut och fika - uppmuntra folk att 
starta eget eller gör något fikakollektiv e dyl. På facebookgruppen Bålsta anslagstavla har jag läst 
att många duktiga privata tårtbagare finns i Bålsta - samla dem. Utnyttja de kompetenser som 
finns på orten. Kanske unga kan jobba i ett café som säljer lokalt tillverkade produkter (givetvis 
inte skattesubventionerat så att det konkurrerar ut andra företag). Platser att träffa folk. Det 
behövs överhuvudtaget fler mötesplatser i centrum, inget avancerat krävs utan just mötesplatser i 
olika former för olika åldrar. Det behövs få igång rörelse och aktivitet i det annars så "döda" 
(givetvis undantaget idrottsaktiviteterna) centrumet, framför allt på kvällstid. Idag vill/vågar flera 
jag känner inte röra sig i centrum om de inte har ett ärende dit vilket är synd i vårt härliga 
samhälle. Scener - både för ungdomar och vuxna lokala talanger/artister. Återigen - det behövs 
mötesplatser i alla dess former. Och det behöver inte vara avancerat. Vi har så mycket i Bålsta 
som jag som invånare aldrig besöker eller känner mig inbjuden till om man inte är engagerad i en 
förening. Viktigast av allt: utgå från ungdomarna och deras önskemål. Vi måste få fler unga att 
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bo kvar i Bålsta. Jag blir glad varje gång jag passerar skateparken där det alltid är aktivitet, 
särskilt roligt eftersom jag har hört att det var ungdomarnas initiativ. Mer sånt! 

Spelningar med både DJs och band 

Löparspår/elljusspår i Skokloster. musikskola i Skokloster. gång/cykelbanor i Skokloster så att 
det går att ta sig mellan byarna utan att gå på vägen. Prioritering från slottet till Slottskogen. 

I centrala Bålsta vill jag inte göra så mycket på fritiden, eftersom jag bor i Skokloster. I 
Skokloster, däremot, skulle jag uppskatta om det anlades: * Motionsspår * Promenadstigar * 
Cykelväg/cykelbana runt Skohalvön 

kunna utöva någon form av idrott, gymnastik, bollsport eller vad som helst i skokloster 

Bra lekplats vid skoklosterbadet. Cykelväg runt halvön. Elljus spår. 

Se till att ungdomarna får lite mer aktiviteter i Skokloster. Finns massor av barn i olika åldrar. 
Skulle även vara skönt med en hundrastgård, eftersom vi inte kan släppa våra hundar lösa pga 
alla vilda djur runt oss. 

Löparspår i Skokloster 

Jag vill att kommunala musikskolan utökar sina aktiviteter för ungdomar i Skokloster t ex 
körsång och instrumentlektioner. Mer idrottsaktiveter för ungdomar bl a dans och friidrott... 
Göra i ordning fasta orienteringsbanor. 

Det skulle vara mycket trevligt om simhallen, bowlingen, ishallen, innebandyn och skateparken 
fick en gemensam kiosk/restaurangverksamhet. Att bygga ihop alla anläggningar med ett tak 
eller liknande skulle ju kännas toppen . Barn och äldre får mer gemensamt. Bålsta centrum är 
under all kritik, vart tar alla affärer vägen? Håbo kommun kan väl köpa loss fastigheten och hyra 
ut lokalerna till bättre priser än idag? En riktig parkering vid fotbollsplanen vid konstgräset är 
välkommet. Musikskolan/teater får gärna komma och underhålla i matsalar under luncher, fsk, 
skola och äldreomsorg. Tack för mig:) 

I "Möjligheternas hus" bör lämpligt bildmaterial ingå som beskriver vår vackra natur. Detta för 
att allmänheten ska upptäcka vår natur på nära håll. Natur skänker livskvalitet och 
välbefinnande. Gärna anläggning av en park på Gröna dalen. 

Kunna idrotta i en hall som är planerad för gymnastik där man kan ha redskap framplockat utan 
att behöva släpa tunga redskap. Man förstör både sig själv och redskapen, Och det kostar pengar 
att köpa nya redskap bara för dom går sönder när man släpar. 

Bada med familjen i äventyrsbad. En eller fler vattenrutschbanor. Bättre öppettider. Saknar att 
man inte kan bada i Bålsta på söndagar! Att öppna 09 på lördagar är dock otroligt bra! Skulle 
även önska kortare stängning av simhallen på sommaren. Då de inte alltid går att bada med 
barnen ute pga fåglar, väder mm. På Åbergs lekplatsen saknas det verkligen en rutschkanan. De 
skulle vara väldigt trevligt med ett fik i närheten av en lekplats. De var perifert när man kunde 
sitta och ta en fika och samtidigt ha utsikt på barnen. 
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Spela bowling, hallen som finns idag är för liten och ofta full 

Jag tycker Friluftsfrämjandet är ett utmärkt sätt att tillbringa sin fritid genom att vara ute i 
naturen, grilla korv, vandra, paddla eller åka skridskor och skidor. 

Tillgång till promenadstråk vid vatten alternativt ett mysigt utecafé nära något vatten och att det 
skall finnas stimulerande mötesplatser för barn och ungdomar. 

Besöka konstutställningar Se på konserter Se på teater Lyssna på intressanta föredrag 
(Promenera längs vattnet Besöka ett café vid vattnet) 

Synpunkter även från vykort och klotterplank 

Synpunkter har även samlats in via vykort och ett klotterplank som fanns i centrum under 
medborgardialogen den 5 oktober. Totalt har 30 fritextsvar tecknats ner på vykort. Nedanstående 
bruttolista omfattar även ovanstående förslag. 

Fritid och kultur 

Gym 

Spa 

Klättervägg 

Viss modernisering av simhall (ej äventyrsbad). Kolla på Tierp och inspireras av dem 

Teater, konserter, visans vänner, föredrag. 

Bättre konstnärlig utsmyckning i Bålsta 

Musikskolebyggnad som även innehåller lokaler för offentliga konserter, som det är nu är 
verksamheten undangömd. Verksamheten kan även utökas med dans, teater, bild och form . Ska 
vara tillgängligt för alla åldrar. 

Konserter  

Handikappaktiviteter 

Allaktivitetshus för olika organisationer; konst, hantverk, musik etc. 

Konstfrusen isbana (bandy) 

Musik, konsert, teater 

Större boulehall 

Simhall i centrum 

Bättre judohall 
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Stor idrottshall 

Silversmide 

Keramik 

Rutschkana i simhallen 

Klättervägg inomhus 

Streethockeyplan 

Ridsport 

Ökade öppettider på biblioteket 

Kulturhus i Fridegårdsskolan 

Klättercenter 

Snickra, matlagning skapa i trä, betong mm. 

Konserter 

Levande musik 

Inomhusfotboll 

Teater , bowling dans och underhållning 

Squash 

 

Mötesplatser / lokaler 

Mötesplatsen Skeppet är bra men så kallt att det inte går att gå dit 

Föreningsaktiviteter nära centrum 

Samlingsplatser 

Ungdomsgård där jag kan träffa kompisar 

Nytt ställe att vara på för unga vuxna 

Ungdomsdisco 

Träffpunkt för vuxna och äldre 
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"Ungdomens Hus"/ Föreningarnas hus 

Aktivitetslokal där man träffas och umgås över generationsgränserna. 

En fritidsgård som det fanns på 70 talet. Samlas och lära känna varandra. 

Föreningslokal med bildvisningsmöjlighet 

Aktivitetshus där man kan umgås över generationsgränserna. Erfarenhetsutbyte. Unga lär äldre 
IT och äldre ger tips/erfarenhet om yrkeslivet. 

Lokaler för ungdomar samt personal och ett fik för gemensam samvaro 

Ungdomsgård 

Föredrag 

Danskurser 

Ungdomsgård 16-19 år, kanske musikstudio. 

16-19 års ställe fredag och lördag kväll 

Replokal musik 

Det behövs nya lokaler, fritidsgård och samlingsplats för äldre mm. Nuvarande lokaler är slitna 
och utkylda 

Träffplats för barnfamiljer 

Gymnastik, revy, teater och film. Café som är öppet längre än i Fridegård 

Bättre scoutstuga på oförändrad plats 

 

Park, lekplats 

Parker, blommor, vatten, vinterträdgård 

Större lekplats 

En lekplats som Åbergs museum har, gärna i en park. 

4H gård 

Stor lekpark 

Stor lekplats med mjuk matta under 
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Äventyrslekplats för barn i alla åldrar 

Lekplatser 

Grönområden – oaser 

Jag önskar att folk kan få slå sig ner på finas soffor för att vila. Njuta av gemenskapen i en 
parkliknande vacker omgivning. I denna miljö kan man också ha gymparedskap som tål 
utomhusklimat, för alla åldrar. Något vattenblänk skulle vara underbart. 

Utomhuslekplats 

Stor park 

Hundrastgård 

Hundrastgård. Håbo bör satsa på en hundinhägnad det är bra sätt att ungås både för människor 
och djur. 

Streethockeyplan 

Streethockey rink 

Stort centralt grönområde 

Utehockeyrink 

Café vid lekplats 

Tak över skateparken 

Hundpark 

 

Kommunikationer 

Tätare pendeltågstrafik 

Bättre pendlarparkering 

Parkeringseländet måste lösas 

Belysning efter Kalmarledens gångväg = trygghet, och även på andra ställen 

Bättre övergångsställen 

Parkeringshus 

Mer gång och cykelvägar 
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Bostäder 

Seniorboende 

Fler bra boenden till unga vuxna (20-30 år) 

 

Övriga kommunen 

Bättre fotbollsplan i Gamla Bålsta 

Aktiviteter i Skokloster för barn och unga; crossbana, ungdomsgården öppen på sommaren, 
bussarna ska gå ofta på helger. 

Promenera vid och bada i mälaren. 

 

Centrum/kommersiellt 

Förbättra "mysatmosfärden" i centrum. Vi ha ett centrum för förströelse, inte bara för handel. 

Sittplatser 

Mer toaletter 

Torghandel 

Restaurang i Valhall, café 

Mer restauranger/caféer 

En TV i centrum 

Hoppborg i anslutning till centru med viss översyn (typ IKEA) 

Bättre parkering för handling 

Torghandel 

Bättre lokaler för småbutiker och lunchrestauranger 

Torghandel 

Bättre innecentrum med mycket klädaffärer och skoaffärer för alla åldrar 

Mc Donald 
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Bättre schopping 

Lekland 

Hoppborg                 

Matställen 

H&M 

Marknad i centrom lite oftare under vår och höst 

Lokala musiker som underhåller i centrum 

 

Övrigt 

Mer jobb till unga vuxna (20-30 år) 

Alla barn ska få en Nintendo 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 6 KS 2014/1 

 

Förslag till Markanvisningspolicy 
Sammanfattning 
Markanvisningspolicyn för Håbo kommun har tagits fram för att vara ett 
verktyg för kommunen vid diskussioner med företag om köp av kommunal 
mark. Policyn ska gälla för hela kommunkoncernen. 

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen 
anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade av 
markanvisningar i Håbo kommun ska lämna in handlingar som visar att 
grundkriterierna enligt policyn uppfylls.  

Målsättningen är att få en mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika 
områden i kommunen. Kommunen ska arbeta med olika former av 
markanvisningar för att åstadkomma konkurrens bland markandens aktörer. 

Kommunen ska vara öppen med vilka företag som man tecknar 
markanvisningsavtal.  

Styrande dokument för denna policy ska vara kommunens vision, 
Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2010. 
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den 
fysiska planeringen. 

Beslutsunderlag 
– Markanvisningspolicy daterad 2014-01-03 
– SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-03. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta markanvisningspolicyn, daterad  
2014-01-03 inklusive bilaga. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.147 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-01-03 KS2014/1 nr 2014.6 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och Utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Sara Johansson,  Mark- och exploateringsingenjör 
 0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

 
 
Sammanfattning 
Markanvisningspolicyn för Håbo kommun har tagits fram för att vara ett 
verktyg för kommunen vid diskussioner med företag om köp av kommunal 
mark. Policyn ska gälla för hela kommunkoncernen. 

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen 
anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade av 
markanvisningar i Håbo kommun ska lämna in handlingar som visar att 
grundkriterierna enligt policyn uppfylls.  

Målsättningen är att få en mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika 
områden i kommunen. Kommunen ska arbeta med olika former av 
markanvisningar för att åstadkomma konkurrens bland markandens aktörer. 

Kommunen ska vara öppen med vilka företag som man tecknar 
markanvisningsavtal.  

Styrande dokument för denna policy ska vara kommunens vision, 
Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2010. 
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den 
fysiska planeringen. 

Beslutsunderlag 
– Markanvisningspolicy daterad 2014-01-03 
– SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn 
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta markanvisningspolicyn, 
daterad 2014-01-03 inklusive bilaga. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

mailto:anne-marie.engman@habo.se
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Bakgrund 

Syftet med markanvisningar är att åstadkomma en attraktiv gestaltning med variation i byggande och 
att bostäder uppnår en god standard. 
 
Håbo kommun har 20 000 invånare och ligger i Mälardalen. Kommunen ligger i Sveriges största 
tillväxtregion och har mycket goda kommunikationer mot Stockholm men även mot Enköping, 
Västerås och vidare mot Örebro och Västsverige. Håbos befolkning och näringsliv växer. Kopplingen 
mot huvudstadsregionen är stark och en stor del av kommunens arbetsföra befolkning arbetspendlar 
mot Stockholm och dess kranskommuner. 
 
Håbo kommun utvecklas från tätort med förortsstruktur till en levande småstad. Centralorten Bålsta 
är kommunens tongivande tätort och här planeras en tät och funktionsblandad stad i närhet till 
naturen, vattnet och Mälardalens kulturmiljöer. 
 
Kommunen har en tydlig målsättning att växa hållbart. Det innebär en tillväxt med människan i 
centrum och i samklang med naturen och klimatet. 
 
Håbo kommunkoncern1 är en stor markägare i kommunen och äger mycket mark i främst de centrala 
delarna av Håbo. Kommunen vill vara en aktiv och samverkande part i frågan om kommunens 
utveckling. 
 
Kommunen har en översiktsplan som antogs år 2006 och en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
antagen år 2010.  

 

Styrande dokument för markanvisning 
 
Kommunens vision 2015 visar vilken utvecklingsriktning vi vill åstadkomma. Visionen bryts sedan 
ner i ett antal mål. Håbo kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som innebär att 
förtroendet för kommunen ska öka samt att planeringen ska ta hänsyn till barn och ungdomars 
utveckling och lärande. Kommunen ska även vara en hållbar tillväxtkommun. 
En markanvisning är bland annat ett verktyg för att uppfylla kommunens mål. 
 
En ny vision håller för närvarande på att tas fram. Beslut om den nya visionen beräknas tas av 
kommunfullmäktige våren 2014. 
 
Håbo kommuns översiktsplan antagen 2006 och fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort antagen 
2010 ska utgöra de styrande dokumenten för hur den fysiska planeringen i Håbo kommun ska 
utvecklas. Dessa dokument ska även vara styrande för denna markanvisningspolicy. I den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort finns en näringslivsstrategi som ska vara vägledande vid etablering 
av verksamheter. 
  

1 Håbo kommunkoncern består av Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
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Håbo kommunfullmäktige antog år 2010 en naturvårdsplan för bevarande och utveckling av 
naturmiljövärdena i kommunen.  
 
Håbo kommun har upprättat en avfallsplan (2007-2012) som beskriver kommunens övergripande mål 
för avfallshanteringen. Syftet med avfallsplanen är att presentera avfallshanteringen och vilka 
förändringar som planeras. Arbete pågår för närvarande med att ta fram en ny avfallsplan. 
 
Övriga policydokument såsom parkeringspolicy, dagvattenpolicy och lokala allmänna 
ordningsföreskrifter gäller och ska följas vid den fysiska planeringen. 
 
Kommunens arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram pågår och förväntas bli färdigt 
under år 2014.  
 
Kommunen har som målsättning att följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Cirkulär 13:54 
vilket innefattar rekommendationer om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av 
kommunal mark. Kommunen ska ställa krav för klimat, energieffektivisering och miljömål vilket kan 
underlättas med rekommendationen från SKL. Kommunen vill även främja en långsiktig och 
konkurrenskraftig byggindustri.  
Genom att SKL har tagit fram en rekommendation för energikrav leder detta till mer tydliga och 
samordnade krav som möjliggör en mer standardiserad byggprocess. 

 

Markanvisning 
 
En markanvisning innebär rätt för en exploatör att under en viss tidsperiod få arbeta med att utveckla 
projekt inom ett avgränsat område på kommunal mark. Denna rätt ges som en markreservation med 
förutsättningar och villkor.  
Företag som efterfrågar markanvisningar i Håbo kommun ska kunna visa hur kommunens vision ska 
uppnås i ett visst projekt. 
 
En förfrågan om markanvisning ska inkomma till kommunen i form av en skriftlig handling. Den 
inkomna handlingen tas emot och registreras. Kommunen väljer fritt bland de inkomna handlingarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning. Ett markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som 
efter det att en detaljplan antagits. 
     
När beslut om markanvisning tecknas före en detaljplan så är exploatören mer aktiv under en 
planprocess. När kommunen beslutar om markanvisning efter antagen detaljplanen så har kommunen 
utvecklat området själv och exploatören ska följa detaljplanens bestämmelser. 
 
Denna policy ska gälla för både Håbo kommun och dess bolag. 
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Grundkriterier för markanvisning 
 
För att få markanvisning i Håbo kommun ska exploatören inkomma med följande uppgifter: 
 

• Företagets organisation och historik 
• Kontaktpersoner och firmatecknare 
• Ekonomisk status 
• Affärsidé (byggande/fastighetsutveckling/förvaltning/miljöcertifiering) 
• Referensobjekt 
• Projektidé och projektkalkyl 
• Uppfyllande av kommunens vision och övergripande mål 

 
Utöver grundkriterierna kommer kommunen också att göra en sedvanlig kreditupplysning av 
företaget. 

 

Ansvarsfördelning 
 
Kommunstyrelsen har ett antal roller i den fysiska planeringen i Håbo kommun.  
Kommunstyrelsen har en roll som fastighetsägare och ska vid försäljning av kommunal mark ställa 
krav på exploatörer så att kommunens gemensamma mål och vision uppfylls.  
Kommunstyrelsen har ett bostadsförsörjningsansvar och har till ansvar att initiera planläggning av 
bostadsområden och verksamhetsområden.  

 

Mångfald och konkurrens 
 
Kommunen kan, vid val av exploatör, styra kommunens utveckling och den arkitektoniska 
utformningen. Kommunen eftersträvar varierande upplåtelseformer. Målsättningen är att få en 
mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika områden i kommunen.  

Markpris 
 
Kommunens försäljning av mark ska ske till marknadsmässigt pris. En oberoende 
marknadsvärdesbedömning ska göras. Kommunen har stor frihet att bestämma till vem och till vilket 
pris marken ska säljas. Försäljning av mark får inte understiga marknadsvärdet. 
 
Vid försäljning av mark för bostäder, lokaler för kommersiell handel och kontor sätts ett pris per 
bruttoarea (BTA). Vid försäljning av mark i verksamhetsområden sätts ett pris per kvadratmeter 
tomtyta. 
 
Utöver markpriset tillkommer det i normalfallet exploateringskostnader, vilket är kommunens 
kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar. Dessa innefattar bland annat kostnader för 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsledningar, gatubyggnad, belysning och projektering. 
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Mark för verksamheter 
 
Kommunen och dess bolag ska verka för att erbjuda mark för näringslivets behov. Mark erbjuds till 
företag som vill uppföra och bedriva verksamheter som planmässigt lämpar sig för ett visst 
utbyggnadsområde. Urval sker vanligtvis genom direktanvisning.  Utgångspunkten vid etablering av 
ny handel ska vara att kommuninvånarna ges ökad möjlighet till fler och lokala inköp. Vid utveckling 
av verksamhetsområden ska utgångspunkten vara att fler kommuninvånare kan arbeta på hemmaplan. 

 

Villkor för markanvisning 
 

Tidsbegränsning 
Markanvisning tidsbegränsas till normalt två år från det att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
avtalet mellan kommunen och exploatören.  
 
Om ett bindande avtal inte träffas inom dessa två år upphör avtalet att gälla och kommunen kan 
anvisa marken till annan exploatör.  
 
Förlängning av avtalet kan medges. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit 
projektet och förseningen inte beror på exploatören. 
 

Överlåtelse 
Markanvisning får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 
Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 
 
All allmän infrastruktur som är kopplad till detaljplanen ska bekostas i sin helhet av exploatören och 
överlåtas till kommunen utan ersättning 
 

Specialbostäder/ kommunal verksamhet 
På kommunens begäran ska exploatören tillhandahålla specialbostäder, lokaler för barn- och 
äldreomsorg samt vissa kategoribostäder. Dessa krav måste uppfyllas även om detta innebär en viss 
ekonomisk belastning för de vanliga bostäderna. 
 

Upplåtelseform 
Kommunen har rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt 
för markanvisning 
 

Ersättningar/ avgifter 
Kommunen tar årligen ut en markanvisningsavgift för områden som omfattas av en färdig detaljplan 
och färdigställd tomtmark. Avgiften ska täcka kommunens hittills nedlagda kostnader som t.ex. 
skatter och räntor. Avgiften återbetalas inte om projektet avbryts. 
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För markanvisning på ej planlagd mark utgår ingen avgift.  
 
Exploatören bekostar detaljplanearbetet samt står för all ekonomisk risk i samband med 
detaljplanearbetet. Projektering i samband med planarbetet under planprocessen ger i normalfallet 
inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.  
Kostnader i samband med detaljplanen regleras i ett planavtal. Administrativa kostnader som 
uppkommer i samband med kommunens genomförandeskede regleras i markanvisningsavtalet och 
exploateringsavtalet. 
 
Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. 

 
Garantier 
Senast i samband med att exploateringsavtalet godkännas av kommunstyrelsen ska exploatören ställa 
godtagbar säkerhet för de allmänna anläggningar som ingår i exploateringsavtalet. Som säkerhet 
avses t.ex. bankgaranti och moderbolagsborgen.  

 
Nyttjande av mark 
Markanvisning ger ingen rätt för exploatören att nyttja marken under avtalstiden. Undersökningar och 
utredningar som är kopplade till planprocessen får dock göras och ska godkännas av kommunen. 

 

Styrande dokument för markanvisning 
Kommunens beslutande dokument och policydokument ska alltid följas. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus 
vid försäljning av kommunal mark ska följas. Se bilaga. 
 

Myndighetsbeslut 
Risken för att eventuella myndighetsbeslut förändrar villkoren i markanvisningen åligger exploatören. 

 

Markanvisningsformer 
 
I Håbo kommun tillämpar vi olika former av markanvisningsförfarande; direktanvisning, 
jämförelseförfarande/ intresseanvisning och tävlingsförfarande. 

 
Direktanvisning 
Exploatören kommer in med ett unikt förslag avseende exploateringsprojekt. Kommunen vill skapa 
mångfald vilket sker bäst genom förhandling i en direktanvisning. 
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Direktanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och exploatören. Exploatören inkommer 
med handlingar som registreras hos kommunen. 

 
Jämförelseförfarande eller Intresseanvisning 
Kommunens Plan- och utvecklingsavdelning föreslår hur ett område ska exploateras avseende 
omfattning, typ av bebyggelse och verksamheter.  
 
Kommunen skickar ut speciella kravspecifikationer för projektet samt vilka urvalskriterier som 
tillämpas. Detta kan t.ex. vara gestaltningsidéer, upplåtelseformer och markpris. Vid behov 
informeras kommunstyrelsen om kravspecifikationens innehåll.  
 
Intresserade exploatörer lämnar in förslag i form av t.ex. skisser och referensmaterial tillsammans 
med en beskrivning av idéerna. Plan- och utvecklingsavdelningen föreslår lämplig exploatör/ 
exploatörer för det specifika projektet. 
 
Slutligen fattar kommunstyrelsen beslut om markanvisningsavtal ska tecknas med berörd exploatör/ 
exploatörer. 
 

Markanvisningstävling 
Tävlingsförfarandet används i de speciella fall när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan t.ex. 
vara att utveckla ett projekt eller där utformning, gestaltning och innehåll tillsammans med ekonomin 
är viktiga parametrar.  
 
För att attrahera deltagare arrangeras tävlingar nästan uteslutande på mycket attraktiva tomter eller för 
speciella projekt. Juryn sätts samman med representanter från berörda förvaltningar och nämnder men 
kan också bestå av externa representanter. 
 
I detta fall utgör värderingen ett av kriterierna som fastställs i tävlingsförfarandet. 

 

Avtalsprocessen 
 
I Håbo kommun tillämpar vi följande avtal:  
 

 
 
Bild 1. Avtalsprocessen vid exploatering av mark. 
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Markanvisningsavtal 
Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör där kommunen är markägare. 
Markanvisningsavtal kan tecknas när kommunen har erhållit tillräckligt med information om 
projektet.  
  
Inom två år ska markavisningsavtalet ersättas med ett exploateringsavtal och köpeavtal. 
Markanvisningsavtalet fungerar som ett föravtal.  
 
Tilldelning av mark och godkännande av markanvisningsavtal beslutas av kommunstyrelsen. 
Markanvisningsavtal tecknas vanligtvis innan detaljplanearbetet påbörjas. 
 

Ramavtal 
Civilrättsligt avtal i tidigt skede mellan en kommun och en eller flera exploatörer. Ramavtalet ersätts 
med ett exploateringsavtal i samband med att en detaljplan antas. En förutsättning för ramavtal är att 
exploatören är markägare. 
 
Beslut om ramavtal fattas av kommunstyrelsen. 
Ramavtal tecknas i ett tidigt skede innan detaljplanearbetet påbörjas.  
 

Exploateringsavtal 
Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall kan både kommunen och 
exploatören vara markägare.  
 
När kommunen är markägare skrivs ett köpeavtal som komplement till exploateringsavtalet.  
Exploateringsavtal ska tecknas med exploatören vid ett exploateringsprojekt. 
Kommunfullmäktige godkänner och fattar beslut om exploateringsavtalet i samband med att 
detaljplanen antas. 
 
 

Köpeavtal 
Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall är det kommunen som är 
markägare och därmed säljare. 
 
Ett köpeavtal tecknas med köparen då kommunen säljer kommunal mark.  
  
När kommunen säljer mark i samband med en detaljplans antagande ska kommunfullmäktige fatta 
besluta om köpeavtalet tillsammans med exploateringsavtalet.  
 
Vid en fristående försäljning ska beslut fattas av kommunstyrelsen 
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Bild 2. Avtalsprocessen när kommunen är markägare. 
 

 
 
Bild 3. Avtalsprocessen när exploatören är markägare. 
 

Exploatörens påskrift 
Samtliga avtal ska vara undertecknade av exploatören innan ärendet anmäls till kommunstyrelsen för 
beslut. 
  

Övriga avtal 
Andra avtal som tecknas i kommunen är bland annat avtal för arrende, nyttjanderätt, servitut och 
markupplåtelser.  
 
 

Allmän plats 
 
Markupplåtelse 
Då mark för upplåtelsen utgör allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och 
kommunens gällande taxor. I detta fall krävs polistillstånd. 
 

Nyttjanderätt 
Nyttjanderätt på allmän plats tillämpas restriktivt i Håbo kommun. Ett skriftligt avtal ska alltid 
tecknas. 
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Markförfrågningar inom detaljplan 
Förfrågningar från privatpersoner om att köpa till mindre markområden inom planlagda områden 
kräver ofta detaljplaneändring. Detaljplaneprocessen blir oftast dyrare än vad den tillkommande 
marken kan värderas till. Dessa markärenden har vanligtvis låg prioritet.  
 

Undantag från markanvisningspolicy 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska göras från antagen markanvisningspolicy. 
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CIRKULÄR 13:54 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Andreas Hagnell  
 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
Bostadsförsörjning 
Fastigheter 
Planering och bygglov 
Inköp och upphandling  
Ekonomi  
Miljö 
Energi 
Landsting 
Kommunala bolag – bostäder, fastigheter, 
energi  
Regionala förbund 
 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Rekommendation om kommunala energikrav på flerbostads-
hus vid försäljning av kommunal mark 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar här en rekommendation för 
kommunernas krav på energieffektivt byggande av flerbostadshus vid försäljning av 
kommunal mark. För byggnadens maximala energianvändning rekommenderas en 
nivå på 70 kWh/m2. 

Vad är syftet med rekommendationen? 
Många kommuner ställer egna energikrav på byggande eller är på väg att utarbeta så-
dana. Kraven ställs ofta i det lokala arbetet för klimat, energieffektivisering och miljö-
mål och för att främja en långsiktigt konkurrenskraftig byggindustri. 

Rekommendationen har tagits fram i syfte att underlätta och möjliggöra för fler kom-
muner att ställa sådana krav för att ta tillvara potentialen för energieffektivisering. 
Syftet har också varit att tillmötesgå byggbranschens önskan om tydliga och mer sam-
ordnade krav, för att möjliggöra en mer standardiserad byggprocess. 

Arbetet har fått ökad aktualitet av Bostadsministerns förslag att förbjuda kommunerna 
att i avtal med byggherrar ställa egna tekniska krav, t.ex. energikrav.  

Rekommendationen är framtagen av SKL:s kansli och avstämd med SKL:s politiska 
organisation och politiska representanter för ett tiotal storstadskommuner. Arbetet 
med energikraven har genomförts med representanter för flera kommuner med  
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erfarenhet att ställa sådana krav, bland annat Göteborg, Stockholm och Västerås. 
Expertseminarier och mer politiska seminarier har genomförts för att inhämta syn-
punkter även från byggbransch, myndigheter och andra experter.  

Sammanfattning av rekommenderade energikrav på flerbostadshus 
Specifik energianvändning för flerbostadshus ska högst uppgå till 70 kWh/m2 Atemp. 
Klimatanpassning av energi till uppvärmning görs med Boverkets nyligen föreslagna 
geografiska justeringsfaktorer (från 0,9 i Skåne och Göteborgsområdet till 1,6 i 
Kiruna). För varmvatten ingår Svebys schablon på 25 kWh/m2. För att säkra teknik-
neutralitet mellan olika försörjningssystem ställs kravet på värme som nettovärme, 
mätt efter värmepanna eller värmepump. För tidig kontroll kan kravet även ställas på 
motsvarande nivå på värmeförlust/värmeeffektbehov, 20 W/m2. 

Närmare preciseringar och underlag för kontroll och uppföljning ska utvecklas och 
finns delvis redan tillgängliga på www.skl.se/byggkrav.  

Vad innebär energikraven i rekommendationen? 
Rekommendationen omfattar en nivå som är betydligt mer ambitiös än dagens bygg-
regler, BBR 19. Det är samtidigt en nivå där det finns relativt mycket erfarenhet av att 
bygga med långsiktig lönsamhet.  

Förslaget baseras på BBR och innehåller förtydliganden och preciseringar, utifrån 
branschstandarden Sveby för varmvatten, vädring och innetemperatur samt effektkrav 
definierat enligt Feby 12, standard för passivhus och minienergihus. 

Fokus ligger på att minimera byggnadens värmeförluster, oavsett system för energi-
produktion. Jämfört med BBR är den rekommenderade modellen mer teknikneutral i 
valet mellan värmepumpar, fjärrvärme, egen värmepanna eller solenergi. 

Kraven överensstämmer ungefär med de som tillämpas i Västerås, Göteborg och ett 
antal andra kommuner, efter uppdateringar enligt Sveby. 

När är de rekommenderade energikraven avsedda att tillämpas? 
Kraven kan ställas i civilrättsliga avtal vid försäljning eller annan upplåtelse av kom-
munal mark. Den rekommenderade nivån hindrar inte att byggföretag väljer egna mer 
energieffektiva lösningar eller lokal dialog mellan kommun och byggbransch om 
enskilda mer ambitiösa projekt för hållbart byggande. För framtiden behöver mer 
ambitiösa gemensamma nivåer utvecklas, utifrån tillkommande erfarenheter av 
energieffektivt byggande och kravställande.  

Kraven kan även användas i upphandling och eget byggande i kommuner, landsting 
och kommunala bolag, där möjligheten också finns att gå ännu längre. Miljöstyrnings-
rådet ser i år över sina upphandlingskriterier för byggentreprenader och en remiss på 
dessa planeras före årsskiftet. 

  

http://www.skl.se/byggkrav
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AVSIKTSFÖRKLARING 

avseende fortsatt arbete med åtgärder längs stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, 

vägarna 263, 912 och 269  

Parterna: Trafikverket (Region Stockholm och Region Öst), kommunerna Sigtuna, Upplands-

Bro, Håbo och Enköping, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Trafikförvaltningen SLL, samt 

Regionförbundet Uppsala län, förklarar härmed sin avsikt enligt nedan.  

 

Bakgrund 

Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en åtgärdsvalsstudieprocess enligt 

fyrstegsprincipen där parterna tillsammans har formulerat ett gemensamt mål för studien, 

och de aktuella stråkens funktion, vilka problem som finns och som är önskvärda att lösa 

samt lämpliga åtgärder i olika tidsperspektiv. Detta arbete ligger till grund för denna 

avsiktsförklaring.  

Väg 267, Rotebroleden kommer enligt gällande tidplan att få motorvägsstandard 2016-2017. 

Detta förväntas leda till att bilister och transportföretag i högre utsträckning kommer att 

välja E18/Rotebroleden istället för väg 263.  

I många sammanhang har den bristande trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

framförts. Den försämrades när vägräcken, både vajer- och balkräcken, sattes upp på delar 

av stråken för ett antal år sedan.  

 

Parternas mål och gemensamma avsikt 

Parternas gemensamma avsikt är att verka för att de åtgärder som föreslås i åtgärdsvals-

studien (TRV 2013/39170, daterad 2013-11-18), genomförs. Parterna är överens om att 

stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena är sekundära förbindelser med regional funktion 

där den regionala funktionen delvis utgörs av kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda.  

 

Överenskommelser om fortsatt arbete 

Ett antal överenskommelser avses att träffas mellan parterna om hur arbetet ska bedrivas 

och åtgärderna genomföras. Överenskommelser upprättas mellan de parter som ska vara 

delaktiga inom respektive åtgärdsområde, åtgärder inom Mobility Management, 

kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt vägtrafik i enlighet med åtgärdsvalsstudien sid 44-

47 samt redovisningen på kartor av delsträckor på sid 48-55. En arbetsgrupp har bildats för 

detta arbete.  
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Efter att överenskommelserna är underskrivna avser parterna att träffas minst en gång per 

år för att följa upp dels överenskomna åtgärder, dels åtgärdsförteckningen i studien. 

Ansvarig för att arbetsgruppen sammankallas är Trafikverket.  

Denna avsiktsförklaring har upprättats i 9 exemplar och parterna har tagit var sitt.  

 

Ort och datum  Trafikverket Region Stockholm 

…………………………………………………….. …………………………………………………………… 

Ort och datum  Trafikverket Region Öst 

……………………………………………………... …………………………………………………………… 

Ort och datum   Sigtuna kommun  

……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ort och datum  Upplands-Bro kommun  

……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ort och datum   Håbo kommun 

……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ort och datum  Enköpings kommun 

……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ort och datum  Trafikförvaltningen SLL 

……………………………………………………… …………………………………………………………… 

Ort och datum  Kollektivtrafikförvaltningen UL 

………………………………………………………. …………………………………………………………… 

Ort och datum  Regionförbundet Uppsala län 

………………………………………………………... …………………………………………………………… 
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Sammanfattning 
Resultatet av denna åtgärdsvalsstudie är tänkt att vara ett underlag för såväl 
kommunal planering som för Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL och Uppsala läns 
landstings kollektivtrafikförvaltning. Studien omfattar åtgärder på kort, medellång 
och lång sikt. Projektets arbets- och styrgrupp kommer att arbeta vidare med 
studien under hösten 2013 för att ta fram en allmän avsiktsförklaring som skrivs 
under av alla deltagande parter, därefter träffas avtal mellan de parter som är 
ansvariga för genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd. 

Väg 263, 269 och 912 förbinder Arlanda, Märsta, Sigtuna stad, Bålsta och Enköping. 
Stråken utgör viktiga kopplingar för regionen. ÅF har på uppdrag av Trafikverket 
utfört en åtgärdsvalsstudie för stråken Arlanda–Bålsta och Arlanda–Litslena. Syftet 
är att samla kunskap från samtliga berörda parter för att översiktligt kunna definiera 
stråkens funktioner och för att nå en gemensam syn på vägens framtid och de 
åtgärder som krävs för att utveckla prioriterade funktioner. Studien fokuserar på att 
finna lösningar som kan öka trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, 
förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft, minska barriäreffekter samt förbättra 
miljö och hälsa. Målet med studien är att samordna de berörda parterna, sätta mål 
för fortsatt planering och utgöra underlag för fortsatt arbete. Ytterligare mål på en 
övergripande nivå har varit att åtgärderna ska ta hänsyn till kommunernas 
planering, vara översiktligt tidssatta och kostnadsberäknade i åtgärdspaket, där 
ansvarsförhållanden ska framgå.  

Stråket mellan Arlanda och Enköping har utretts i flera omgångar: på 1970-talet, 
1996 och 2011. Eftersom de olika aktörernas intressen för vägen skiljde sig åt och 
underlaget för stråkstudien var 15 år gammalt, gick processen vidare med en 
åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien initierades under 2012 av Trafikverket Region 
Stockholm, Trafikverket Region Öst och ett par av de berörda kommunerna i 
stråken. Problem har även lyfts av boende längs väg 263. Upplägg och 
genomförande har präglats av viljan att både diskutera detaljerade åtgärdsval, som 
rör frågor på kort sikt, och samtidigt resonera om behovet av spelregler för 

förbindelsens långsiktiga funktion. Under studien har tre workshops genomförts 
med de aktörer som berörs av stråken på olika sätt, parallellt har en arbetsgrupp 
och en styrgrupp träffats.  

Tidigt i utredningsarbetet konstaterades att tidigare ansatser om stråkens regionala 
funktion delvis är överspelade genom satsningar i det nationella huvudvägnätet: 
E18, E4, väg 55 och Rotebroleden. Numera är ofta en kort restid viktigare än en kort 
resväg för såväl godstransporter som för personresor. Detta pekar på att betydelsen 
av 263 som transportled har minskat. Stråken har i denna studie därför klassats som 
sekundära förbindelser med viss regional funktion, där den regionala funktionen 
delvis består i kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda. Denna kan minska på lång 
sikt om tågtrafik mellan Uppsala och Enköping (Aroslänken) etableras.  

 

Figur 1 Stråken mellan Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena 
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Stråken har bitvis bristfällig sikt och linjeföring, stora delar av sträckan saknar också 
helt utrymme för oskyddade trafikanter. Det blev tidigt tydligt i studien att stråken 
inte är tillfredställande för oskyddade trafikanter ur säkerhets- och 
tillgänglighetssynppunkt. Stråken är även bristfälliga säkerhetsmässigt ur ett 
vägtrafikperspektiv. Vägarna rör sig genom viktiga natur- och kulturmiljöer varför 
större ombyggnader blir problematiska och svåra att genomföra. 

Åtgärdsvalsstudien har resulterat i rekommenderade åtgärder på kort, medellång 
och lång sikt, däribland finns några åtgärder som bör komma igång snarast:  

 Påbörja en mobility managementutredning för att utveckla möjligheter att 
begränsa efterfrågan på transporter 

 Gör en länsöverskridande översyn av busshållplatser längs stråken 
 Inleda formell planeringsprocess för utbyggnad av gång- och cykelvägar 
 Klarlägg förhållanden vid korsningar och anslutningar och upprätta ett 

utbyggnadsprogram 

Kostnaderna för det skisserade paketet för stråket Märsta-Bålsta hamnar i 
storleksordning 125-200 miljoner kronor och för stråket Erikssund-Litslena i 

storleksordning 50-100 miljoner kronor. Sammantaget är det en relativt stor 
investering och därför bör trafiksäkerheten prioriteras med en etappindelning med 
start från Arlanda och västerut. Åtgärderna har bedömts med generella 
utgångspunkter eftersom lösningarna i de flesta fall ska utvecklas i kommande 
utredningar.  

Några slutsatser: 

 Genom att inledningsvis prioritera stråkens regionala funktion och 
huvudsträckning var det lättare att senare beskriva målbilden och 
åtgärdsgenereringen kunde därmed begränsas.  

 Studien har pekat ut en rad viktiga insatser som kan genomföras 
omedelbart. Detta är ett konkret exempel på resultat av workshoparbetet 
med dem som är verksamma i stråken.  

 Vägtrafikens anspråk genom Sigtuna stad har klarlagts vilket gör det möjligt 
för kommunen att på ett mer konkret sätt (FÖP) diskutera 
stadsutvecklingen inom och mellan Sigtuna stad och Märsta.  
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1. Bakgrund 
1.1  Åtgärdsval – en del i planeringen av 

transportsystemet 

Formerna för planering och utveckling av transportsystemet liksom planering för 
enskilda åtgärder och projekt utvecklas. Från den första januari 2013 gäller en ny 
lagstiftning som innebär en mer sammanhållen process. Avsikten är att processen 
ska vara mer effektiv, öka möjligheterna till samverkan med lokal planering och 
bidra till ett bättre samspel mellan olika intressen. Den nya planeringsprocessen och 
särskilt metodiken för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen förväntas säkra 
kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag och färdmedel liksom alla 
typer av åtgärder. Det handlar både om resurshushållning och om bidrag till hållbar 
samhällsutveckling. 

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder och kan användas för 
stråk och länkar; nät, exempelvis i en tätort; noder, exempelvis knutpunkter, 
korsningar, resecentrum, godsterminaler, hamnar och flygplatser. 
Åtgärdsvalsstudien ska i första hand handla om hur en viss funktion och 
kvalitetsnivå kan uppnås och åtgärderna kan antingen genomföras i närtid inom 
ramen för redan planerad verksamhet eller prioriteras inom ramen för de nationella 
eller regionala planerna för transportsystemet. Det är följaktligen i 
åtgärdsvalsstudier som avgränsade projekt och åtgärdspaket formuleras på en 
övergripande nivå. Att starta och genomföra åtgärdsvalsstudier innebär även att det 
sållas bland vilka problem som är viktiga att ta tag i, vilket bidrar till effektiv 
planering. Genom åtgärdsvalsstudier skapas en grund för effektivt genomförande av 
åtgärder genom att frågor som hör hemma i tidigt planeringsskede blir föremål för 
diskussion och prioritering. 

I arbetet med åtgärdsvalsstudier klargörs även vilka parter som kan anses ha ansvar 
för att genomföra åtgärderna och därmed också vilka som rimligen ska medverka till 
finansiering. 

Tillämpningen av metodiken innebär att lösningar på problem i transportsystemet 
övervägs partsgemensamt med stöd i fyrstegsprincipen, det vill säga i första hand 
genom att påverka efterfrågan på transporter och i andra hand genom att 
effektivisera användningen av befintligt transportsystem. Först i tredje och fjärde 
hand övervägs ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder. 

1.1.1. Metodiken 

Arbetsmetodiken är indelad i fyra faser. Den inleds med en Initierafas som leder till 
ett startbeslut där flera parter kan komma överens om att gemensamt genomföra 
och bekosta en åtgärdsvalsstudie.  

Därefter sker en fördjupad analys och diskussion för att klargöra situationen och 
dess orsaker liksom tänkbar utveckling som behöver hanteras inom ramen för 
avgränsningen. Parterna enas om problem, syfte och mål för lösningar, fasen ”förstå 
situationen”.  

Först därefter är det dags för alternativutveckling med dialog och utgallring av 
lösningar och bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse och 
kostnader, att pröva tänkbara lösningar. 

Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och lämpliga 
åtgärder. För en utförligare beskrivning av Åtgärdsvalsstudier, se Trafikverkets 
”Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av transportlösningar: Handledning”. 
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Figur 2 Åtgärdsvalsstudiens fyra faser 

1.2  Åtgärdsval Arlanda- Bålsta och Arlanda-Litslena 
Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med Trafikverket Region Öst och 
berörda kommuner identifierat behov av att gemensamt utreda stråket mellan 
Norra Mälardalsområdet och Arlanda, i nuläge och i olika framtida tidsperspektiv. 
Många parter har lyft de problem som finns längs sträckan. Till grund för studien 
ligger även de önskemålsärenden som inkommit till Trafikverket från 
privatpersoner. Önskemålsärendena handlar främst om trafiksäkerhet med 
synpunkter om sikt, hastigheter och avsaknad av utrymme avsett för gång- och 
cykeltrafik. 

Under 2011 genomfördes och presenterades en Stråkstudie för väg 263. Eftersom 
de olika aktörernas intressen för vägen skiljde sig åt drevs processen vidare med en 
åtgärdsvalsstudie. Ambitionen är att söka en gemensam syn på vägens framtida 
status och finna vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Inom gällande Länsplaner för Uppsala och Stockholms län finns för närvarande inga 
namnsatta objekt som berör förbättringar av väg 263.  Trots detta finns önskemål 
bland berörda kommuner om att få åtgärder genomförda. Denna åtgärdsvalsstudie 
är en del i arbetet att komma vidare och ge möjlighet att på sikt få med objekt 
tillhörande väg 263 i kommande revideringar av berörda länsplaner. 

 

1.3  Gällande förutsättningar  
Sigtuna kommun och Trafikverket har sedan tidigare tecknat avtal kring aktuella 
infrastrukturfrågor i Rosersberg för att nå en helhetslösning för områdets trafikmiljö 

och boendemiljö. Avtalet omfattar bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid 
korsningarna av väg 859/263, väg 263/273 och korsningen väg 263/ 
Steningehöjdsvägen. Det finns även inom Trafikverket en plan för 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs stråken, där genomförandetiden 
är år 2013-2015 för sträckan mellan Arlanda och Sigtuna stad och 2016-2021 för 
sträckan Sigtuna stad-Bålsta. 

1.4  Arbetsprocessen och organisering av arbetet 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från Trafikverket Region Stockholm, 
Trafikverket Region Öst, Stockholms läns landstings Trafikförvaltning (TF SLL), 
Landstinget i Uppsala läns kollektivtrafikförvaltning (KTF UL), Sigtuna kommun, 
Upplands-Bro kommun, Håbo kommun och Enköpings kommun. ÅF Infrastructure 
AB har anlitats som processledare och arbetet stöttas av en styrgrupp bestående av 
chefer från berörda kommuner, Trafikförvaltningen SLL, Uppsala läns landstings 
kollektivtrafikförvaltning, Länsstyrelsen i Stockholm, TMR, Regionförbundet 
Uppsala, Swedavia och Trafikverket Region Stockholm. Handledningen för 
åtgärdsvalsstudier har legat som grund för arbetet. 

Under processens gång har arbetsgruppen träffats vid fem tillfällen tillsammans 
med konsulten för att stämma av arbetets riktning och fatta beslut om nästa steg. I 
slutfasen har ytterligare arbetsgruppsmöten genomförts. 

Möte 1: Målbild, Bristanalys och Funktionsbeskrivning 
Möte 2: Förankring av målbild och Avgränsning 
Möte 3: Pågående planer och Målstandard 
Möte 4: Åtgärdshantering och Forma inriktning 
Möte 5: Konsensus 
Möte 6-7: Rapportbearbetning 

Initiera
Förstå 

situationen

Pröva 
tänkbara 
lösningar

Forma  in-
riktning  rek 

åtgärder
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Figur 3 Mötesplan 

Utöver de fem arbetsmötena har tre workshops genomförts där intressenter som 
bor eller verkar längs med stråken bjudits in. Varje tillfälle har haft olika tema med 
syftet att förse utredningen med nödvändig information om dagens standard, 
önskvärd framtida utveckling och tänkbara lösningar. 

Workshop 1: Brukarintressen 
Workshop 2: Åtgärdskatalog 
Workshop 3: Förankring/forma inriktning 
 

1.5  Tidigare planeringsarbete och anknytande planering 
Det östvästliga stråket Enköping – Arlanda, med väg 263 som länk, har genom åren 
pekats ut som en viktig förbindelse på internationell, nationell, regional och lokal 
nivå. På en internationell och nationell nivå ingår förbindelsen i en tänkt E18-
korridor mellan Oslo och S:t Petersburg. På den nationella och storregionala nivån 
fungerar förbindelsen som en länk från inre Mälardalen till Arlanda och Kapellskär. 
Flera utredningar visar att det är miljömässigt och ekonomiskt omöjligt att hävda 
nationella väg- och järnvägsutbyggnader i stråket, som i den regionala skalan kan 
ses som en tangentiell förbindelse. 

I den regionala planeringen har under senare decennier betydelsen av förbättrade 
östvästliga förbindelser i stråket norra Mälardalen-Arlanda-Kapellskär framhållits. I 
både Regionplan 1991 och den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 prioriterades 
åtgärder längs länsväg 263 från Arlanda till Erikssund och sedan vidare mot E18 vid 
Dragets trafikplats. För kopplingen mellan Kapellskär och norra Mälardalen lyftes 
betydelsen av åtgärder på riksväg 77 och ett nordligare stråk via Knivsta sågs som 
ett långsiktigt alternativ. 

Som en konsekvens av Länstransportplan 2004-2015 och Stockholms-
överenskommelsen utgick i RUFS 2010 den i tidigare regionplaner föreslagna 
utbyggnaden av Arlandaförbindelsen E18-E4 via länsväg 263 och istället anges en 
utbyggnad av ytterligare körfält på länsväg 267, Rotebroleden. I det storregionala 
perspektivet lyfter RUFS 2010 fram den förväntade ökade handeln i 
Östersjöområdet och den ökade betydelse för transportstråken via länets hamnar 
som det kan leda till. Kapellskär tillsammans med det logistikområde Arlanda 
flygplats och Rosersberg utgör ger grund för redovisningen i RUFS 2010 av ett 
transportsamband av ökad betydelse i stråket Örebro-Västerås-Rosersberg/Arlanda-
Kapellskär. 
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Figur 4 Målbild - Regional godsstruktur. Beskuren bild från RUFS 2010 

Vägverket tog 1996 fram en vägutredning för sträckan mellan E18 och E4, 
Arlandaförbindelsen E18-E4. Utredningen resulterade i fem olika förslag till nya 
vägsträckningar se figur 5. En stråkstudie togs 2011 fram för sträckan mellan 
Enköping och Arlanda, väg 263. Det långsiktiga målet för studien var att rusta upp 
väg 263 till en regional länk med god standard, vilket bedömdes innebära stora 
investeringar. Huvudinriktningen som rekommenderades är att väg 263 förbättras i 
befintlig sträckning för att minska konflikterna mellan olika intressen, det 
presenterades även två principiella lösningar för den västligaste delen av väg 263. 
Ställningstagandet baseradess på vägutredningens 15 år gamla material och en ny 
förstudie rekommenderades därför i utredningen. 

 

 

Figur 5 Alternativa sträckningar från Vägutredningen 1996 

År 2011 gjordes en åtgärdsvalsstudie med syfte att stärka kollektivtrafiken i 
korridoren Stockholm – Arlanda – Uppsala. Studien resulterade i tre 
överenskommelser mellan berörda parter: 

 Trafikverket, Swedavia, Sigtuna kommun, SL och UL enades om att arbeta 
med ett gemensant biljett- och informationssystem, att ta fram en plan för 
miljövänlig arbetspendling, att ta fram incitament som minskar antalet 
bilar, att förbättra kommunikationerna inom Arlandaområdet, att öka 
tillgängligheten med buss och att förbättra tillgängligheten till Arlanda via 
Märsta. 

 Trafikverket och A-train kom överens om åtgärder som effektiviserar 
utnyttjandet av spårinfrastrukturen.  



 

10 

 

 Trafikverket och Arlandabanan Infrastructure AB enades om att verka för 
en gemensam samordnad planering inom stråket. 

Kommunerna längs stråken mellan Arland-Bålsta och Arlanda-Litslena har en positiv 
befolkningsutveckling. Kollektivtrafiken i området är relativt väl utbyggd med 
halvtimmestrafik i rusningstid längs större delen av stråken. På kort sikt har inte de 
två kollektivtrafikförvaltningarna några planer på förändringar av trafikföringen. På 
längre sikt förväntas dock efterfrågan på resor i stråken att öka vilket kan leda till en 
utökad turtäthet. I en situation där tågtrafiken på Mälarbanan utvecklas kan 
busslinje 579, som går mellan Arlanda och Bålsta, få en förstärkt funktion som 
förbindelse mellan Mälarbanestråket och Arlanda. KTF UL har, tillsammans med 
Enköpings kommun, planer på att utveckla en bytespunkt i Litslena/Skolsta, där 
trafiken från Bålsta mot Enköping ansluter till busstrafiken från Enköping till 
Uppsala. En eventuell ny järnväg mellan Uppsala och Enköping, Aroslänken, ska 
utredas och skulle givetvis komma att påverka resrelationen Arlanda-Bålsta. 

1.5.1 Enköpings kommun 

Enköping är en tillväxtkommun med drygt 40 500 invånare (SCB, 2013). Kommunen 
är stor till ytan och har ett utspritt landsbygdsboende. Enköpings tätort växer, 
förtätas och byggs ut i riktning mot Mälaren. Många av de mindre tätorterna i 
kommunen ligger i kollektivtrafikstråk vilket påverkar orternas framtida utveckling 
positivt. Enköping profilerar sig som den "goda gröna" kommunen vilket beskriver 
både miljö- och hållbarthetsarbete såväl som den naturnära livsmiljön.  

Den nu gällande översiktsplanen antogs 2000 men en ny ÖP tas fram just nu. Förslag 
till ny översiktsplan för Enköpings kommun med fokus på landsbygdsutveckling 
planeras att ställas ut senare under 2013. Den framtida bebyggelseutvecklingen i 
Enköping föreslås ske inom tre olika områden: i anslutning till befintlig bebyggelse, 
tätorter och byar, i kollektivtrafikstråk och Mälarnära.  

Utöver en växande befolkning har Enköpings en växande logistikbransch. 
Kopplingen till Arlanda/Rosersberg är viktig såväl för kommunens invånare som för 
åkerinäringen. 

1.5.2 Håbo kommun 

Håbos översiktsplan antogs 2006, en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
antogs 2010. Håbo kommun har ca 20 000 invånare (SCB, 2013). För närvarande 
planerar kommunen för en omfattande boende- och arbetsplatsutbyggnad. Bland 
de huvudsakliga utvecklingsområdena räknas Bålsta centrum med cirka 4 000 nya 
boende samt arbetsplatsområdet ”Logistik Bålsta” med mer än 500 nya 
arbetstillfällen. Håbo kommun är en betydande kollektivtrafikknytpunkt i 
Mälardalen. Stationsområdet i Bålsta tätort trafikeras av regional- och 
interregionaltågtrafik, pendeltåg samt region- och tätortsbussar.  

1.5.3 Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun har ca 42 000 invånare (SCB, 2013). Översiktsplanen för Sigtuna 
kommun antogs år 2002 men håller för närvarande på att genomgå en översyn, 
samråd sker maj-september 2013. 

Bostadsbyggandet- och befolkningsutvecklingen i Sigtuna kommun beräknas vara 
starkare än både länet och riket. I Märsta pågår utbyggnad och planer för flera 
bostadsområden, samtliga beroende av väg 263. Även landsbygdsbefolkningen i 
Sigtuna kommun ökar i flera fall i områden som är beroende av väg 263, många 
lockas av att bo stadsnära men ändå på landet.  

1.5.4 Upplands-Bro kommun  

Upplands-Bro har ca 24 500 invånare (SCB, 2013). Kommunens gällande 
översiktsplan antogs 2011. Befolkningen har ökat de senaste åren och fortsätter att 
växa. Kommunen har två tätorter och en stor och levande landsbygd. Ett stort 
logistikområde håller på att ta form i Kungsängen. Kommunen är positiv till en 
bostadsutbyggning på landsbygden, främst intill befintlig bebyggelse och invid 
kollektivtrafikstråk. Den primära förbindelsen mot Arlanda ser kommunen gå via 
Rotebroleden, väg 263 anses vara en sekundär förbindelse. 
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Figur 6 Aktuella utvecklingsområden i anslutning till stråken 
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1.5.1 Rotebroleden 

Rotebroleden utgör en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18. Rotebroleden har i 
dagsläget inte tillräcklig kapacitet vilket resulterar i köer, främst under 
rusningstrafik. Därtill brister trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. Trafikverket 
planerar därför en ombyggnad av Rotebroleden för att öka kapaciteten, 
framkomligheten och trafiksäkerheten samt för att minska barriäreffekten för 
oskyddade trafikanter och vilda djur. Sträckan på 6 km ska byggas ut till 
motorvägsstandard med två körfält i varje riktning, med planskilda korsningar, ett 
sammanhängande gång- och cykelnät, viltpassager och bullerskydd. När 
Rotebroleden beräknas stå färdig 2016 förväntas köproblematiken försvinna och 
restiden i högtrafik minska (Trafikverket, 2013). För Rotebroledens geografiska läge, 
se figur 8. 

 

1.6  Syfte och övergripande mål  
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att översiktligt definiera stråkens funktioner och 
nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att utveckla 
prioriterade funktioner.  

Målet med åtgärdsvalsstudien är att samordna parterna och formulera en 
gemensam målbild för stråken. Detta ska landa i effektiva lösningar inom 
transportområdet, med hänsyn taget till omgivningen, som parterna sedan kan 
teckna överenskommelser om. 

Åtgärderna ska: 

 ta hänsyn till kommunernas planering, som exempelvis ökat 

bostadsbyggande i stråket Märsta-Sigtuna stad och i Bålsta 

 ge underlag för prioritering av effektiva lösningar främst för oskyddade 

trafikanter och kollektivtrafik samt för ökad trafiksäkerhet 

 listas i prioritetsordning och vara översiktligt tidsatta och 

kostnadsberäknade, ansvarsförhållanden ska framgå  

 vara tillräckligt konkreta för att kunna utmynna i konkreta åtgärdspaket 

som i sin tur är underlag för överenskommelser/avtal mellan deltagande 

parter 

 Kortsiktiga och långsiktiga förslag till lösningar ska vara samordnade. 
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2. Avgränsningar 
Uppdraget innebär att ta fram en åtgärdsvalsstudie för stråken längs väg 263 mellan 
väg E4 och Bålsta, och väg E4 och Litslena i Enköping, se figur 7.  

 

 

Figur 7 Stråken och tillhörande influensområde 

2.1  Geografisk avgränsning 
Stråken för åtgärdsvalsstudien är dels väg 263 Arlanda-Litslena, dels vägarna 912, 
269 och 263 Arlanda-Bålsta. Åtgärder på sträckan E4-Arlanda flygplats tas dock inte 
upp i denna studie. I åtgärdsvalsstudien ingår inte bara vägarna utan även 
sidoområden, korsningspunkter och andra viktiga funktioner som är knutna till 
vägarnas utformning.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Vägar som behandlas inom åtgärdsvalsstudien 

 

Denna åtgärdsvalsstudie har behandlat ett avgränsat område och gör därför inte 
anspråk på att lösa inre Mälardalens och Västsveriges behov av transporter till och 
från Uppsala, Arlanda och Kapellskär. Stråken har delats in i 7 delsträckor enligt figur 
8.  
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Stråken Arlanda- Bålsta och Arlanda-Litslena Väg 263, 269 och 912 

Delsträcka 1: E4-
Märstarondellen   

mellan E4 och väg 273/263 

 

Delsträcka 2: 
Märstarondellen-Tullen 

mellan Märstarondellen och väg 
255/263 

Delsträcka 3: Tullen-
Pilsborondellen 

mellan väg 255/263 och 
Pilsborondellen 

Delsträcka 4: 
Pilsborondellen– Erikssund 

mellan Pilsborondellen och väg 
269/263 

Delsträcka 5: Erikssund – 
Bålsta  

mellan väg 269/263 och E18/912 

Delsträcka 6: Erikssund – 
Varpsund 

mellan väg 269/263 och väg 
545/263 

Delsträcka 7: Varpsund – 
Litslena 

mellan väg 545/263 och väg 
55/263 

 

2.2  Tidshorisont för åtgärders genomförande 
De två stråken bedöms behöva omedelbara åtgärder, främst för kollektivtrafiken 
och trafiksäkerheten. För att klara den trafik som beräknas komma på lång sikt bör 
även åtgärder som speglar en framtida utveckling (> 15 år) tas med i arbetet, därför 
sorteras åtgärderna in i kort, medellång och lång sikt.  

2.3  Ekonomiska avgränsningar 
Tidigare utredningar har landat i planer på stora ombyggnader av väg 263. 
Kostnadskrävande åtgärdsförslag ska noga motiveras för att kunna komma in i de 
långsiktiga investeringsplanerna hos respektive part. 

Ramar för åtgärdskostnader är inte fastlagda utan kommer att tas upp i senare 
överenskommelser mellan parterna. Samhällsekonomiska bedömningar ingår inte i 
denna studie. 
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3. Problem, förhållanden och mål 
3.1  Miljö, hälsa, landskap 

Stråken går genom flera värdefulla natur- och kulturmiljöer, av såväl riksintresse 
som lokalt intresse. Området som berörs av studien har en bevarandevärd 
byggnadsmiljö och gravfält nära vägen.  

Kring Sigtuna stad finns ett kulturlandskap som är en del av Sveriges äldsta historia. 
Flera närliggande områden är av riksintresse för kulturminnesvården. Erikssund 
ligger inom riksintresse för Mälaren med öar och strandområden. Naturen som 
vägen går genom består av skog, öppna landskap och vatten med en artrik flora och 
fauna. Nära vägen finns flera naturreservat, bland annat i Märsta, Rävsta och på 
Munkholmen. Stråket går rakt igenom ett vattenskyddsområde i Venngarn och 
vägen ligger i direkt anslutning till ett vattenskyddsområde i Granby. Utöver dessa 
finns även djur- och växtskyddsområden, naturminnen och landskapsbildsskydd 
nära den aktuella vägen (Naturvårdsverket, 2013).  

I Upplands-Bro kommun går stråket genom ett stort område av riksintresse för 
kulturmiljön hela sträckan mellan Erikssundsbron, via väg 263 och 269, och en bit in 
på väg 912 mot Bålsta. Längs denna sträcka finns även flera områden av lokalt 
intresse för kulturmiljön samt vissa utpekade naturvärden. 

I Håbo kommun går vägen genom områden av riksintresse för kulturmiljö, 
naturmiljö samt för det rörliga friluftslivet. Bron vid Varpsund kan ses som extra 
känslig som en smal passage över Mälaren. 

I Enköpings kommun passerar väg 263 Ekolsunds slott i söder och naturreservatet 
Hjälstaviken i norr.  Ekolsunds slottsmiljö är av kommunalt och regionalt intresse för 
kulturmiljövården och inrymmer flera byggnadsminnen. Hjälstaviken är ett 
ekologiskt känsligt område med rikt fågelliv och värdefulla ängs- och hagmarker. 
Området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Utöver detta är 
hela, det till Håbo angränsande, området skyddsområde för vattentäkt. 

Den känsliga landskapsmiljön medför att större ombyggnader och ökade 
trafikflöden blir särskilt problematiska och svåra att genomföra. Närheten till 
Stockholm innebär att bevarandet av den orörda naturmiljön blir särskilt stort. 

3.2  Resmönster, start- och målpunkter 
Det finns ett flertal större start- och målpunkter runt stråken av väg 263, både för 
resande och för gods, se sida 14. I nordost gränsar stråket mot Arlanda, en av 
landets största arbetsplatser. I öster ligger Rosersbergs arbetsplatsområde, en stor 
målpunkt för arbetsresor och godstrafik samt Kapellskär som är en av landets 
största godshamnar och även passagerarhamn. Större tätorter kopplade till stråket 
är Märsta, Sigtuna stad, Bro och Bålsta. För Sigtuna stad är väg 263 i princip den 
enda kopplingen mot Märsta, Arlanda och Stockholm. I den västra änden av väg 263 
går det stora godsstråket riksväg 55 mellan Norrköping och Uppsala. Vägarna möts i 
Litslena i Enköpings kommun. Mellan Bålsta och Sigtuna stad är bebyggelsen gles 
längs med stråket och det finns inga större målpunkter för resande eller gods.  

Enligt den nationella resvaneundersökningen RES 2005-2006 är 
färdmedelsfördelningen i Sigtuna kommun följande (AB Storstockholm Lokaltrafik, 
2011): 

- Gång, cykel och moped: 29 % 

- Kollektivtrafik: 14 % 

- Bil: 57 % 

För varje resa med kollektivtrafik i Sigtuna kommun görs det fyra resor med bil. 
Sigtuna ligger därmed i nederkant bland kommunerna i Stockholms län vad gäller 
andel kollektivtrafikresor. I Uppsala län har Håbo kommun en kollektivtrafikandel på 
18 % och Enköping 11 % (Svensk kollektivtrafik, 2010). 
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En viktig transportrelation för många resenärer är den mellan Arlanda och Bålsta. 
Sträckan trafikeras av såväl flygresenärer med avreseort i västra och mellersta 
Sverige som lokala och regionala arbetspendlare. Stråket längs väg 263 fungerar 
som ett viktigt komplement E18-Rotebroleden-E4 samt Mälarbanan-Ostkustbanan 
för resenärer mellan Arlanda/Uppsala och Västerås genom Storstockholm. 

Arlanda-Märsta är i RUFS 2010 utpekat som en regional stadskärna. På sikt sker en 
förtätning och utveckling i detta område till en mer sammanhängande och urban 
stadsbygd. Enköpings kommun har pekat ut den västra delen av väg 263 som ett 
viktigt stråk för bebyggelseutveckling, särskilt i och väster om Litslena eftersom den 
sträckan är kollektivtrafikförsörjd. Både Sigtuna och Upplands-Bro är i RUFS 2010 
utpekade som lämpliga kommuner för nyanläggning av volymhandel och 
lagerverksamhet. För målpunkter längs stråken se figur 9. 

Befolkningen i Sigtuna beräknas öka med 25-35 % mellan 2010 och 2030, och 
Upplands-Bros befolkning beräknas öka med 17-30 % under samma period.  

I Trafikverkets senaste prognos för personresande beräknas biltransportarbetet i 
Stockholms län öka med totalt drygt 60 % under perioden 2010-2030 (Trafikverket, 
2012). Trafikverket betonar dock att prognosen endast bygger på beslutad politik 
och därför inte är tänkt att spegla den mest troliga framtida utvecklingen. Den stora 
expansion av bebyggelse och arbetsplatser som nämns ovan pekar dock på att 
biltrafiken kan tänkas öka kraftigt i området om inga åtgärder vidtas för att dämpa 
ökningen. 

 

3.3  Trafikutbud 

3.3.1 Gång- och cykeltrafik 

Infrastruktur avsedd för gång- och cykeltrafik saknas helt på stora delar av sträckan 
mellan Sigtuna stad och Bålsta/Enköping. Situationen för oskyddade trafikanter är 
särskilt problematisk på den del av sträckan som saknar vägren och vägräcken är 
uppsatta mellan vägen och diket, vilket gör att utrymme för gång- och 
cykeltrafikanter saknas helt och möjlighet att kliva åt sidan när det kommer ett 
fordon begränsas. Se figur 10, 12 och 13. Sigtuna kommun arbetar med att ta fram 
en cykelplan.  

 

 

Figur 10 Utrymme för gång- och cykeltrafik saknas på stora delar av sträckan.  Foto: L
 Hagha Hembygdsförening. 

Figur 9 Målpunkter längs stråken 
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Under Workshop 1, Brukarintressen, framfördes att sträckan undviks av gång- och 
cykeltrafikanter då den upplevs som mycket otrygg. Istället används gamla vägar 
som går över privat mark. Denna lösning fungerar hjälpligt vissa sträckor men 
begränsar möjligheterna för framförallt barn och ungdomar att själva ta sig till skola, 
kompisar och fritidsaktiviteter.  

Även Erikssundsbron utgör en problematisk sträcka för oskyddade trafikanter. Bron 
har en vägbredd på 5,9 m, med ett körfält i varje riktning. Det finns inget utrymme 
på bron avsett för gående eller cyklister. Bron kommer att byggas om 2016-2017. 

3.3.2 Kollektivtrafik 

Den linjelagda busstrafiken i stråken utförs av tre olika aktörer, 
Kollektivtrafikförvaltningarna i Stockholm och Uppsala och av den privata aktören 

Swebus. Tågtrafik i stråket utförs i SJs regi mellan Enköping och Bålsta/Stockholm 
samt i TF SLL:s regi mellan Bålsta och Stockholm. Se figur 11 för kollektivtrafikens 
huvudsakliga linjedragning och busshållplatser i stråken. 

I de workshops som genomförts inom ramen för åtgärdsvalsstudien pekas bristen 
på samordning mellan de olika kollektivtrafikmyndigheterna ut som ett problem. 
Det finns en samverkan mellan de olika parterna men denna behöver förbättras. De 
olika biljettsystemen upplevs som en ytterligare brist för resenärerna.  

Bålsta är en viktig bytespunkt för resenärer som kommer västerifrån med 
regionaltåg, buss eller bil. Det finns en potential att öka resandet, och på sikt 
utbudet och på så vis förbättra kollektivtrafikutbudet i hela stråket. En förutsättning 
är dock att kollektivtrafiken ges god framkomlighet, god åtkomst till målpunkter  
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Figur 11 Dagens huvudsakliga linjenät i stråken, exklusive sträckningar inom tätort 
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samt att stråket har ett stort resandeunderlag. Turtätheten för busslinjerna längs 
stråken är dock relativt god. I rusningstrafik avgår de flesta bussarna var 30:e minut, 
övriga tider en gång i timmen. I tätorterna, där flera linjer går samma sträcka, är 
turtätheten högre. 

Antalet resande längs stråken varierar från ett fåtal på- och avstigande per hållplats 
upp till ungefär 370 påstigande per vardagsdygn vid Tingvallaskolan i Märsta. 
Utanför tätort är resandeunderlaget till största delen lågt, se diagram 1.  

 

 

Diagram 1 Antal på- och avstigande per hållplats och dag för den landstingsdrivna 
kollektivtrafiken utanför tätort. 

 

Utformningen av busshållplatserna är i de flesta fall bristfällig ur trafiksäkerhets- 
och tillgänglighetssynpunkt. I vissa fall består hållplatsen av en stolpe mellan ett 

vajerräcke och vägen, där vägren saknas se figur 14. På landsbygden saknas 
belysning samt gång- och cykelanslutningar till hållplatserna nästan genomgående. 

Vid Märsta och Bålsta station och är det ofta brist på parkeringsplatser på 
infartsparkeringen för både bilar och cyklar.  

 

 

Figur 12 Hållplats vid Österbykorset, en bytespunkt för kollektivtrafikresenärer. Foto: L
 Hagha Hembygdsförening 

 

 

 

Antal på- och avstigande per hållplats,
utanför tätort

0-5

5-10
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Figur 13 Vägräcken 
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3.3.3 Vägtrafik 

För Håbo och Enköping samt flera kommuner i norra Mälardalsområdet, exempelvis 
Västerås och Örebro är förbindelser med Arlanda av strategisk betydelse, både när 
det gäller person- och godstransporter. För Sigtuna kommun är väg 263 den 
viktigaste vägen för att röra sig inom kommunen och för resor utanför kommunen 
Vägen utgör även en viktig länk för det lokala resandet. 

De två senaste aktuella trafikräkningarna i området är från 2005 respektive 2009. 
Mellan mätningarna har trafiken på E18 väster om Bålsta samt väg 263 mellan 
Sigtuna stad och Märsta ökat med 2-5 procent, mätt i antal fordon per 
årsmedeldygn. 

 

Figur 14 Trafikflöden längs stråken. Grönt stråk har minskad trafikmängd, rött stråk har en 
ökad trafikmängd. Mätningar saknas för åren 2005 och 2009 för väg 912. 

Öster om Bro har trafiken på E18 ökat med 16 %. Trafiken på väg 263 väster om 
Sigtuna stad har minskat med 3-11 %. Andelen tung trafik har ökat eller varit 
oförändrad vid samtliga mätpunkter, vilket innebär att minskningen på väg 263 i 
huvudsak utgörs av personbilstrafik. 

Siffrorna tyder på att genomfartstrafiken på väg 263 har minskat mellan 2005 och 
2009, för att istället flytta över till E18. En möjlig förklaring till överflyttningen är att 
det år 2006 genomfördes kapacitetshöjande åtgärder vid trafikplats Stäket, som 
förbinder E18 och Rotebroleden.  

 

 

Figur 15 Vägens indelning i olika vägavsnitt, numrerade från 1-7. 

Väg 263 går genom ett naturskönt landskap och är den kortaste vägen mellan 
Arlanda/Rosersbergs arbetsområde och Enköping. Stora delar av sträckan har låg 
standard. Detta medför tidsförluster för trafiken som väljer vägen samt stora 
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olycksrisker både för person- och godstrafiken. Sträckan har förhållandevis låg 
köproblematik.  

För större fordon är vägen bitvis trång och det inträffar att större lastbilar fastnar på 
väg 915. Sträckan vid Varpsund är en av de sektioner som pekats ut som smal, 
området har en mycket känslig natur- och kulturmiljö vilket försvårar 
genomförandet av större åtgärder.  

Nedan beskrivs vägtrafikens förutsättningar i de olika delsträckorna. 
Olycksstatistiken kommer från Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA och 
behandlar både olyckor rapporterade av polis och av sjukvård. Vägbredder, 
hastighetsgränser och förekomst av vägräcken redovisas i figur 13, 16 och 17.   

 

Delsträcka 1: E4-Märstarondellen 

 Sträcka: 2 km 
 Hastighetsbegränsning: 70 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 13 000 - 22 500 fordon1 
 Andel tung trafik: ca 6 %  

Från Märstarondellen och österut har vägen två körfält (stigningsfält), motriktad 
sträcka har ett körfält. Från korsningen med väg 859 har väg 263 två körfält i 
vardera riktningen. Längs sträckan finns två signalreglerade korsningar och en 
korsning med vänstersvängfält som är reglerad med väjningsplikt.  Korsningen 
mellan väg 273 och 263 upplevs inte fungera tillfredställande. 

 

 

                                                                 

1 Klickbara kartan, värden från 2009 

Tabell 1 Olyckor på delsträcka 1 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 1 0 1 0 

Svåra olyckor 2 2 0 0 

Lindriga olyckor 10 3 4 3 

Totalt:  13 5 5 3 

Statistiken inkluderar vägsträckningen öster om trafikplats Valsta fram till E4:an. 
Ingen av olyckorna involverade oskyddade trafikanter. Tre av olyckorna var 
singelolyckor, sju kollisioner mellan personbilar, två kollisioner mellan personbil och 
lastbil samt en kollision mellan personbil och buss. En av olyckorna skedde i 
korsningen väg 263/Norrsundavägen, en vid infarten till Brista gård, tre i korsningen 
vid Bristagatan och fyra i korsningen av väg 263/273. Dödsolyckan skedde i 
korsningen väg 263/273. 

 

Delsträcka 2: Märstarondellen-Tullen 

 Sträcka: 3 km 
 Hastighetsbegränsning: 80 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 13 000 fordon 
 Andel tung trafik: ca 6 %  

Vägen har idag två körfält och breda vägrenar, total vägbredd är 13 m. Oskyddade 
trafikanter är separerade från vägtrafiken med flera planskilda passager. 
Korsningspunkterna mellan Väg 263 och anslutande vägar är utformade som 
cirkulationsplatser. Vägen utgör en barriär mellan stadsdelarna Tingvalla och Valsta 
och dess utformning gör dessutom att stadsutvecklingen försvåras i området. Flera 
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av korsningarna upplevs som farliga och framkomligheten för kollektivtrafiken är 
tidvis dålig. Vägens utformning inbjuder till högre hastigheter än den skyltade 
hastighetsgränsen.  
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Tabell 2 Olyckor på delsträcka 2 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 0 0 0 0 

Svåra olyckor 0 0 0 0 

Lindriga olyckor 9 3 1 5 

Totalt:  9 3 1 5 

 

Statistiken inkluderar korsningarna väg 263/255 och Märstarondellen  samt 
vägsträckan däremellan. Ingen av olyckorna involverade oskyddade trafikanter. Tre 
av olyckorna var singelolyckor, fem kollisioner mellan personbilar och en kollision 
mellan personbil och lastbil. Tre av olyckorna skedde i cirkulationsplatsen vid 
Stationsgatan/Midgårdsvägen, två i cirkulationen vid trafikplats Valsta. 

 

Delsträcka 3: Tullen-Pilsborondellen 

 Sträcka: 5 km 
 Hastighetsbegränsning: 80 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 8 000 fordon 
 Andel tung trafik: ca 7 %  

Vägen har idag två körfält och breda vägrenar, total vägbredd är 13 m. Oskyddade 
trafikanter är separerade från vägtrafiken med flera cykelportar samt cykelväg 
utmed gamla vägen ner mot Sigtuna stad. Flera av korsningarna upplevs som farliga 
och framkomligheten för kollektivtrafiken är tidvis dålig.  

 

 

Tabell 3 Olyckor på delsträcka 3 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 0 0 0 0 

Svåra olyckor 3 2 0 1 

Lindriga olyckor 8 3 3 2 

Totalt:  11 5 3 3 

 

Statistiken inkluderar Pilsborondellen fram till korsningen mellan väg 263 och väg 
255, korsningen med väg 255 ingår i delsträckan nedan. Ingen av olyckorna 
involverade oskyddade trafikanter. Tre av olyckorna var singelolyckor, sju kollisioner 
mellan personbilar och en kollision mellan personbil och lastbil. Två av olyckorna 
skedde i Pilsborondellen, en i korsningen vid Steningehöjden. 

 

Delsträcka 4: Pilsborondellen– Erikssund  

 Sträcka: 10,5 km 
 Hastighetsbegränsning: 70 km/h, vissa sträckor 40, 50, och 60 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 5 000 fordon 
 Andel tung trafik: ca 10 %  

Längs denna sträcka av väg 263 är vägstandarden låg med otillfredsställande 
vägbredder, sidoområden och plan- och profilgeometri. Oskyddade trafikanter har i 
princip inga möjligheter att röra sig på ett trafiksäkert sätt längs med vägen. 
Busshållplatserna håller låg standard och vid de flesta hållplatser måste resenärerna 
stå på vägen eller i diket när de väntar på bussen.  

Bron över Erikssund är smal och har låg kapacitet. För utförligare beskrivning av 
problemen längs denna delsträcka se bilaga 1. 
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Tabell 4 Olyckor på delsträcka 4 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 1 0 1 0 

Svåra olyckor 6 0 3 3 

Lindriga olyckor 10 3 4 3 

Totalt:  17 3 8 6 

 

Statistiken i tabell 4 avser sträckan fram till Pilsborondellen, själva rondellen ingår i 
delsträckan ovan. Två av olyckorna involverade cyklister, båda relaterade till 
tävlingsträning där cyklisterna cyklat i klunga. Tre av olyckorna var singelolyckor (två 
med bil, en med motorcykel), sex kollisioner mellan personbilar, tre kollisioner 
mellan personbil och lastbil, tre mellan motorcykel/moped och annat fordon. Tre av 
olyckorna skedde i korsningen av väg 263 och 925 (Österbykorset). 

 

Delsträcka 5: Erikssund – Bålsta 

 Sträcka: 9,5 km 
 Hastighetsbegränsning: 70-80 km/h,  
 Fordon/årsmedeldygn: 2 000 fordon på väg 912 (år 2003), 4 000 fordon på 

väg 269 
 Andel tung trafik: ca 10 %  

Delsträckan utgörs av vägarna 263/269/912 och möter E18 vid Dragets trafikplats i 
Bålsta. Standarden på vägen är låg med flera farliga korsningspunkter exempelvis 
korsningarna mellan de stora vägarna 912/269 och 269/263.  

 

Tabell 5 Olyckor på delsträcka 5 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 0 0 0 0 

Svåra olyckor 2 0 1 1 

Lindriga olyckor 7 3 1 3 

Totalt:  9 3 2 4 

 

Ingen av olyckorna involverade oskyddade trafikanter. Tre av olyckorna var 
singelolyckor, fem kollisioner mellan personbilar och en kollision mellan personbil 
och lastbil. En av olyckorna skedde i korsningen av väg 269 och 912 och en i 
korsningen mellan väg 263 och 269. 

 

Delsträcka 6: Erikssund - Varpsund 

 Sträcka: 8,5 km 
 Hastighetsbegränsning: 70 km/h, vissa sträckor 40, 50, och 60 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 3 000 fordon 
 Andel tung trafik: ca 10 %  

Vid Varpsund blir väg 263 smalare med en varierande vägbredd på 7 - 9 m. 
Varpsundsbron är smal och vägen väster om bron kurvig med dålig sikt vilket 
försvårar möten mellan stora fordon.  

På sträckan har 11 olyckor inträffat, se tabell 6. Ingen av olyckorna involverade 
oskyddade trafikanter. Sex olyckor var singelolyckor, tre kollisioner mellan 
personbilar och två kollisioner mellan personbil och lastbil. Sex av olyckorna skedde 
i korsningen av väg 263 och 545 och en i korsningen mellan väg 263 och 269. 
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Tabell 6 Olyckor på delsträcka 6 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 0 0 0 0 

Svåra olyckor 1 0 1  

Lindriga olyckor 10 1 6 3 

Totalt:  11 1 7 3 

 

Delsträcka 7: Varpsund – Litslena 

 Sträcka: 14 km 
 Hastighetsbegränsning: 80 km/h, viss sträcka 70 km/h 
 Fordon/årsmedeldygn: 3 000 fordon 
 Andel tung trafik: ca 11 %  

Vägen har på sträckan god standard med en 13 m bred 1+1 väg. Den går i stort sett 
parallellt med E18. 

 

Tabell 7 Olyckor på delsträcka 7 

Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år 

    2010 2011 2012 

Dödsolyckor 1 0 0 1 

Svåra olyckor 2 0 1 1 

Lindriga olyckor 7 1 5 1 

Totalt:  10 1 6 3 

 

Ingen av olyckorna involverade oskyddade trafikanter. Åtta olyckor var 
singelolyckor, en upphinnandeolycka och en olycka i korsningen väg 263/545. 
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        Figur 17 Hastighetsgränser
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3.3.4 Trafik till och från Arlanda 

Arlanda flygplats är en betydande målpunkt både som kommunikationsnav för 
flyget och som en stor arbetsplats. Antalet flygpassagerare på Arlanda uppgår 
årligen till över 19 miljoner passagerare. På och kring Arlanda flygplats finns 
omkring 20 000 arbetsplatser. Samtidigt hanteras stora mängder fraktgods på 
flygplatsen och logistikverksamheten på och kring flygplatsen är omfattande med 
många stora logistikföretag etablerade i området. På Arlanda flygplats hanteras 
årligen drygt 150 000 miljoner ton flygfrakt och närmare 20 000 miljoner ton post, 
som i betydande utsträckning också fraktas på väg. Sammantaget genererar  
verksamheterna på och kring Arlanda omfattande marktransporter och ett behov 
finns av väl fungerande vägförbindelser. 

3.3.5 Godstrafik 

Kommunerna i norra Mälardalsområdet är beroende av väl fungerande förbindelser 
för godstrafik med de östra delarna, där Arlandaområdet, Rosersberg och hamnen i 
Kapellskär är viktiga målpunkter. I Rosersberg expanderar logistikverksamheten 
med en ny kombiterminal och en ny postterminal som öppnar de närmsta åren. 
Prognosen är att terminalen redan från start kommer att hantera 50 000 TEU2. 
Under en tioårsperiod beräknas den årliga ökningen vara 10 000 TEU. 
Kapacitetstaket för terminalen kommer att vara 200 000 TEU. 

I anslutning till Västerskogs industriområde i Bålsta tätort planeras en logistikcentral 
benämnd Logistik Bålsta med koppling till Mälarbanan genom stickspår. Mängden 
godstransporterna till och från området bedöms öka i och med detta vilket kan 
komma att innebär en ökad belastning på infrastrukturen i stråket. Logistik Bålsta 
bedöms även bli en viktig målpunkt för gods i regionen. Enligt preliminära 
bedömningar kommer Logistik Bålsta att sysselsätta runt 500 personer eller mer. 

                                                                 

2 TEU är den internationellt vedertagna benämningen på en fraktcontainer som är 20 fot lång. 
I praktiken är en lastcontainer numera dubbelt så lång. 

Genom en utbyggnad som inleds i maj 2013 kommer hamnen i Kapellskär att få en 
nästan trefaldig kapacitetsökning. På sikt kommer detta att leda till en ökad 
godstrafik: Hamnen hanterar idag ca 2,5 miljoner ton gods per år, men har tillstånd 
för 6,5 miljoner ton. 

I direkt anslutning till Coops stora lager i Bro etablerades en ny kombiterminal i april 
2011. Terminalen ägs av Coop Logistik. En kombiterminal innebär att 
lastbilstransporter kan minskas och trailers kan skickas direkt till Bro med tåg. 
Transportvolymen bedöms öka till föjld av förändringen, samtidigt som antalet 
lastbilsrörelser beräknas minska till och från lagret från dagens ca 100 rörelser till ca 
80, det vill säga med omkring 20 %.  

Det finns ett behov av en mer strategisk planering i de öst-västliga förbindelserna 
norr om Mälaren, där väg 263 är en svag länk. Mellan Enköping och Sigtuna stad är 
väg 263 den kortaste förbindelsen, men den har mycket låg standard. Detta medför 
tidsförluster och olycksrisker för godstrafiken som väljer vägen. 

En enkätundersökning bland godsspeditörer i området, som gjordes i samband med 
åtgärdsvalsstudien, visar att valet av rutt varierar, men att vissa åkare konsekvent 
väljer att ta väg 263, utom i dåligt väglag. Andra åkare undviker sträckan helt och 
hållet på grund av den låga standarden. Svarsfrekvensen var låg och därför går det 
inte att dra helt säkra slutsatser om hur olika företag beter sig när de väljer vilken 
väg de ska ta. 

Av det material som finns går det ändå att dra vissa slutsatser. För många är 
tidsaspekten den viktigaste faktorn och det leder till att de föredrar E18 i stället för 
väg 263 trots att den är kortare. Det är också troligt att tyngre fordon i högre 
utsträckning väljer bort väg 263 medan mindre fordon inte gör det. De som har en 
målpunkt utefter väg 263 väljer naturligtvis att använda den i första hand.  
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Enkäten visar att alla företag som svarat är överens om att sträckan är krokig och 
kurvig med risk att hamna bakom långsamtgående fordon som inte kan köras om 
eftersom det saknas omkörningssträckor. Erikssundsbron är en flaskhals och 
trafiksäkerheten är låg. Sammantaget är risken för framkomlighetsproblem mycket 
stor.  

I samband med åtgärdsvalsstudien gjordes en trafikräkning vid Österbykorset som 
återfinns i bilaga 5. 

  

3.4 Framtida utveckling 
Väg 263 är den kortaste vägen för trafik mellan Kapellskär/Arlanda och 
Bålsta/Enköping. Vägstandarden är dock betydligt högre på E18-E4 och förbindelsen 
däremellan, Rotebroleden, vilket innebär att restiden längs den senare rutten är 
runt fem minuter kortare i lågtrafik även om resvägen är ca 14 km längre 
(Trafikverket, 2011). Dessutom är olycksrisken och risken för att fasta bakom 
långsamtgående fordon då betydligt lägre.  

Länstransportplanen innefattar en standardhöjning av Rotebroleden till 
motorvägsstandard. Standardhöjningen innebär att skillnaden i restid kommer att 
öka och E18-Rotebroleden blir ett ännu snabbare alternativ än väg 263. Men att 
samla trafik på enbart på E18-Rotebroleden-E4 är inte att betrakta som långsiktigt 
hållbart eller störningssäkert. Väg 263 kan därför fungera som ett komplement till 
E18-Rotebroleden för det lokala och regionala resandet, samt skapa ett robustare 
transportsystem genom att fördela trafikflöden längs flera stråk. 

3.4.1 Trafikutveckling 

Trafikmätningar från år 2004 och år 2009 på vägnätet kring väg 263 pekar på en 
minskande betydelse av vägens regionala funktion. Trafiken på väg 263 väster om 
Sigtuna stad har minskat med 5-10 % och andelen tung trafik har ökat eller varit 
oförändrad vid samtliga mätpunkter, vilket innebär att minskningen på väg 263 i 

huvudsak utgörs av personbilstrafik. Trafiken på E18 väster om Bålsta samt väg 263 
mellan Sigtuna stad och Märsta ökat med 2-5 procent. Öster om Bro har trafiken på 
E18 ökat med 16 %.  

Trenden att väg 263 får minskad regional betydelse stärks av trafikprognoser som 
utförts för Rotebroleden. Prognosen gäller år 2035 och indikerar snarare minskad 
trafik på vägens västra del, Erikssund-Litslena, än ökad trots kraftig trafiktillväxt på 
övrigt vägnät liksom även den östra delen, Märsta-Bålsta. Väg 263 med funktionen 
”infartsled” mot Stockholmsregionen tas över av E18 och E4 men funktionen 
”tvärförbindelse” (Märsta-Bålsta) kan komma att öka rejält. Detta kan hänga 
samman med expansion i regionens yttre delar men också framtida 
kapacitetsförhållanden på E18, E4 och Rotebroleden. Situationsanpassade 
trafikanalyser krävs för säkrare bedömningar.  

Väg 263 på delen Litslena-Erikssund har en minskande regional funktion trots att 
den är den ”kortaste” vägen i många relationer. Motorvägnätet är attraktivare även 
i framtiden. Stråket Märsta-Bålsta får ökad betydelse både som 
kollektivtrafikförbindelse och som tvärförbindelse. 

3.4.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikmyndigheterna tror på en positiv resandeutveckling i stråken i 
förhållande till befolkningstätheten, men restider som kan konkurrera med 
biltrafiken är svårt att få på denna sträcka. Ur kollektivtrafikperspektiv finns 
förhoppningar om en snabbare förbindelse mellan Sigtuna stad och Bålsta, med 
möjligheter att också bättre knyta ihop Bålsta med Knivsta och Uppsala via Sigtuna 
stad, vilket dock är svårt att lösa inom nuvarande vägnät. 

Sigtuna kommun planerar i samråd med TF SLL för en snabbusslinje mellan Sigtuna 
stad och Märsta station. Förbindelsen ska ske via väg 263, där ett särskilt busskörfält 
och nya hållplatser anläggs i Tingvalladalen. Medel för dessa åtgärder finns avsatta i 
länstransportplanen.  
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För kollektivtrafiken i Märsta behöver också kapacitetsmässigt ske en omfattande 
upprustning av Märsta station till ett modernt och funktionellt fungerande 
resecentrum. Trafikverket har i beslut om förstudie ”Märsta bytespunkt” år 2010 i 
samråd med Sigtuna kommun, SJ och SLL:s Trafikförvaltning tagit ställning för att 
fortsatt planeringsarbete i denna fråga bör utgå från att ombyggnaden av stationen 
sker i befintligt läge. 

Det pågår en tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län. Den 
första etappen är avklarad, och etapp 2 kommer att pågå fram till 2015. I den andra 
etappen berörs tre hållplatser längs stråket, Rävsta gård, Svalängen och Ölsta. 
Resterande del av väg 263 ligger i etapp 3, vilken ska genomföras mellan 2016-2021.  

En möjlig utveckling är att pendeltågstrafiken förlängs västerut, till Enköping eller 
Västerås. Detta skulle möjliggöra nya stationer etableras mellan Bålsta och 
Enköping. En sådan förändring skulle påverka kollektivtrafikupplägget i hela stråket 
men förutsätter en ombyggnad av Bålsta station och fler spår. 

3.4.3 Aroslänken 

Järnvägsinfrastrukturen saknar en länk i öst-västlig riktning. Det finns en samsyn 
mellan berörda aktörer om att länken är önskvärd på sikt. I förslaget till den nya 
länstransportplanen för Uppsala planeras en åtgärdsvalsstudie och ekonomiska 
medel finns avsatta för att utreda transportsystemet i ett stråktänk gällande 
Örebro, Västerås, Enköping, Uppsala, Arlanda och Stockholm. Den tidigare kallade 
Aroslänken kommer troligen att utredas som Åtgärdsvalsstudie Arosstråket. 

3.4.4 Arlanda och Rosersberg 

Arlanda flygplats är ett nav i den Svenska flygtrafiken, år 2030 beräknas flygplatsen 
ha 30 miljoner passagerare (Trafikverket, 2011). En stadsbyggnadsstrategi för 
Airport City Stockholm omfattande både flygplatsen och det omgivande 
verksamhetsområdet Arlandastad siktar på att år 2030 ha skapat förutsättningar för 
50 000 arbetsplatser inom denna flygplatsstad. Idag finns här ca 20 000 
arbetsplatser. Ca 7,5 km söder om Arlanda ligger det stora logistikområdet 

Rosersberg där en kraftig expansion av logistikverksamheter sker. Behovet av öst-
västliga förbindelser för både gods- och persontrafiken förväntas därför öka. 

3.4.5 Stadmässighet Märsta/Valsta  

Väg 263 har en betydande barriäreffekt i sin passage genom Tingvalladalen i Märsta 
som påverkar möjligheterna att tillskapa en sammanhållen stadsbild mellan Valsta 
och centrala Märsta och som genererar buller. Sigtuna kommun har mot denna 
bakgrund framfört att en möjlig lösning på problemet skulle kunna vara att väg 263 
överdäckas utmed del av sin sträckning i Tingvalladalen. En sådan lösning medför 
förutom att en bättre fysisk sammankoppling kan åstadkommas mellan Valsta och 
centrala Märsta att också bullerproblematiken i området förbättras samtidigt som 
ytterligare mark kan frigöras för exploatering. En överdäckningslösning är mycket 
kostsam och det är ofta svårt att motivera en sådan ekonomiskt. Ett alternativ till en 
överdäckning är att väg 263 ges en mer stadsmässig karaktär genom att exempelvis 
anlägga mittrefug med trädplantering och att körfälten görs smalare, i kombination 
med sänkt hastighetsbgränsning. 

 

3.5 Inriktning och målstandard 
Tidigt i utredningsarbetet kunde konstateras att tidigare ansatser om stråkens 
regionala funktion till en del är överspelade genom satsningar i det nationella 
huvudvägnätet, E18, E4, väg 55 och Rotebroleden. Stråken har därvid klassats som 
en sekundär förbindelse med regional funktion i studien. Målstandardarden sattes 
tidigt i arbetet med studien av arbetsgruppen och innebär inga stora nysatsningar, 
utan utgår från den befintliga vägen.  

3.5.1 Målstandard för delsträckorna 

Delsträcka 1: E4-Märstarondellen   



 

35 

 

Målstandarden för sträckan är god framkomlighet med oförändrade gatusektioner. 
Detta genom att bron över järnvägen byggs om och genom att samtliga signaler 
åtgärdas. Hastigheten på vägen är 60 km/h med planskilda gång- och cykelpassager. 
På de sträckor som trafikeras av buss ska kollektivtrafiken prioriteras och hålla hög 
standard. 

Delsträcka 2: Märstarondellen-Tullen 

I Märsta är målstandarden en stadsliknande utformning med mittrefuger och 
trädplanteringar. Hastigheten är 60 km/h med tryggt utformade, planskilda gång- 
och cykelpassager där barriäreffekterna kompenseras av överbyggnader på utvalda 
ställen. Kollektivtrafiken är ett prioriterat transportslag med kollektivtrafikkörfält 
med cykelparkering vid hållplatserna. Längs vägen ska en gång- och cykelbana löpa 
som är anpassad för pendlingscykling.  

Delsträcka 3: Tullen-Pilsborondellen 

På delsträcka 3 är målstandarden att alla korsningar är trafiksäkert utformade och 
med god framkomlighet. Vägen har två körfält och hastigheten är begränsad till 80 
km/h. På delsträckan kan 2+1 körfält övervägas. Kollektivtrafiken har god 
framkomlighet både längs vägen och vid hållplatserna där infartsparkering finns. En 
separat gång- och cykelbana byggs längs sträckan. Korsningspunkterna ska ha god 
standard för såväl framkomlighet som för trafiksäkerhet.  

 Delsträcka 4: Pilsborondellen– Erikssund 

Målstandard för delsträcka 4 är en väg med två körfält med tillräcklig bredd för att 
två stora fordon ska kunna mötas. Målstandarden innebär att det är möjligt att köra 
om långsamtgående fordon med jämna mellanrum och vägen har rätats ut där det 
behövts. Alla hållplatser i stråket har ses över och alla får en grundstandard med 
hållplatsficka, cykelparkering, gångväg, belysning och väntyta. En cykelbana finns 
längs med vägen och Erikssundsbron har bytts ut för att gång- och cykeltrafikanter 
ska få plats. Sträckans bashastighet är 80 km/h men vid svåra passager, skymda 
utfarter och på Erikssundsbron sänks hastigheten till 40 – 60 km/h. 

Delsträcka 5: Erikssund – Bålsta 

På sträckan mellan Erikssund och Bålsta är målstandarden en väg med två körfält, 
där sträckan bitvis rätas ut, framförallt i södra delen. Samtliga hållplatser i stråket 
ses över och får en grundstandard med hållplatsficka, cykelparkering, gångväg, 
belysning och väntyta. Med en utbyggnad av cykelvägen längs hela sträckan. 
Bashastighet är 80 km/h med lokala sänkningar vid behov.  

Delsträcka 6: Erikssund – Varpsund  

Målstandard på sträckan Erikssund-Varpsund är god trafiksäkerhet med hjälp av 
fartkameror och andra trafikreducerande åtgärder. Kollektivtrafikens framkomlighet 
ska vara god och busstrafiken fungera bra. Alla hållplatser ges hållplatsficka, säkra 
gånganslutningar och väntytor. En cykelväg byggs ut längs hela sträckan. 
Bashastighet är 80 km/h med lokala sänkningar vid behov.  

Delsträcka 7: Varpsund – Litslena 

Vägen smalnas av för att ge plats för en gång- och cykelbana inom den befintliga 
vägbredden. Biltrafiken skiljs från de oskyddade trafikanterna genom ett räcke eller 
annan separerande åtgärd. Litslena utvecklas som bytespunkt och förutsättningarna 
för cyklister är tillräckligt goda för att många boende i området ska välja att ta 
cykeln dit för att byta till kollektivtrafik. Bashastigheten är 80 km/h med lokala 
sänkningar vid behov. 

 

3.6 Målbild  
Transportpolitikens övergripande mål är följande: 

"Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet."  

Det övergripande målet stöds av två huvudmål:  
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Funktionsmålet berör resans eller transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet 
handlar om säkerhet, miljö och hälsa. 

Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet och ska 
även vara ett stöd för regional och kommunal planering. 

Funktionsmålet:  

"Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra 
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov." 

Hänsynsmålet: 

"Transportsystemets utformning och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och att ökad hälsa uppnås."  

3.6.1 Mål för åtgärdsvalsstudien 

Övergripande mål och syfte för åtgärdsvalsstudien: 

Styrgruppen har, efter förslag från arbetsgruppen, satt upp syfte och mål för 
åtgärdsvalsstudien: 

 Syftet med åtgärdsvalstudiens är att översiktligt definiera stråkens 
funktioner och nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder 
som krävs för att utveckla prioriterade funktioner.  

 Målet med åtgärdsvalsstudien är att samordna parterna och formulera en 
gemensam målbild för stråken. Detta ska landa i effektiva lösningar inom 
transportområdet, med hänsyn taget till omgivningen, som parterna sedan 
kan teckna överenskommelser om.   

Mål för åtgärdsvalsstudien är att: 

 Ge underlag för prioritering av effektiva lösningar inom transportområdet 
med hänsyn taget till omgivningen och inom ramen för ”tillgängliga 
resurser” 

 Skapa förutsättningar för en samordning av fortsatt utredning och 
genomförande. 

 Ge kollektivtrafiken en förbättrad konkurrenskraft. 
 Ge förutsättningar för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
 Hänsyn tas till befintliga förhållanden samt den kommunala planeringen i 

form exempelvis av kommande bostadsutbyggnad i Håbo och Sigtuna 
kommuner. 

Resultatet för åtgärdsvalsstudien ska: 

 Utmynna i konkreta åtgärdspaket, listade i prioritetsordning, översiktligt 
tidssatta och kostnadsberäknade som i sin tur är underlag för 
överenskommelser/avtal mellan deltagande parter. 

 Ha samordnat kortsiktiga och långsiktiga förslag till lösningar. 

3.6.2 Effektmål 

För att kontrollera om föreslagna åtgärder uppfyller målen krävs att målen är 
kvantifier- eller mätbara. Effektmålen nedan är avsedda att användas för att 
utvärdera om de föreslagna åtgärderna uppfyller den målstandard och de mål som 
satts upp för åtgärdsvalsstudien för väg 263. 

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper  

 Färre dödade och svårt skadade (i enlighet med etappmålet för 
trafiksäkerhet) 

 Färre olyckor till följd av föreslagna åtgärder 
 Säkrare utformade korsningspunkter 
 Minskning av andelen godstrafik 

Ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer 
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 Minskad restid/minskad restidskvot för kollektivtrafik  
 Bättre framkomlighet för buss  
 Förbättrade bytesmöjligheter mellan gång/cykel/bil/buss 
 Trafiksäkra, om möjligt också tillgänglighetsanpassade busshållplatser, som 

kan nås tryggt och säkert samt är lättillgängliga 
 Sammanhängande och säkra gång- och cykelstråk med god kvalitet  
 Säkrare skolvägar för barn i tätort och på landsbygd  

Minskade barriäreffekter  

 Säkrare och tryggare passager  
 Attraktiv och framkomlig utformning av vägsträckor och korsningar 
 Hastigheter mer anpassade efter lokala verksamheter och till 

tätortsförhållanden på utvalda delsträckor 

Förbättrad miljö och hälsa 

 Klimat och energi: Minskad klimatpåverkan och energiförbrukning 
 Hälsa: Minskad bullerstörning, minskade utsläpp av luftföroreningar, skydd 

av vattenförekomster och ökad fysisk aktivitet 
 Landskap: Stor hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljön i valet av åtgärder 
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4. Alternativa lösningar 
I det här avsnittet redovisas åtgärdstyper som diskuterats eller förts fram bland 
annat på workshops. En samlad redovisning av de förslag som kommit fram i övrigt 
återfinns i bilagorna 1 – 4. 

De förslag som projektets arbetsgrupp efter bedömning har valt att gå vidare med 
har värderats enligt fyrstegsprincipen: 

1. Tänk om  

Går det att påverka behovet av resor och transporter och går det att 

påverka valet av dem? 

2. Optimera 

Kan den befintliga infrastrukturen användas mer effektivt? 

3. Bygg om  

Kan begränsade ombyggnader tillgodose behoven, om inte steg ett och två 

är tillräckliga? 

4. Bygg nytt 

Om det inte är möjligt att nå målen genom lösningar enligt steg ett till tre 

krävs det nyinvesteringar och/eller större ombyggnader. 

De åtgärder som bör genomföras beskrivs i kapitel 5.  

 

4.1. Tänkbara åtgärdstyper 
Åtgärder för minskat bilberoende 

Samhällets uppbyggnad, med bostäder, arbetsplatser, handel och transport-
infrastruktur, har stor betydelse för färdmedelsval. En väl utbyggd kollektivtrafik och 

attraktiva gång- och cykelnät gör att det blir naturligare att välja bort bilen som 
transportmedel. 

En tät bebyggelse där bostäder, arbetsplatser och handel blandas gör det möjligt att 
ordna en kostnadseffektiv kollektivtrafikförsörjning. En tät bebyggelse gör också att 
behoven av resor minskar eftersom det blir närmare till olika typer av service. 

Samarbete i tidiga skeden mellan alla berörda parter är nödvändigt om det ska gå 
att skapa ett kostnadseffektivt transportsystem, där kollektivtrafik tillsammans med 
gång- och cykelresor blir ett attraktivt alternativ till bilresor. 

Bilresandet och andra transporter kan minskas genom att systematiskt ta upp och 
påverka attityder och beteenden hos allmänheten, men även hos näringslivet, med 
hjälp av information, riktad marknadsföring, samverkan, utbildning och incitament. 
Åtgärder av den här typen brukar benämnas Mobility management. 

Ökad säkerhet för alla 

En god vägutformning med säkert utformade korsningar ger en hög trafiksäkerhet. 
Hastighetsgränserna måste vara anpassade till vägens funktioner. En god vinter-
väghållning bidrar till att minska antalet singelolyckor. 

Ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik 

För att fler ska lockas att cykla eller gå till fots måste trafiksäkerheten prioriteras. 
Det är viktigt att det går att förflytta sig snabbt utan hinder och onödiga omvägar. 
Det är även av stor vikt att gång- och cykelstråk är sammanhängande, det ska vara 
lätt och säkert att kunna ta sig från start till målpunkt. 

Viktiga åtgärder för att attrahera gång- och cykeltrafik är att belysningen är god, 
sikten inte är skymd och att underhållet inte är eftersatt. 

I den regionala cykelstrategin finns många goda mål som leder till ökat cyklande. 
Exempel på sådana är särskilda cykelstråk utan omvägar, utan fysiska hinder och 
med separering från övrig trafik. 

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 
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En ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken kräver information som är enkel att ta del 
av och är en av de åtgärder som är viktigast att säkerställa för att potentiella 
resenärer ska bli medvetna om vilka alternativ som står till buds. Information bör 
finnas där resenärer vanligtvis söker efter den, annars finns en risk att alternativ 
missas. Information måste också presenteras på ett sätt som gör att det är enkelt 
att förstå den. 

Berörda trafikförvaltningar måste fortsätta att fokusera på att få utbudet av 
kollektivtrafikresor att så långt det är rimligt motsvara de behov stora 
resandegrupper har i form av målpunkter och restider. Smidiga byten, tidspassning 
och god framkomlighet säkerställs genom god standard och anpassat vägunderhåll 
med god vinterväghållning. Bekväma och attraktivt utformade hållplatser och 
bytespunkter är viktiga beståndsdelar när olika individer väljer hur de ska göra sina 
resor. 

Välutformade, trygga och säkra infartsparkeringar för cykel och bil kan vara 
avgörande för om delar av resan görs med kollektivtrafik.  

I områden där det är vanligt med resor över länsgränser är det viktigt att avgifterna 
kan samordnas så att det inte uppstår avskräckande tröskeleffekter. Om biljettpriser 
och taxefrågor ges fokus och utformas väl kan kollektivtrafiken framstå som 
ekonomiskt fördelaktigt i förhållande till bilåkande, även över länsgränser. 

Minskade barriäreffekter 

Det finns ett antal åtgärder som kan bidra till att en väg inte behöver vara ett stort 
hinder i den miljö den befinner sig i. En viktig åtgärd är att skapa säkra passager för 
oskyddade trafikanter, detta är extra viktigt i anslutning till hållplatser och vid till 
exempel skolor. Om biltrafiken minskas genom att den styrs till alternativa vägar, 
såsom E18, bidrar det till en minskad barriäreffekt. 

Förbättrad miljö och hälsa 

De olägenheter som uppstår genom buller och luftföroreningar minskas effektivast 
genom minskad motorfordonstrafik, antingen genom åtgärder som generellt 

minskar bilberoendet (se 4.2) eller genom att lokalt reducera trafiken med olika 
typer av restriktioner och omledningar. 

 

4.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa 
lösningar 

I de workshops som genomförts med företrädare för olika intressen längs de 
berörda stråken har ett sort antal åtgärdsförslag framkommit. Dessa förslag och 
andra har sedan diskuterats och värderats i arbetsgruppen och sammanställts i ett 
bruttomaterial som redovisas i bilagor. I det följande beskrivs kortfattat 
åtgärdstyper och alternativa lösningar som diskuterats.  

Alternativa sträckningar 

I studiens direktiv och inledande arbete konstaterades att åtgärder och lösningar i 
princip skulle sökas längs befintliga vägarAlternativa sträckningar för väg 263 som 
prövats i tidigare utredningar kunde därmed ses som avfärdade lösningar även på 
lång sikt. I tre fall har dock nybyggnadssträckor diskuterats.  

 Erikssund är ett ur trafiksynpunkt problematiskt vägavsnitt och olika förslag 

till förbifarter har förkastats. I denna utredning har dock frågan om en mer 

direkt kollektivtrafikförbindelse mot Sigtuna stad väckts och som i så fall 

bör prövas i ett arbete att utveckla busslinjenätet.  

 Två nybyggnadsalternativ dels förbi Österby dels förbi Lövhagen har 

skisserats och som skulle kunna jämföras med ombyggnadsalternativen.  

Administrativa åtgärder 

För att sänka hastigheter och minska olycksrisker, bland annat vid anslutningar och 
korsningar kan flera olika alternativ vara möjliga. Skyltning kan ses över i anslutning 
till korsningar som bedöms bristfälliga. 
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Problem med tung trafik som fastnat (väg 915) kan lösas med förändrat 
väghållarskap så att kommunen istället reglerar trafiken och kan förbjuda tung trafik 
längs vissa sträckor.  

Längs de sträckor där hastigheten bedöms vara för hög kan ansökan om lägre 
hastigheter skickas till Länsstyrelsen för begränsade sträckor. 

I de fall hastighetsöverträdelser förekommer frekvent kan en hastighetskamera vara 
ett alternativ. För att en fast kamera ska sättas upp krävs starka motiv och 
dödsolyckor. Ett alternativ till en fast kamera kan därför vara en mobil 
hastighetskamera, plats måste i så fall iordninggöras för att kunna parkera kameran.  

Åtgärder för kollektivtrafiken 

Trafiksäkerhet och bekvämlighet vid busshållplatser och möjliga bytespunkter är en 
central fråga för ökade kollektivtrafikandelar. Behov och möjligheter skiljer sig stort 
mellan stråkens tätortsdel och landsbygdsdelar. Långsiktig målstandard finns 
normerad men det bästa får inte bli det godas fiende. Därför har också enklare 
lösningar diskuterats  

Hållplatser bör ses över både utifrån hållplatsens funktion men också utifrån 
möjligheter att ta sig till och från hållplatsen. Hållplatser kan utföras olika beroende 
av antalet resenärer, trafikintensiteten och behovet av säkerhet.  

Trafikförvaltningen testar för närvarande en busskursmodell försedd med specialtak 
med solcellsdriven LED-belysning. Om testerna faller väl ut kan den komma att 
prövas i större skala. 

 

Figur 18 Enkelt utförande för skyddad väntyta 

 

Figur 19 visar hur ett mycket enkelt utförande kan se ut för att ge ett utrymme 
utanför vägen att stå skyddat när buss inväntas, en med räcken försedd gallerdurk. 
Utförandet saknar väderskydd och ficka, men en iordninggjord väntyta utanför 
vägen kan skapas. Se exempel i figur 18 ovan. 

Figur 20 illustrerar ett enkelt utförande med eller utan ficka. Hårdgjord yta för av 
och påstigande. Väderskydd och annan inredning kan tillkomma underhand.  

Figur 21 illustrerar målstandarden för busshållplatser det vill säga med ficka, förhöjd 
kantsten och möjligheter till ”full” utrustning med väderskydd, belysning, 
information och några cykelplatser.  
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Figur 19 Typ 1 – enkelt utförande utan väderskydd och ficka 
men med gallerdurk. 

 

Figur 20 Typ 2 – utförande utan ficka. 

 

Figur 21 Typ 3 – utförande med väderskydd och ficka. 

Åtgärder för gång- och cykeltrafik 

En nyckelfråga att nå målstandard är hur gång- och cykeltrafiken kan separeras från 
biltrafiken. Planskildheter och signaler är en given utveckling inom tätortsdelen. 
Inom landsbygdsdelen är det övergångsställen vid vägskäl och busshållplatser. På 
sikt förutsätts att gång- och cykeltrafiken längs vägen sker på egen bana i anslutning 
till vägen eller på sammanhängande nät kopplat till en näraliggande bebyggelse. 
Liksom för busshållplatser kan diskuteras enklare utförande än den gängse för att 
kanske snabbare och på längre sträcka uppnå en acceptabel trafikmiljö. Lokala 

förutsättningar får visa om omdisponering av vägbanan, vägbanebreddning eller 
utbyggnad av separat cykelbana är lösningen.  

Figur 22 illustrerar hur en vägbreddning med kantsten kan skapa en fredad yta för 
gång- och cykeltrafik på ena eller båda sidorna.  
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Figur 22 Möjlig lösning för cykeltrafik med vägbreddning och kantsten 

 

Figur 23 och 24 illustrerar hur vägbanan på avsnitt med bred sektion kan 
omdisponeras för cykeltrafik. Antingen på ena sidan eller beroende på 
vägunderbyggnad på ömse sidor körbanan.  

 

Figur 23 Alternativt utförande av cykelbana på vägbanan med bred sektion på ena sidan 

 

Figur 24 Alternativt utförande av cykelbana på vägbanan med bred sektion på ömse sidor 

 

Figur 25 illustrerar lösningen med separat cykelbana. Banans bredd och standard 
kan diskuteras med hänsyn till bedömd användning och kostnad.  

 

Figur 25 Möjlig lösning för cykeltrafik på vägbanan med separat cykelbana, vägräcken kvar i 
befintligt läge 

 

Erikssundbron 

Erikssundsbron kommer att bytas ut 2016-2017, men mindre åtgärder krävs 
omgående. För att möjliggöra säker cykeltrafik kan bron signalregleras genom mobil 
anläggning så att trafik endast tillåts i en riktning i taget. På så sätt kan utrymme 
avsättas till gång- och cykeltrafik. Om bron avdelas med målning istället för räcke 
möjliggör utformningen även trafikering med större jordbruksmaskiner. 

Korsningar, anslutningar och utfarter 

Längs stråken på landsbygden finns ett stort antal anslutningar och utfarter. 
Vägkorsningar bör på sikt förses med fickor för vänstersväng och generellt sett 
minskas i antal. Detta gäller inte minst att i möjligaste mån samla anslutningar och 
utfarter till parallella vägar. På kort sikt kan i många fall trafiksäkerheten förbättras 
genom att förbättra siktförhållanden och skyltning.  

I figurerna 26-29 redovisas från Vägar och Gators Utformning (VGU) en hierarki av 
utformning där målstandarden för flertalet korsningar/anslutningar vid sidan om de 
signalreglerade i tätortsdelen är korsningstyp C eller D.  

 

2,00 – 3,00 2,00 – 3,50
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Figur 26 Exempel på utformning av korsningstyp A (VGU, kap.7.1 Korsningstyper) 
Figur 27 Exempel på utformning av korsningstyp C (VGU, kap.7.1 
Korsningstyper) 
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Figur 29 Exempel på utformning av korsningstyp D (VGU, kap.7.1 
Korsningstyper) 

 

Ombyggnader för bättre geometrisk standard 

På flera avsnitt är sikt- och framkomlighet begränsade av vägens geometriska 
standard i plan och/eller profil. Åtgärder kan handla om siktförbättringar, mindre 
kurvrätningar till mer omfattande ombyggnadssträckor. Dessa åtgärder bör givetvis 
ses i samband med utbyggnad av gång- och cykelbanor.  

 

4.3. Kostnadsnivåer för olika åtgärder 
Vid arbetsgruppsmöten och inte minst i workshops har diskuterats i vilken 
utsträckning etapper eller provisoriska åtgärder kan komma ifråga. Slutlösningar kan 
bli kostsamma och det kan ta lång tid att avvakta en traditionell 
investeringsplanering.  

På stråkets tätortsdel (delsträcka 1-3) handlar åtgärdsvalen om att möta en 
stadsutveckling och en trafiktillväxt. Lösningar för långsiktigt hållbar trafiksäkerhet 
och framkomlighet inte minst för kollektivtrafiken.  

På stråkens landsortdelar (delsträcka 4-7) där trafikmängderna är små, där 
cyklandet inte är utvecklat och där det är få av- och påstigande vid busshållplatser 
kan diskuteras i vilken mån enklare lösningar kan vara befogade.  

 Genom en med räcken försedd gallerdurk kan en fredad väntyta på 

busshållplatsen skapas. Kostnaden är endast ca 20-25 procent av 

målstandardens hållplats.  

 Ett första steg till en friliggande gång- och cykelväg kan vara att bygga ut en 

smal grusad ”parkväg”. Det bör prövas att av kostnadsskäl genomföra 

sådana åtgärder under enklare former. Ansatsen kan vara att en á två 

gånger längre sträcka friliggande gång- och cykelväg skulle kunna 

åstadkommas för samma kostnad som den normerade gång- och 

cykelvägen.  

Administrativa åtgärder som rör till exempel skyltning, hastighetsövervakning 
genererar inga stora kostnader men genomförandet kräver sin handläggning och 
därmed tid.  

Busshållplatser/bytespunkter bör på sikt åtminstone ha fickor. Spännvidden i 
kostnader är från ca 50 000 kronor för den enklaste åtgärden på landsbygdsdelen 
till 250 000-300 000 kronor för den stadsmässiga. Behov av infartsparkeringsplatser 
för såväl cyklar som bilar skall beaktas.  

Gång- och cykelbanor kan åstadkommas genom omdisponering av vägbanan, 
byggas med kantsten intill körbana men i första hand friliggande. För en 3-4 m 
breda GC-väg är kostnaden 3 500-4 500 kr/m. Det finns argument för enklare 
utförande i ett första steg där funktionen från vägen en separerad gång- och 
cykeltrafik initialt kan fås för halva kostnaden.  

Planskilda gång-och cykelförbindelser är kostsamma och kräver sin särskilda 
utformning om de skall bli använda. Kostnader bedöms i storleksordning 5-10 
miljoner kronor.  

Figur 28 Exempel på utformning av korsningstyp B (VGU, kap.7.1 
Korsningstyper) 
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Korsningar uppgraderas med hänsyn till trafikmängder och gång- och cykeltrafik. 
Cirkulationsplatser som kan bli aktuellt i tätortsdelen kostar i storleksordning 10-15 
miljoner kronor. Att bygga ut för vänstersväng och samtidigt lösa en del 
anslutningar kan uppskattas kosta ca 5 miljoner kronor.  

Anslutningar direkt till vägarna måste säkras och begränsas. I en del fall kan 
anslutningar reduceras genom anläggning av lokalväg. I andra fall kan det vara fråga 
om siktröjning och varningsskyltning. Kostnaderna är därmed helt beroende av 
lösning och plats.  

5. Förslag till inriktning och 
rekommenderade åtgärder 

5.1  Beskrivning av övergripande inriktning 
Tidigt i utredningsarbetet har det konstaterats att förbindelsen har en regional 
funktion men att även andra alternativa förbindelser spelar en viktig roll. En stor del 
av den långväga gods- och persontrafiken kan tas om hand via Rotebro eller 
Uppsala. På den regionala och lokala nivån är väg 263 den huvudsakliga trafikaxeln 
inom Sigtuna kommun, men den håller även samman den omgivande landsbygden. 

Ur regional synvinkel är en viktig funktion för väg 263 att gynna kollektivtrafiken 
mot Arlanda. Om Aroslänken, ett järnvägsstråk mellan Enköping och Uppsala, 
genomförs kommer väg 263 få en något minskad betydelse för långväga 
kollektivtrafik, den från Enköping och väster därom.  

Den övergripande inriktningen för förbindelsen har därvid ringats in till såväl läge 
som till funktion och relaterat till målformuleringar ska förbindelsen utvecklas till att 
bidra till följande: 

 Ge kollektivtrafiken en förbättrad konkurrenskraft genom snabbare och 

tätare förbindelser i relationer där många reser  

 Ge förutsättningar för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter  

 Ta hänsyn till den kommunala planeringen i form exempelvis av kommande 

bostadsutbyggnad i kommunerna längs stråken  

Lösningarna ska ge underlag för prioritering av effektiva lösningar inom 
transportområdet med hänsyn taget till omgivningen. Samtidigt ska förutsättningar 
skapas för en samordning av fortsatt utredning och genomförande.  

5.2  Rekommenderade åtgärder på kort, medellång och 
lång sikt 

De rekommenderade åtgärderna syftar till att uppfylla de mål som har satts under 
studien, och att bidra till att de nationella transportpolitiska målen uppfylls. 

Arbetsgruppen har enats om vilka av de åtgärdsförslag, som kommit fram i samband 
med workshoparbetet, som efter studiens avslut bör genomföras. Åtgärderna är 
uppdelade efter funktion och efter tid.  Vissa av åtgärderna kräver att andra 
åtgärder genomförs först, till exempel ”Bygg gång- och cykelvägar”som givetvis 
måste föregås av åtgärden åtgärden inled formell planprocess för gång- och 
cykelväg. Se tabell på följande sidor för en översikt av föreslagna åtgärder 
funktionsvis. Därefter följer en mer detaljerad redovisning för varje delsträcka. 
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Funktion Kort sikt Medellång sikt Lång sikt 

MM-åtgärder Påverkan på privatbilism 

- Utveckla samåkningstjänster 

- Informera om förbättringar som görs för 
kollektivtrafiken 

- Förbättrad information till hushåll och arbetsplatser 
om kollektivtrafikutbudet 

- Fokus på åtgärder inom Sigtuna stad för att minska 
den internt genererade trafiken på väg 263 
 

Genomför MM-utredning med fokus på godsfrågorna, 
Kapellskär, Rosersberg, Arlanda m.m.  

Utveckla samåkningstjänster 

Genomför föreslagna MM-åtgärder 

 

 

Kollektivtrafik Helhetssyn på kollektivtrafiken 

Samarbete mellan Kollektivtrafikmyndigheterna och 
kommunerna med syfte att göra en helhetsutredning av 
kollektivtrafiken i stråken, och lokalt, med målet att få 
snabbare och tätare bussförbindelser (bör göras inom det 
närmaste året). 

 Översyn av busshållplatsers lägen och utformning 
(prioritet 1) 

 Översyn av busslinjernas linjesträckningar 

 Översyn av kollektivtrafikens turtäthet 

Bygg ut bytespunkterna Märsta och Bålsta stationer samt 
Litslena och Pilsbororondellen med  

 Infartsparkering för bil och cykel 

 Belysning 

 Realtidsinformation 

 Cykelservice 

 

Säkra busshållplatser 

 Busshållplatser ligger i fickor, där så är möjligt 

Genomför 
kollektivtrafik-
förbättringar i 
öst – västlig 
riktning 
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 Förbättring av bytesmöjligheter mellan linjer 

 Peka ut sträckor där framkomligheten bör förbättras 

 Utred lämpliga lägen för pendlingsparkering 

Möjliggör skyddad väntyta vid samtliga hållplatser genom 
enkla åtgärder exempelvis 

- Ta bort stolpar och räcken vid busshållplatser 

- Skapa en grusad yta vid hållplatsen eller gallerdurk 
med räcken 

Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken i Märsta 

- Inför kollektivtrafikkörfält och signalprioritering för 
buss genom Tingvalladalen 

- Ombyggnad av bussterminal vid Märsta station 

 Säkra GC-vägar till och från hållplatser 

 Landsbygdshållplatser med bytesmöjlighet eller 
många resande får väderskydd och belysning  

 

Bygg om Märsta Station 

 Märsta station upprustas till en modern och 
funktionell bytespunkt för buss och tågtrafik, inklusive 
förlängning av plattformar 

 

 

Gång- och 
cykeltrafik 

 

Bygg nya planskilda gångpassager där behovet är störst t.ex. 
vid skolor, ridskolor, hållplatser, arbetsplatser, 
bostadsområden. 

Inled formell planprocess för gång- och cykelvägar  

- Peka ut objekt och utbyggnadsordning för ett 
sammanhängande cykelnät 

 Peka ut platser för utökad cykelparkering och vilken 
standard dessa bör ha 

 Besluta om prioritet för vinterväghållning mellan 
vägar och GC-nät 

 Fokusera på trafiksäkerheten 

Bygg gång- och cykelvägar enligt planerna  
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Vägtrafik Utred och inled ombyggnad av korsningar och 
väganslutningar längs sträckan  

Justera och säkra mindre väganslutningar 

 Varning för anslutande väg 

 Stopplikt på anslutande väg 

 Fysiska åtgärder för att förbättra sikten 
 

Bygg reversibla körfält i Pinbacken, möjligheten till 4 körfält 
utreds 

Synkronisering av trafikljus vid: (enligt redan undertecknad 
överenskommelse) 

- Anslutningen med väg 273 (signalregleras och 
synkroniseras) 

- Anslutningen med Brobyvägen (uppgraderas och 
synkroniseras) 

- Anslutningen med väg 859 (uppgraderas och 
synkroniseras) 

 

Reducera barriäreffekter genom Märsta 

 Sigtuna kommun och TrV arbetar tillsammans fram 
lösningsförslag och finansiering 

 Sänk hastigheten till 60 km/h genom tätortsdelarna3 
 

Färdigställ ombyggnad av utpekade korsningar enligt 
utredning på kort sikt 

Reducera barriäreffekter i Märsta 

 Använd exploateringen för att bygga bort barriärer 

 Genomför de lösningsförslag som arbetats fram enligt 
arbete på kort sikt 

 Anlägg mittrefug med trädplantering 

 Smalna av körfälten 

 

Genomför åtgärder i T-korsningen vid Österby, större eller 
mindre åtgärd 

Förbättra linjeföringen  

- Väg 912 breddas och rätas ut, eller får delvis en ny dragning  

Ny Erikssundsbro 2016 – 2017 

Ny bro vid 
Pinbacken 
över 
Ostkustbanan 

 

                                                                 

3 Kommunen fattar beslut om tätbebyggtområde. Efter det kan lokala trafikföreskrifter om att hastighetsbegränsning 60 km/h gälla fattas av kommunen. 
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Ansök om hastighetssänkning på prioriterade sträckor  

Möjliggör uppställning av mobila fartkameror på strategiska 
platser 

Ansök om omkörningsförbud på prioriterade sträckor  

Åtgärder på Erikssundsbron 

 Enkelriktas genom signalreglering, mobil enhet 

 Bussprioritet i signalen 

 

 

 

5.2.1 Förslag till åtgärder per delsträcka 
I det följande kapitlet illustreras och beskrivs kortfattat utredningens förslag per 
delsträcka. Här illustreras förslag av hur målstandard ska kunna uppnås på 
sträckorna. Det finns skäl att påpeka att föreslagna utredningar som rör korsningar 

och hållplatser ska klarlägga i vilken mån som anslutningar kan reduceras och hur 
hållplatser knyts till kommande parallella gång- och cykelbanor 
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Delsträcka 1: E4 – Märstarondellen         längd 2,0 km         målstandard 80 km/h 
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Delsträcka 2: Märstarondellen – Tullen                      längd 3,0 km  

 

målstandard 60 km/h
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Delsträcka 3: Tullen - Pilsborondellen                   längd 5,0 km             målstandard 80 km/h 
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Delsträcka 4: Pilsborondellen – Erikssund                 längd 10,5 km          målstandard 80 km/h 
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Delsträcka 5: Erikssund - Bålsta          längd 9,5 km  målstandard 80 km/h 
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Delsträcka 6: Erikssund - Varpsund             längd 8,5 km  målstandard 80 km/h 
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Delsträcka 7: Varpsund - Litslena         längd 14,0 km målstandard 80 km/h 

Delsträcka 7 östra delen 

 

 



 

57 

 

Delsträcka 7: Varpsund - Litslena         längd 14,0 km målstandard 80 km/h 

Delsträcka 7 västra delen 
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5.3  Genomförandefrågor 

5.3.1 Åtgärder att överväga omgående 

Merparten av föreslagna åtgärder behöver preciseras och sättas in i ett större 
sammanhang. Därför innehåller förslaget initiativ till några utredningar som bör 
komma igång snarast.  

1. Utredning för att utveckla möjligheterna att påverka efterfrågan på gods- 

och persontransporter genom till exempel mobility management-åtgärder. 

2. Inleda formell planeringsprocess för utbyggnad av gång- och cykelvägar 

3. Länsöverskridande översyn av busshållplatser längs stråken.  

4. Klarläggande av förhållanden vid korsningar/anslutningar och upprättande 

av utbyggnadsprogram.  

 

Dialogen vid workshops gav stöd för omgående insatser som främst rör delsträcka 4 
Pilsborondellen– Erikssund:  

 Etablera ljussignal på Erikssundsbron 

 Bygg ut några platser för mobil hastighetskamera 

 Åtgärda några utpekade busshållplatser 

 Ansök om hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud 

5.3.2 Kostnadsbild 

Åtgärdsvalen berör en lång sträcka och innehåller många små delprojekt som 
sammantaget skall resultera i att stråket uppnår eftersträvad målstandard. Inför ett 
genomförande är det givetvis intressant att också få en uppfattning om på vilken 
investeringsnivå utredningens förslag ligger. Genomförd bedömning av 
storleksordning på kostnaderna för utredningens förslag bygger på kvantiteter det 
vill säga längd att bygga ut/om och antal hållplatser/korsningar med mera. 
Åtgärderna har bedömts med generella utgångspunkter eftersom lösningarna i de 

flesta fall ska utvecklas i kommande utredningar. Spännvidden i kostnader är i hög 
grad beroende av vilken ambitionsnivå som väljs i utformning och utförande. I 
följande tabell redovisas storleksordning på föreslagna insatser på kort och 
medellång sikt. 

  

Tabell 8 Kostnadsbild för åtgärdsförslag, anges i miljoner kronor. 

Delsträcka Adm. Kollektiv- Gång- och  Vägtrafik 
 åtgärder trafik cykeltrafik  
1. E4-Märstarondellen    enligt avtal 

2. Märstarondellen-Tullen  0,5-1,0 5-10 25-30 

3. Tullen-Pilsborondellen  0,5-1,0 15-20 15-20 

4. Pilsborondellen-Erikssund 0,5 2,0-4,0 25-45 10-15 

5. Erikssund-Bålsta 0,5 0,5-1,5 20-40 5-10 

6. Erikssund-Varpsund 0,5 0,5-1,0 15-30 5-10 

7. Varpsund-Litslena 0,5 1,0-2,5 20-25 10-20 

 

Det återstår givetvis att precisera förslagen till skarpa genomförandeinriktade 
lösningar. Då kan också osäkerheter i kostnadsbilden minskas. Kostnaderna för 
skisserat paket för stråket Märsta-Bålsta hamnar i storleksordning 125-200 miljoner 
kronor och för stråket Erikssund-Litslena i storleksordning 50-100 miljoner kronor.  

På längre sikt, i takt med samhälls- och trafikutveckling kommer ytterligare anspråk 
på hållplatser, gång- och cykellösningar och uppgradering av korsningar. 
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5.3.3 Tänkbar utbyggnadsordning 

Det finns skäl att indela åtgärderna i etapper och utbyggnadsordning. En 
utgångspunkt för etappindelningen är att prioritera trafiksäkerhet före 
framkomlighet och att utbyggnadsordningen i huvudsak sker från Arlanda/E4 och 
vidare västerut mot bakgrund av nuvarande och trolig framtida trafikbelastning. 

 

5.4  Potentiella effekter och konsekvenser 
Genomgången och diskussionen om stråkens nuvarande och framtida funktioner 
gav underlag att formulera målstandarder för olika delsträckor och vilken målbild 
som ska uppnås. Här beskrivs översiktligt hur de föreslagna åtgärderna leder fram 
till målbilden på kort och medellång sikt och vilka potentiella effekter som kan 
uppnås. Beskrivningen görs efter trafikslag och för stråken som helhet, men den kan 
också läsas generellt för måluppfyllelse på delsträckor. Huvudpunkterna för 
effektmålen är följande: 

 Ökad trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper 

 Ökad tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter samt 

kollektivtrafikresenärer 

 Minskade barriäreffekter 

 Förbättrad miljö och hälsa 

Mobility management 

Att påverka resvanor kräver till stor del informationsåtgärder. Speciellt för dessa 
stråk är det viktigt att få näringslivet att välja rätt väg för sina transporter. De 
föreslagna åtgärderna kan ses som ett initiativ till att mer systematiskt ta upp frågor 
som rör resbeteenden och vägval. Varje utebliven bilresa och varje långtradare som 
väljer en bättre väg än väg 263 är en positiv effekt.  Utredningen som ska 

genomföras får visa hur stora  effekterna blir. Föreslagna åtgärder ska ses som en 
del av det samlade åtgärdspaketet. 

De berörda aktörerna har framhållit att mobility managementåtgärder är viktiga för 
att det ska gå att långsiktigt nå uppsatta mål. Bland de konkreta förslag som har 
framförts har fokus legat på fysiska åtgärder men betonat att olika typer av 
påverkansåtgärder måste ingå i kommande studier och satsningar. 

Åtgärder som rör kollektivtrafiksystemet 

Föreslagna åtgärder riktar sig dels till att förbättra resenärens möjligheter att 
använda kollektivtrafiken och dels till att förbättra förutsättningarna för ett bättre 
utbud av kollektivtrafik.  

På kort och medellång sikt kan hållplatser och bytespunkter förbättras så att brister 
i säkerhet och tillgänglighet elimineras. Varje hållplats ska ses som en bytespunkt 
där attraktiviteten och bekvämligheten ökat. Effekterna i trafiksäkerhet och 
tillgänglighet är betydande. Åtgärderna bidrar till ett ökat kollektivtrafikresande 
med positiva effekter för såväl miljö som hälsa.  

Förutsättningarna för utbudet av kollektivtrafik förbättras dels genom 
framkomlighetsåtgärder och dels genom att linjenätet utvecklas. En prioritering av 
busstrafiken med förtur vid trafiksignaler och med busskörfält, samt åtgärder i 
vägnätet påverkar restider och pålitlighet positivt. Den föreslagna 
länsöverskridande kollektivtrafiköversynen kan göras med stöd av denna utrednings 
syn på stråkens funktion. Effekterna kan bli betydande på alla målområden, inte 
minst beträffande kopplingen till Arlanda där ett ökat kollektivtrafikresande har 
speciell betydelse.  

Sammantaget kan ansatsen till åtgärder för kollektivtrafiken beskrivas så att de 
första stegen rör ökad trafiksäkerhet, därefter ökad konkurrenskraft och 
tillgänglighet.  
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Åtgärder som rör gång- och cykeltrafikens villkor 

De föreslagna åtgärderna handlar om att lokalt förbättra såväl möjligheterna som 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanten. Även ambitionen att skapa ett 
sammanhängande cykelnät främjar cykelpendlingen.  

Åtgärder för gång- och cykeltrafiken hänger direkt samman med hur målstandarden 
för väg 263 ska uppnås. I huvudsak krävs en näraliggande eller friliggande cykelbana 
för gång- och cykeltrafikens säkerhet och framkomlighet. Att bygga ett 
sammanhållet gång- och cykelnät innebär att målstandard går att nå på kort och 
medellång sikt åtminstone i stråket Bålsta-Märsta.  

Effekterna för trafiksäkerheten är stora och primära. Åtgärderna bidrar till att skapa 
ett fullvärdigt system där inte minst cykeltrafikens andel kan komma att öka. 
Tillgängligheten förbättras och allmänt sett minskas barriäreffekterna och miljö och 
hälsa påverkas positivt.  

Åtgärder som rör trafikförhållanden på vägarna 

Den inledande och kanske viktigaste åtgärden för väg 263 är genomförd i denna 
åtgärdsvalsstudie genom beslut om vilken funktion den ska ha (sekundär 
förbindelse med regional funktion). Det innebär att långväga genomgående trafik till 
och från E4 ska hänvisas till Rotebroleden-E18 eller väg 55.  

Genom denna åtgärdsvalsstudie har funktionen för väg 263 tydliggjorts, vilket 
underlättar förutsättningarna för att i planeringen behandla frågor om 
markanvändning och tillgänglighet i anslutning till väg 263. Detta gäller bland annat 
vägens passage genom Märsta och på stråket Märsta – Sigtuna stad. Det gäller såväl 
barriäreffekter som påverkan på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

Mobility management-åtgärder liksom åtgärdsförslagen för gång- cykel- och 
kollektivtrafiknät har delvis sin grund i önskemålet att minska biltrafikens dominans. 
Kvarvarande biltrafik får samtidigt bättre framkomlighet.  

Åtgärder att nå målstandarden skiljer sig en hel del mellan tätortsdelen Märsta – 
Sigtuna stad och landsbygdsdelen Sigtuna stad – Bålsta och Sigtuna stad - Litslena. 
Det hänger samman med förväntade trafikmängder på vägen men också med att 
fler människor rör sig längs och tvärs vägen inom tätorten. Med en separat gång- 
och cykelbana och säkerhetsanpassade anslutningar och korsningar kan 
målstandarden för säkerhet och framkomlighet uppnås.  

Att uppnå målstandard för hastigheter blir en avvägning mellan å ena sidan en 
sträcka med reducerad hastighet och å andra sidan insatser för att bygga om till 
önskad målhastighet. Det finns vägavsnitt där hastigheten inte bör ökas, det gäller 
inte minst sträckan genom Erikssund. Åtgärdsförslaget har också insatser för bättre 
sikt- och hastighetsförhållanden.  

Sammantaget kan ansatsen till åtgärder för vägtrafiken beskrivas så att en successiv 
förändring och förbättring av vägarnas funktion åstadkoms dels genom åtgärder för 
gång- och cykeltrafiken men också genom ombyggnader av korsningar med mera. 
Bedömningen är att de redovisade åtgärdsförslagen är möjliga att genomföra på 
kort och medellång sikt så att föreslagen målstandard i huvudsak kan uppnås på 
samtliga vägavsnitt. 

5.5  Förslag till beslut och fortsatt handläggning 
De förslag som framkommit i arbetet med denna åtgärdsvalsstudie kommer att 
arbetas vidare med i arbets- och styrgrupper under hösten 2013. Först kommer en 
allmän avsiktsförklaring att tas fram som skrivs under av alla i studien deltagande 
parter. Därefter kommer ett antal överenskommelser att tecknas mellan de parter 
som är ansvariga för genomförandet och finansieringen av respektive åtgärd.  

Målsättningen är att arbetet med överenskommelserna ska vara klart till årsskiftet. 
För prioriterade åtgärder som inte kräver en formell planprocess och ryms inom de 
ekonomiska ramarna, påbörjas ett genomförande under senare delen av 2013 och 
under 2014.  
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Brister och problem på delsträcka 4  
Pilsborondellen - Erikssund 
Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har flera problematiska korsningar 
utpekats på delsträcka 4, korsningen väg 263/269 – Sigtuna stad, se figur 26.  

I korsningen mellan väg 263 samt väg 925 vid Österby (3) sker dagligen 
incidenter. Korsningen är även olycksdrabbad. Hastighetsbegränsningar överträds 
ofta. Varje år inträffar ett antal avåkningar där fordon som kommer från 
Erikssund inte ser korsningen i tid och kör rakt på över korsningen och in i 
vajerräcket. Även dessa avåkningar kan i många fall tillskrivas för hög fart. 
Korsningen är underdimensionerad för större fordon. I direkt anslutning till 
korsningen finns tre busshållplatser mellan vilka passagerare rör sig vid bussbyte. 

Korsningen mellan väg 915, Billbyvägen och väg 263 (6) ligger på ett backkrön 
med dålig sikt, framförallt österut. Bilar på väg 263 håller ofta högre hastighet än 
tillåtet. I korsningen finns även en busshållplats. 

Korsningen mellan väg 263 samt vägen mot Killinge och Granby (5) ligger skymd 
för trafik från öster. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h med 
omkörningsförbud, men i korsningen sker dagligen incidenter till följd av höga 
hastigheter. Korsningen vid Granby ska enligt avtal byggas om. 

En annan korsning som pekats ut som problematisk med höga hastigheter är 
utfarten från Österby By till väg 263 (2). Liknande problematik finns vid 
Venngarnskorset (1). I båda korsningarna ligger busshållplatser.  

Även korsningen väg 263 och avfarten mot Helgestabodarna vid Alby (4) är 
problematiska, höga hastigheter som inte anpassas till vägens utformning, intill 
korsningen ligger en ridskola vilket gör att barn och ungdomar vistas i trafiken. 
Hastighetsbegränsningen är 50 km/h, men hastighetsöverträdelser är vanligt 
förekommande. 

Erikssundsbron (7) anses vara en flaskhals för godstrafiken, med svårigheter att 
mötas. För större fordon inträffar incidenter dagligen och kraftiga inbromsningar 
på grund av höga farter och sen upptäckt av mötande tung trafik. Bron saknar 
också helt utrymme avsett för oskyddade trafikanter. 

  

Figur 1 Sträcka med utpekade brister 
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Trafikräkning vid Österbykorset 
I samband med åtgärdsvalstudien gjordes en trafikräkning vid Österbykorset. 
Mätningen, som gjordes mellan kl. 17 – 18, visade inte på några stora flöden av 
godstrafik trots att tiden sammanföll med den beräknade passagen av lastbilar 
som kommit med båt till Kapellskär. Alla lastbilar som passerade hade svenska 
registreringsskyltar. Det var förhållandevis stora flöden av personbilar som beror 
på att tiden sammanföll med arbetspendlingen. I övrigt noterades det att 
långtradare (lastbil med släp) som svänger i korsningen blockerar den under 
ganska lång tid. Det tyder på att korsningen inte är anpassad för stora fordon. 

 

Tabell 1 Trafikflöde vid Österbykorsningen den 12 mars 2013, kl 17-18 

Riktning mot och 
från 

Trafikflöde Lastbil Lastbil med släp Buss 

Erikssund 457 6 8 6 

Sigtuna (Märsta) 416 6 6 8 

Hälgesta (Knivsta) 277 4 2 4 
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Bruttolista på åtgärder 
Åtgärderna i denna lista har uppkommit på arbetsgruppmöten och workshops. Listan är inte fullständig och endast avsedd att ge en bild över de åtgärder som uppkommit 
och diskuterats under arbetets gång. Listan är inte förankrad i respektive organisation. 

 0-5 år 5-15 år Framtiden 

Hela sträckan -Helhetssyn på kollektivtrafiken, samarbete mellan UL och SL. 

En helhetsutredning avseende kollektivtrafiken bör göras 

inom det närmaste året, samverkansprojekt mellan UL, SL och 

TrV (MM-perspektiv).  

-Översyn av busshållplatsers lägen och utformning, 

linjesträckningar. 

-Högre turtäthet för busstrafiken 

-Synkromisering av buss 579 och 583 

-Se över kollektivtrafiktaxa vid resor i båda länen 

-Expressbuss Bålsta-Arlanda, Arlanda-Stockholm 

-Expressbuss Sigtuna-Märsta 

-Kollektivtrafikstråk på sträckor med trängsel 

-Möjliggör medtagande av cykel på buss 

-Realtidsinfo vid infartsparkeringar 

-Gång- och cykelplan för området  

-Utökade cykelparkeringar 

-Hög prioritet vinterväghållning på gc-nät 

-Samåkning 

-Samtliga busshållplatser bör ligga i fickor, ha väderskydd 

och vara väl belysta. Säkra gc-vägar till och från hpl 

-Cykelservice vid bytespunkter 

-Bygg ut regionalt gc-nät 

-Separat gc-nät med samma kvalitet som övriga vägnätet, 

markerade fält i rondeller 

-Kollektivtrafik etableras med stomnätsbuss mellan Bålsta 
och Sigtuna 

 

 



 

 

-Minska skjutsandet av barn 

-Utreda mobility managementåtgärder som stimulerar till 

kollektivtrafikresande och ökad gång- och cykeltrafik. 

-Utreda mobility managementåtgärder som påverkar vägvalet 

för tung trafik. 

Delsträcka 1  

E4 –

Märstarondellen 
 

-Trafikstyrning 

-Reversibla körfält 

-Framkomlighet 

-Direktbuss Sigtuna, Märsta till Stockholm 

-Inför direktbuss från Sigtuna till Märsta/Arlanda 

-GC-korsningar 

-Utred korsningar 

-Trafikljus (synkade) vid: 

     Väganslutning 273 

     Trafikplats Söderby 

     Väganslutning 859 

-Pinbacken reversibelt körfält 

-Pinbacken planskild GC-väg 

-Rävsta/Sågen ombyggd väganslutning till Steningehöjden 

-Märsta/Charlottenberg ombyggd väganslutning 

-Pilsborondellen kollektivtrafikknutpunkt med förbättrad 

bhpl, infartsparkering för bil och cykel 

 

Delsträcka 2  

Märstarondellen 

– Tullen 

-Bygg bort barriäreffekterna på längre sträcka 

-GC-broar/portar under väg 263 

-Bättre kollektivtrafik – snabbuss- linje 

-Bättre parkeringsmöjligheter vid stationerna 

-Hållsplatsåtgärder 

-Sänkt hastighet till 60 km/h. 

-Kollektivtrafikkörfält och signalprioritering för buss 

-Förbättra Märsta station – nytt stationshus, ta bort 

spärrarna 

-Märsta som bytespunkt realiseras 

-Stadsgata genom Märsta Få bort barriäreffekten, 

ombyggnad till en mer stadsmässig gata, exempelvis 

genom mittrefug med trädplantering, smalare körfält 

-Planskilda korsningar 

-Ombyggnad av diverse väganslutningar 
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-Översyn gc-trafik 

-Fartkameror 

-Utreda rondell vid Statoil  

-Arbetsgrupp TrV och kommunen -> lösning (och finansiering) 

för att bygga bort barriäreffekt?  

 

Delsträcka 3  

Tullen – 

Pilsborondellen 

 

-Korsningsåtgärder 

-Gc-väg Borgen - Pilsbo  

-Belysning vid Garnsviksbron 

-Pendelparkeringsplatser Pilsbo särskilt för landsbyggsbor 

-Bygg cykelparkeringsplatser vid Pilsbo och Borgen. 

-Samordning av lastbilstransporter 

-Se över korsningar 

-Komplettera gc-nät 

  

Delsträcka 4  

Pilsborondellen - 

Erikssund 

-Förbättring för oskyddade trafikkanter  

-Trafiksäkrare hållplatser 

-Busstrafik till Märsta Station 

-Höja standard på bhpl Venngarn, i dagsläget krävs en 

promenad på ca 150 m längs med vajerräcke. Extra 

problematisk vintertid med plogvallar och mörker 

-Flytta hpl Österby By för norrgående trafik 50 m söderut 

-Hpl Österbykorset på östra sidan norr om korset flyttas 30 m 

norrut, mittemot avfarten till Österby By.  

-Bygg gång-cykelväg  

-Bredda vägen så två stora fordon kan mötas riskfritt 

-Erikssundsbron breddad  

-Breddning vid räcken – ökad trafiksäkerhet för 

kollektivtrafikresenärer 

-Breddning t-korsning Uppsala/Sigtuna/Bålsta 

-Förbättra Österbykorset – uträtning av kurva 

-Justera och säkra mindre väganslutningar 

 



 

 

-Sänka hastighet. 60 km/h, i vissa fall 40km/h 

-Installera fartkameror 

-Ny busslinje Sigtuna ned till Venngarn 

- Delen Grindtorp-Erikssund. Busshållplatslägen/utformning 

och GC-vägar utreds på kort sikt, genomförande också på kort 

sikt avseende busshållplatser, GC-vägar 

-lägre hastighet och omkörningsförbud sträckan mellan 

Venngarnskorset och Österby, vid väg 918 

-Utöka 50-sträckan vid Alby/Helgestabodarna österut till 

korsningen med väg 918 

-Utöka 50-sträckan V263 vid Killinge/Granbyavfarten 200 

meter österut samt fram till och med korsningen till V915 

Billbyvägen vid Bärmö västerut. Hela sträckan bör ha 

omkörningsförbud 

-Inför hastighetsbegränsning V263 på Erikssundsbron till 30 

km/h 

-Sänk hastigheten på Billbyvägen till 60 km/h, och förbjud 

genomfart med långa fordon alternativt tunga fordon – 

väghållarskap överlåts till kommunen 

 

 

 

Delsträcka 5  

Erikssund – 

Bålsta 

-Trafiksäkrare väg 

-Säkrare gc-korsningar 

-Hållplatser och gångvägar till dessa 

 

-Räta ut vägen 

-269 och Södra Bålstaleden byggs om, cirkulationsplats? 

-Väg 912 breddas och rätas ut, eller ny dragning? 

-Förbättra för kollektivtrafik och gods vid trafikplats draget 

-Delen v 269. Separat GC-väg byggs, prioritering görs i GC-
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planarbetet 

 

Delsträcka 6  

Erikssund – 

Varpsund 

-Bredda vägren genom omålning 

-Förlängd 50-sträcka vid plantskolans infart 

 

-Breddning av väg vissa sträckor 

- Räta ut kurvor, ex delen Vreta by-Varpsund,. Besked bör 

ges i kollektivtrafikutredningen (se åtg hela stråket) om 

behov finns och i vilket tidsperspektiv 

 

Delsträcka 7  

Varpsund – 

Litslena 

- mittlinjen flyttas och ett GC-stråk inom vägområdet målas 

upp, ett räcke bör däre5fter sättas upp 

-Det ska på ett säkert sätt gå att cykla till bytespunkten i 

Litslena 
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Resultat av workshop 3  

Förankring och forma inriktning 
 

Delsträcka 1: E4 – Märstarondellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Korsningspunkter  

K1. Korsning väg 263/273 (3 av 4 grupper) 

 Korsningsproblematik, se över lösningar 

 Olycksdrabbad, hög hastighet. Åtgärd: Cirkulationsplats (alt. 
Signalreglerad) 

K2. Korsning väg 263/Bristavägen (2 av 4 grupper) 

K3. Korsning väg 263/Norrsundavägen (3 av 4 grupper) 

 Korsningsproblematik, se över lösningar 

 Signal idag. Dålig kapacitet 

 Önskvärt med reversibla körfält mellan järnvägen och rondellen 
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Delsträcka 2: Märstarondellen  – Tullen 

 

 

             Korsningspunkter                                                                                                                                                                                                                                                         

K1. Märstarondellen (1 av 4 grupper) 

 Se över kapaciteten 

 

 

      Platser för GC-passager  

        GC1. Vid Märstarondellen (2 av 4 

         grupper) 

 Problematiskt rörelsemönster för GC-trafiken i och i anslutning till 
rondellen. Planskild GC-lösning för hela rondellområdet är önskvärt.  

GC2.  GC-vägen mellan vårdhem och fotbollsplaner (ca 950m från 
rondellen v263/Stationsgatan/Midgårdsvägen mot rondellen v263/Västra 
Bangatan/Valstavägen (Märstarondellen) (1 av 4 grupper) 

 

 eller Hastigheten bör ligga under 80 km/h eller sänks i vissa 
punkter 

T1.  På längre sikt tänkbart med hastighetssänkning mellan 
cirkulationsplatserna i Märsta. (1 av 4 grupper) 

 

              Nya busshållplatser 

                         

Saknar kollektivkörfält mellan Märstarondellen och Tingvalla 
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Delsträcka 3: Tullen – Pilsborondellen 

 

 Korsningspunkter  

K1. Korsning v263/Steningehöjdsvägen (4 av 4 grupper) 

 Kapacitet, säkerhet. Åtgärd: cirkulationsplats 

K2. Korsning v263/Rävsta (3 av 4 grupper) 

 Korsningsproblematik, se över lösningar 

K3. Korsning v263/Märstavägen (Svalängen) (3 av 4 grupper) 

 Kapacitet, säkerhet, busshållsplats. Åtgärd: Samordna 
trafiklösningar med Charlotteberg? Cirkulationsplats 

 Busshållplatser som behöver göras trafiksäkra/ få högre standard  

B1. Pilsbo 

 Två nya hållplatser (för ev. ny pendlar-P) (1 av 4 grupper) 

 Platser för GC-passager  

GC1. Över vägen 255 ca 200m till korsningen v263/v255 (1 av 4 grupper) 

GC2. Korsning v263/Märstavägen (1 av 4 grupper) 

GC3. Rondellen 263/Ragvaldsbovägen/Uppsalavägen (Pilsborondellen) (1 av 4 
grupper) 

 Bytespunkter med belysning, realtidsinformation, infartsparkering och 
cykelparkering  

BP1. Vid korsningen v263/Märstavägen (Svalängen) (1 av 4 grupper) 

BP2. Rondellen 263/Ragvaldsbovägen/Uppsalavägen (Pilsborondellen) (4 av 4 
grupper) 

 Belysning, infarts-P, realtidsinfo, cykel-P 

BP3. Sigtuna busstation (1 av 4 grupper) 

 

 5km cykelbana prioritet 1 (1 av 4 grupper) 
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Delsträcka 4: Pilsborondellen – Erikssund 

 

 Korsningspunkter 

K1. Korsning v263/v925 (Österbykorset) (3 av 4 grupper) 

 Trång korsning 

 Trafiksäkerhet, flöde 263. Åtgärd kort sikt: Prioritera 263, med 
stopplikt från Vassundavägen 

K2. Korsning v263/Österby gård (3 av 4 grupper) 

 Farlig utfart, för hög hastighet 

    K3. Billbykorset (v263/Billbyvägen) (1 av 4 grupper) 

 Trafiksäkerhet, siktskymmande. Åtgärd: siktförbättring 

    K4. Korsning v263/269 (Erikssundsvägen) (4 av 4 grupper) 

 Farligt svänga vänster från Enköpingshållet (mycket tung trafik). 
Svårt att svänga höger med tunga fordon 

 Trafiksäkerhet, flöde 263. Åtgärd: Prioritera 269-263 (prioriterat 
stråk) stopplikt från Enköping. 

 Busshållplatser som behöver göras trafiksäkra/ få högre standard  

   B1. Venngarn (4 av 4 grupper) 

  Tillgänglighet till busshållsplats Venngarn. Se GC-väg. 

  B2. Murarbo (vid korsning v263/Vela/Sjöängen- Österby by) (3 av 4 grupper) 

  B3. Österby (vid korsning v263/v925) (4 av 4 grupper)  

  Flytta befintliga 3 busshållsplatser. Nya busshållsplatser 4 st. 
använda befintlig privat väg mellan busshållsplatser 263- 
Vassundavägen. Mellan busshållsplatser t ex grusad 
busshållsplats. 

   B4. Hagbyholmsvägen (2 av 4 grupper) 

   B5. Granby (2 av 4 grupper) 

   B6. Billbyvägen, Billby (Bärmö) (3 av 4 grupper) 

        Många skolungdomar som använder hållplatsen 

    B7. Rosenhill (2 av 4 grupper)  

    B8. Erikssund (2 av 4 grupper) 

        Dåliga busshållplatser 
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 Placering av hastighetskameror 

      HK1. Nytorp (1 av 4 grupper) 

      HK2. Korsning v263/Vela/Sjöängen (2 av 4 grupper) 

      HK3. Hågestabodarna (Ridskola) (1 av 4 grupper) 

      HK4. Vid korsning v263/Österby gård (2 av 4 grupper) 

      HK5. Erikssund (1 av 4 grupper) 

       Alt. Killinge Bärmö 

 Sträckor där vägräcken bör tas bort 

     R1. Murarbo (1 av 4 grupper) 

     R2. Österby gård (1 av 4 grupper) 

     R3. Rosenhill (1 av 4 grupper)  

 eller Hastigheten bör ligga under 80 km/h eller sänks i vissa 
punkter 

T1. Venngarn (permanent) (1 av 4 grupper) 

T2. Hälgesta bodarna (permanent) (1 av 4 grupper) 

T3. Erikssund - Börmö (1 av 4 grupper) 

 Billbyavfarten (1 av 4 grupper) 

T4. Utökad 50 km/h-gräns till Venngarnskorsningen, motiv (2 av 4 grupper): 

  busshållplats samt in- och utfart vid Österby by 

  bilar håller generellt höga hastigheter på sträckan 

  bitvis dålig sikt vid utfarter 

  stor korsning Österby 

  koppla ihop 50-sträckorna 

  få ner hastigheten i korsning med omnejd 

T5. Hastighetsskyltningen börjar vid busshållplatsen. 50 km/h-gränsen bör 
därför utökas 100 meter österut. (1 av 4 grupper) 

T6. 50 km/h-gränsen utökas västerut p.g.a. korsningen (1 av 4 grupper) 

T7. 60 km/h-gränsen utökas österut p.g.a. korsningen (1 av 4 grupper) 

 eller Sträckor på maximalt 1km där plan- och profil behöver 
förbättras 

     P1. Ekedal (1 av 4 grupper) 

     P2. Profil och kurvor (1 av 4 grupper) 

     P3. Puckel som medför dåliga siktförhållanden, bör tas bort (1 av 4 grupper) 

     P4. Billbykorset/Bärmö – 600m (1 av 4 grupper) 

  Sträckor på maximalt 1 km där omkörningsförbud ska finnas 

OM1. Österbykorsning – Venngarn (1 av 4 grupper) 

OM2.  Hagbyholm finns redan/behålla (1 av 4 grupper) 

OM3. Omkring korsningen v263/Billbyvägen – ca 200m mot Erikssund och ca 
800m mot Österby (1 av 4 grupper) 

 Omkörningsförbudssträckorna binds ihop för att hindra aggressiv 
körning mellan de två befintliga sträckorna. Sträckan 50 km/h-
gräns och man hinner enligt de boende inte köra om på denna 
korta sträcka innan nästa omkörningsförbudssträcka börjar. 



                              BILAGA 4 

(Önskemålsåtgärd från trafikverkets databas med inkomna 
önskemål) 

5km cykelbana prioritet 1  

Från Sigtuna Pilsborondellen till Hälgesta ridhus/Hagbyholm (2 av 4 grupper) 

  GC-väg som kopplar ihop befintliga cykelbara vägar och kopplar 
till kollektivtrafik. 

Venngarn till busshållplats och med sträckan till Österby ca 700 m (1 av 4 
grupper) 

          Mellan Håtunaholmskorset – Billbykorset ca 3km (1 av 4 grupper) 

 

5km cykelbana prioritet 2 

         Från Sigtuna Pilsborondellen till Hälgesta ridhus/Hagbyholm (1 av 4 
grupper) 

         Från Hälgesta ridhus-Sigtuna till Prästtorp – Erikssund (2 av 4 grupper) 

 

Delsträcka 5: Erikssund – Bålsta 

 Korsningspunkter 

K1. Korsning 269/Södra Bålstaleden (3 av 4 grupper) 

 Trafiksäkerhet, flöde 

K2. Korsning E18/Södra Bålstalden (Trafikplats Draget) (2 av 4 grupper) 

 Av- och påfart bör förbättras 
 
 

 

 Busshållplatser som behöver göras trafiksäkra/ få högre standard  

       B1.  Norrängen (1 av 4 grupper) 

       B2. Killinge (2 av 4 grupper) 

 Många resenärer, bytespunkt, dålig belysning, korsa 
vägen = problematiskt 

       B3. Lunda (1 av 4 grupper) 

 Dåliga busshållplatser 

       B4. Erikssundsvägen (markerad på karta delstäcka 6) (1 av 4 grupper) 
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       B5. Kålsta (korsning v269/Håtuna kyrkväg) (markerad på karta delstäcka 6) 
(1 av 4 grupper) 

 Placering av hastighetskameror 

      HK1. Mellan Norrängen- Björkudde någonstans (1 av 4 grupper) 

      HK2. From Prästtorp – Kvarnnibble korset (1 av 4 grupper) 

 

 Bytespunkter med belysning, realtidsinformation, infartsparkering och 
cykelparkering  

     BP1. Vid Killingekorset - belysning (1 av 4 grupper) 

 

 eller Hastigheten bör ligga under 80 km/h eller sänks i vissa 
punkter 

      T1.  Väg 912. Upplands-Bro får resonera med boende om eventuella 
hastighetsbegränsningar.  (1 av 4 grupper) 

 eller Sträckor på maximalt 1km där plan- och profil behöver 
åtgärdas 

       P1. Lövhagen (1 av 4 grupper) 

     

Sträckor på maximalt 1 km där omkörningsförbud ska finnas 

      OM1. Håtunaholm (markerad på karta delstäcka 6) (1 av 4 grupper) 

 

   5km cykelbana i prioritet 1 (1 av 4 grupper) 

 Anläggande av cykelbana längs vägen öppnar för möjligheten att 
minska antalet busshållplatser längs sträckan

  P2. V912 Härsbrokärr – Linda 1,5km (1 av 4 grupper) 

 

Delsträcka 6: Erikssund - Varpsund  

 Korsningspunkter 

K1. Korsning v263/555 

 Dålig sikt västerifrån, hög hastighet 
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 K2. Korsning v263/Vibacka (Varpsund) (1 av 4 grupper)  

 eller Hastigheten bör ligga under 80 km/h eller sänks i 
vissa punkter 

 

       

 

T1. Önskvärt med 50 km/h genom Varpsund (om det nu inte redan är det? 
(1 av 4 grupper) 

 

Delsträcka 7: Varpsund – Litslena 

Delsträcka 7 östra  

Önskemål om åtgärder saknas 

Delsträcka 7 västra 

 Bytespunkter med belysning, realtidsinformation, infartsparkering och 
cykelparkering  

   B1. Listlena (1 av 4 grupper) 

ÖVRIGT 

1. Väg 925 länsgränsen – Torsborgsvägen: önskemål om 50-sträcka. 
Vägen ingår inte direkt i inom gränsen för projektet men ansluter till 
väg 263(1 av 4 grupper) 

2. Reversibla körfält (1km vänster om korsning v263/Norrsundavägen) 
(1 av 4 grupper) 

3. Kollektivkörfält, planskildheter/överdäckning (sträcken mellan 
fotbollsplaner och Märstarondellen) (1 av 4 grupper)
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                BILAGA 5 

 

       

Bilaga 5– Åtgärder vid Österbykorset  
Förslag från Hagha hembygdsförening 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 8 KS 2013/153 

 

Förslag till regler och ersättning för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 
Sammanfattning 
För att stärka och stödja nattvandringen i Håbo kommun föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att ett särskilt nattvandringsbidrag inrättas 
2014. Bidraget utgår till förening som ansökt, beviljats och genomfört 
nattvandring.  

Förvaltningen föreslår att nivån på bidraget fastställs till 2000 kronor per 
förening för genomförd överenskommen nattvandring. Förvaltningen 
föreslår även att bidraget utbetalas terminsvis. Minsta antal nattvandrare per 
förening regleras till 6 stycken personer (minimiålder 18 år) per kväll för att 
bidrag ska utbetalas. Genomgång av regler, utdelning av vandringsrutt, 
jackor och aktuella telefonnummer genomförs av Bålsta nattvandring.nu  

Arbetet bedrivs i samverkan med avdelningen för kultur och livsmiljö på 
kommunstyrelsens förvaltning som bistår med administrativt stöd. 
Föreningen Nattvandring.nu har även ansvar för statistikföring och 
introduktion av nattvandrare aktuella nattvandringskvällar.  

Målet är att föräldrar och föreningar i Håbo nattvandrar i ökad utsträckning. 
Nyttan med insatsen förväntas förebygga utanförskap och minska kostnader 
för våld skadegörelse och klotter. 
 
Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar samt vid vissa andra 
så kallade riskhelger enligt schema mellan kl. 20.30 och 24.00. Vandringen 
utgår från kommunhuset med samling klockan 20.30 fredag-, lördag- eller 
riskhelgskväll.  

Genomförande 
Håbo kommun går ut med en förfrågan till föreningarna om intresse för att 
nattvandra aktuella nattvandringskvällar. Kommunen meddelar därefter 
intresserade föreningar om vilka nattvandringskvällar som tilldelats dem.  

Aktuella nattvandringskvällar anslås även på kommunens hemsida, Bålsta 
Upplands Bro bladet och på www.balstanattvandring.nu. 

Nattvandringskvällar är öppna för även icke föreningsorganiserad förälder. 

När möjlighet finns utvidgas nattvandringsrutten till Skokloster. 
Bålstapolarna deltar vid genomgången och är behjälpliga 
nattvandringskvällar i mån av tid. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.152 

           

           

 

http://www.balstanattvandring.nu/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 8 KS 2013/153 

 

Finansiering 
Förslaget innebär en kostnad för kommunen på 100 000 kr för helåret 2014. 
Förvaltningen föreslår att förslaget finansereras genom att budgetmedel tas 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande.   

Utvärdering 
Avstämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs efter 
varje nattvandringshelg. Terminsvis görs en utvärdering av nattvandringen i 
Håbo inom ramen för BRÅ:s arbete (Brottsförebyggande rådet).  
Utvärderingen ska tilldelas kommunstyrelsen. Inför 2015 så ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om en fortsättning av nattvandringsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
- Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 2014 
- Tjänsteskrivelse 2013.3711. 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsens beslutar att anta regler för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 2014, daterade 2014-01-09, hid.nr 2013.3732. 
 

2. Styrelsen beslutar att nattvandringsbidraget finansieras genom att 
budgetmedel om 100 000 kr tillförs till kontot för ungdomsprojekt och 
att anslaget till kommunstyrelsens förfogande minskas med 
motsvarande summa. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.152 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-09 KS2013/153 nr 2013.3711 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur & Livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 
Sammanfattning 
För att stärka och stödja nattvandringen i Håbo kommun föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att ett särskilt nattvandringsbidrag inrättas 
2014. Bidraget utgår till förening som ansökt, beviljats och genomfört 
nattvandring.  

Förvaltningen föreslår att nivån på bidraget fastställs till 2000 kronor per 
förening för genomförd överenskommen nattvandring. Förvaltningen 
föreslår även att bidraget utbetalas terminsvis. Minsta antal nattvandrare per 
förening regleras till 6 stycken personer (minimiålder 18 år) per kväll för att 
bidrag ska utbetalas. Genomgång av regler, utdelning av vandringsrutt, 
jackor och aktuella telefonnummer genomförs av Bålsta nattvandring.nu  

Arbetet bedrivs i samverkan med avdelningen för kultur och livsmiljö på 
kommunstyrelsens förvaltning som bistår med administrativt stöd. 
Föreningen Nattvandring.nu har även ansvar för statistikföring och 
introduktion av nattvandrare aktuella nattvandringskvällar.  

Målet är att föräldrar och föreningar i Håbo nattvandrar i ökad utsträckning. 
Nyttan med insatsen förväntas förebygga utanförskap och minska kostnader 
för våld skadegörelse och klotter. 
 
Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar samt vid vissa andra 
så kallade riskhelger enligt schema mellan kl. 20.30 och 24.00. Vandringen 
utgår från kommunhuset med samling klockan 20.30 fredag-, lördag- eller 
riskhelgskväll.  

Genomförande 
Håbo kommun går ut med en förfrågan till föreningarna om intresse för att 
nattvandra aktuella nattvandringskvällar. Kommunen meddelar därefter 
intresserade föreningar om vilka nattvandringskvällar som tilldelats dem.  

Aktuella nattvandringskvällar anslås även på kommunens hemsida, Bålsta 
Upplands Bro bladet och på www.balstanattvandring.nu. 

Nattvandringskvällar är öppna för även icke föreningsorganiserad förälder. 

När möjlighet finns utvidgas nattvandringsrutten till Skokloster. 
Bålstapolarna deltar vid genomgången och är behjälpliga 
nattvandringskvällar i mån av tid. 

mailto:charlotta.carlsson@habo.se
http://www.balstanattvandring.nu/


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-19 KS2013/153 nr 2013.3711 

 

Finansiering 
Förslaget innebär en kostnad för kommunen på 100 000 kr för helåret 2014. 
Förvaltningen föreslår att förslaget finansereras genom att budgetmedel tas 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande.   

Utvärdering 
Avstämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs efter 
varje nattvandringshelg. Terminsvis görs en utvärdering av nattvandringen i 
Håbo inom ramen för BRÅ:s arbete (Brottsförebyggande rådet).  
Utvärderingen ska tilldelas kommunstyrelsen. Inför 2015 så ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om en fortsättning av nattvandringsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
- Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 2014. 

 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsens beslutar att anta regler för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 2014, daterade 2014-01-09, hid.nr 2013.3732. 
 

2. Styrelsen beslutar att nattvandringsbidraget finansieras genom att 
budgetmedel om 100 000 kr tillförs till kontot för ungdomsprojekt och 
att anslaget till kommunstyrelsens förfogande minskas med 
motsvarande summa. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kulturchef 
Barn- och ungdomskoordinator 

 



 

 

 

POLICY 
               

Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 2014 

Dokumentansvarig: Barn- och ungdomskoordinator 

 



 

 POLICY 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-09  2013/153 nr 2013.3732 

 

Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 2014 
 
Ett bidrag införs för att öka engagemanget för nattvandring i Håbo kommun. Nattvandrande förening 
som tilldelats nattvandringskväll och uppfyller kriterierna ersätts med 2000 kr/kväll.  
 
Ersättningen utbetalas terminsvis. Avstämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs 
efter varje nattvandringshelg. 
 
Kriterier: 

• Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag (reglemente KFN 2008/23) 
kan ansöka om nattvandringsbidrag.  

• Minsta antal nattvandrare per nattvandringskväll och förening regleras till minst 6 personer 
(minimiålder 18 år) mellan kl. 20.30- 24.00, vilket ska uppfyllas för att ersättning ska 
utbetalas.  

• Ansökan om intresse för nattvandringsbidrag ska inkomma till avdelning för kultur- och 
livsmiljö senast sista januari (för 2014 senareläggs tiden till tisdag den 18 februari) för 
vårterminen och senast sista juli för höstterminen. 

• Vid utförd nattvandring i enlighet med kriterierna ersätts föreningen med 2000 kronor per 
genomförd nattvandringskväll. Bidraget utbetalas i efterhand terminsvis under juli och 
december månad.   

• Nattvandring möjliggörs för 50 stycken nattvandringsbidrag per år, 25 stycken per termin. 

• Förening med antagen drogpolicy behandlas med förtur. 

• Om antalet ansökande föreningar överstiger antalet nattvandringsbidrag avgörs frågan med 
lottens hjälp.  

• Bidraget utbetalas till nattvandrande förenings enligt de kontouppgifter som finns i 
kommunens föreningsregister. 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 9 KS 2013/128 

 

Förslag till delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från 
kommunstyrelsen till kommundirektör tillika förvaltningschef 
Sammanfattning 
Håbo kommuns förtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Det innebär ett 
ansvar för att ordna verksamheterna så att man kan förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för såväl 
kommunens medarbetare som eleverna vid kommunens skolor. 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamheterna 
och arbetsplatserna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för 
förvaltningen och den löpande verksamheten. I praktiken är det 
medarbetarna som sköter genomförandet medan de förtroendevalda i varje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens 
verksamhet. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Med arbetsgivare avses 
enligt arbetsmiljölagens förarbeten inte bara denne personligen utan även 
den som företräder arbetsgivaren. Under vissa förutsättningar kan därför alla 
chefer inom en organisation ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli 
straffrättsligt ansvariga om en olycka inträffar på grund av brister i 
arbetsmiljön. 

Genom delegation av arbetsmiljöuppgifter från nämnderna får chefer i 
kommunen det praktiska uppdraget att bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö. 

Inom den kommunala organisationen har förvaltningschefen en självständig 
ställning inom sin förvaltning och äger rätten att fatta beslut om 
verksamheten där. Förvaltningschefen äger dessutom kunnande och 
erfarenheter för sina arbetsuppgifter, inklusive kunskap om faktiska 
förhållanden vad avser arbetsmiljön samt säkerhets- och 
arbetsmiljöbestämmelser  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen 
delegerar arbetsmiljöarbetsuppgifter, enligt förvaltningens 
sammanställning, till kommundirektören i dennes egenskap av 
förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.   

Kommundirektören äger sedan rätten att delegera uppgifter vidare i flera 
led.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse ks hidnr 2013.3071 
– Tjänsteskrivelse ks hidnr 2013.3646. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.155 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 9 KS 2013/128 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter enligt 
sammanställning i dokument ks hidnr 2013.3071. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.155 

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-13 KS nr 2013.3646 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, tf. kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från kommunstyrelsen 
till kommundirektör tillika förvaltningschef 
Sammanfattning 
Håbo kommuns förtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Det innebär ett 
ansvar för att ordna verksamheterna så att man kan förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för såväl 
kommunens medarbetare som eleverna vid kommunens skolor. 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamheterna 
och arbetsplatserna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för 
förvaltningen och den löpande verksamheten. I praktiken är det 
medarbetarna som sköter genomförandet medan de förtroendevalda i varje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens 
verksamhet. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Med arbetsgivare avses 
enligt arbetsmiljölagens förarbeten inte bara denne personligen utan även 
den som företräder arbetsgivaren. Under vissa förutsättningar kan därför alla 
chefer inom en organisation ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli 
straffrättsligt ansvariga om en olycka inträffar på grund av brister i 
arbetsmiljön. 

Genom delegation av arbetsmiljöuppgifter från nämnderna får chefer i 
kommunen det praktiska uppdraget att bedriva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö. 

Inom den kommunala organisationen har förvaltningschefen en självständig 
ställning inom sin förvaltning och äger rätten att fatta beslut om 
verksamheten där. Förvaltningschefen äger dessutom kunnande och 
erfarenheter för sina arbetsuppgifter, inklusive kunskap om faktiska 
förhållanden vad avser arbetsmiljön samt säkerhets- och 
arbetsmiljöbestämmelser  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen 
delegerar arbetsmiljöarbetsuppgifter, enligt förvaltningens 
sammanställning, till kommundirektören i dennes egenskap av 
förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.   

Kommundirektören äger sedan rätten att delegera uppgifter vidare i flera 
led.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse hid: 2013.3071 

mailto:jonas.eliasson@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-13 KS nr 2013.3646 

 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter enligt 
sammanställning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 



 

 DELEGATIONSORDNING 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-10-29 KS nr 2013.3071 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Ursula Edfast, Personalkonsulent 
0171- 527 26 
ursula.edfast@habo.se 

 

 
 

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från Kommunstyrelse 
till förvaltningschef tillika kommundirektör 
Håbo kommuns förtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Det innebär ett 
ansvar för att ordna verksamheterna så att man kan förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för såväl 
kommunens medarbetare som eleverna vid kommunens skolor. 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamheterna 
och arbetsplatserna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för 
förvaltningen och den löpande verksamheten. I praktiken är det 
medarbetarna som sköter genomförandet medan de förtroendevalda i varje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens 
verksamhet. 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Med arbetsgivare avses 
enligt arbetsmiljölagens förarbeten inte bara denne personligen utan även 
den som företräder arbetsgivaren. Under vissa förutsättningar kan därför alla 
chefer ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli straffrättsligt ansvariga om 
en olycka inträffar på grund av brister i arbetsmiljön. 

• Förvaltningschefen har en självständig ställning inom sin förvaltning 
och har rätt att fatta beslut om verksamheten där. 

• Förvaltningschefen har kunnande och erfarenheter för sina 
arbetsuppgifter, inklusive tillräcklig kunskap om faktiska förhållanden 
vad avser arbetsmiljön samt säkerhets- och arbetsmiljöbestämmelser  

 

Kommunstyrelsen delegerar följande arbetsmiljöarbetsuppgifter till Per 
Kjellander i hans egenskap av förvaltningschef:  

1. Organisera arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen så att de krav som 
ställs avseende planering, ledning, uppföljning samt arbetsanpassnings- 
och rehabiliteringsverksamhet efterlevs. 

2. Se till att gällande delegationsordning klart visar vem i organisationen 
som har ansvaret för varje typ av fråga. 

3. Göra regelbundna bedömningar av de resurser som behövs och skapa 
ekonomiska och personalmässiga förutsättningar för att 
arbetsmiljöarbetet kan fungera i praktiken. 

mailto:ursula.edfast@habo.se


 

 DELEGATIONSORDNING 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-10-29 KS nr 2013.3071 

 

4. Se till att gällande rutiner för utredning av ohälsa, olycksfall och tillbud i 
arbetet tillämpas och att årlig sammanställning görs över dessa. 

5. Se till att arbetsmiljöförhållandena på förvaltningen regelbundet 
kartläggs och att riskanalyser/konsekvensbedömningar av arbetsmiljön 
finns och uppdateras. 

6. Se till att handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder upprättas och 
dokumenteras utifrån riskanalyser och annat framtaget underlag, att 
planerade åtgärder genomförs och får avsedd effekt samt att uppföljning 
av insatserna för arbetsmiljön sker. 

7. Förvissa sig om att verksamhetschefer och arbetstagare fortlöpande får 
den information och de kunskaper som behövs för att fullfölja sina delar 
av arbetsmiljöarbetet samt de instruktioner om arbetsmetoder som är 
nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall. 

8. Se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 
arbetarskyddsstyrelsens författningar samt normer och standard för 
utrustning och arbetsmetoder, lagen om allmän försäkring samt andra 
bestämmelser i avtal m.m. följs och att information om innehållet i 
reglerna ges. 

9. Följa upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen utvärderas och 
revideras. 

10. Stimulera initiativ på arbetsmiljöområdet. 

11. Se till att effektiva rutiner för samverkan finns, att arbetsmiljöarbetet är 
integrerat i förvaltningens samverkanssystem och i den övergripande 
samverkansgruppen som tillika utgör förvaltningens skyddskommitté. 

12. Se till att arbetsplatsträffar hålls regelbundet och att medarbetarsamtal 
genomförs årligen.  

 

Om ekonomiska resurser, befogenheter eller andra förutsättningar saknas för 
att genomföra behövliga insatser och därmed resultatskyldighet inte kan 
fullgöras, ska kommunstyrelsen underrättas. 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 10 KS 2013/143 

 

Förslag till företagspolicy för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. Därutöver gav de en allmän bild av Håbo kommuns 
bolagsverksamhet i form av ett missiv. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en företagspolicy som ska 
fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mellan Håbo 
kommun och dess företag ska hanteras. Policyn reglerar även hur 
företagsfrågorna ska hanteras internt i kommunen.  

Utöver detta föreslår även Kommunakuten att Håbo kommun antar nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
Dessa kommer att presenteras som egna ärenden.  

Det förslag till företagspolicy som Kommunakuten presenterar har samråtts 
och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads 
AB:s och Håbohus AB:s respektive vd:ar. Kommunstyrelsens förvaltning 
förslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta 
policyn. 

Eventuell fortsatt hantering av de synpunkter som framförs i 
kommunakutens missiv redovisas till kommunstyrelsen utan kommentar, 
eller förslag till beslut om uppdrag eller likande, från förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Missiv från kommunakuten, 2013-12-33 
– Företagspolicy för Håbo kommun   
– Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.158 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 10 KS 2013/143 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta företagspolicy för Håbo kommun  
2013-12-04, ks hidnr 2013.3494. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.158 

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-23 KS2013/143 nr 2013.3762 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
  
 

 

 
Förslag om antagande av företagspolicy för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. Därutöver gav de en allmän bild av Håbo kommuns 
bolagsverksamhet i form av ett missiv. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en företagspolicy som ska 
fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mellan Håbo 
kommun och dess företag ska hanteras. Policyn reglerar även hur 
företagsfrågorna ska hanteras internt i kommunen.  

Utöver detta föreslår även Kommunakuten att Håbo kommun antar nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
Dessa kommer att presenteras som egna ärenden.  

Det förslag till företagspolicy som Kommunakuten presenterar har samråtts 
och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads 
AB:s och Håbohus AB:s respektive vd:ar. Kommunstyrelsens förvaltning 
förslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta 
policyn. 

Eventuell fortsatt hantering av de synpunkter som framförs i 
kommunakutens missiv redovisas till kommunstyrelsen utan kommentar, 
eller förslag till beslut om uppdrag eller likande, från förvaltningen.  

Beslutsunderlag 
– Missiv från kommunakuten 
– Företagspolicy för Håbo kommun 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-23 KS2013/143 nr 2013.3762 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta företagspolicy 
för Håbo kommun. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Håbohus AB 
Kommundirektör 

 



 

    2013-12-23 
 
 
 

Håbo kommun 
    Att: Per Kjellander 

 

Angående förändring av bolagsordningar och ägardirektiv m.m. 

Kommunakuten AB har genomfört en översyn av såväl bolagsordningar som ägardirektiv för 

Håbohus AB och Håbo Marknads AB. Vi har i samband med översynen haft två 

seminariedagar på plats i Håbo kommun där representanter för bolagsstyrelserna, 

bolagsledningarna, kommunstyrelsen och kommunens tjänstemannaledning deltagit. Slutligen 

har vi upprättat ett förslag till företagspolicy. 

 

Inledning 
Traditionellt har kommunens ägarroll i förhållande till de kommunala företagen varit svagt 

markerad och koncerntänkande har knappast förekommit. Utvecklingen har ändrats i dessa 

avseenden och allt fler kommuner söker etablera samordning med företagen. Grunden för en 

sådan organisatorisk förändringsprocess bör vara ett heltäckande regelverk för 

relationsfrågorna mellan kommunen och dess företag. Företagspolicyn skall ha denna 

funktion. Nästa steg är att kommunen med företagspolicyn som utgångspunkt formulerar 

eventuella generella och individuella ägardirektiv för vart och ett av företagen. Föreliggande 

förslag förutsätter som framgår att vissa ägarfrågor ligger på kommunstyrelsen. Detta är 

givetvis inte nödvändigt även om det rent praktiskt framstår som lämpligt. I och för sig kan all 

ägarfunktion ligga kvar hos fullmäktige men skall någon styrning från kommunens sida då 

äga rum måste alla ägarfrågor föras upp till fullmäktige. Detta kan bli en tung hantering 

exempelvis i samordningsfrågor. Dock kvarstår den lagstadgade skyldigheten att i principiella 

frågor och frågor av större vikt först låta fullmäktiges ”få ta ställning” innan frågan angörs. 

Dessutom kvarstår vissa skyldigheter för fullmäktige enligt såväl bolagsordningar och 

individuella ägardirektiv. 

 

Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, 186 41 Vallentuna   
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    2013-12-23 
Bolagsordningarna 
Bolagsordningarna har omformulerats för att bättre ge uttryck för kommunens avsikt med 

respektive bolag samt har anpassats till de senaste lagändringarna på området. Genom 

lagändringar som trädde ikraft den 1 januari 2013 (SFS 2012:390) skall bolagsordningarna 

innehålla de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och som tar sikte på 

vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Vi har i bolagsordningarna lagt 

till en ny punkt som reglerar detta.  

 

Vi har också gjort omformuleringar i enlighet med vad som framkom vid de två 

seminariedagarna i samband med genomgång av bolagsordningarna. En viktig förändring att 

bestämmelsen om fullmäktiges rätt att ta ställning har omformulerats så att det enligt förslaget 

krävs att fullmäktige lämnar sitt godkännande innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas i bolaget. 

 

I bolagsordningen för Håbo marknads AB har tagits bort att en punkt på årsstämman skall 

vara att bestämma antalet styrelseledamöter och suppleanter. Detta ankommer inte på 

stämman utan på kommunfullmäktige eftersom det är kommunfullmäktige som utser samtliga 

styrelseledamöter. 

 

Slutligen har viss redigering gjorts i bolagsordningarna för båda bolagen för att få en bättre 

enhetlighet mellan bolagsordningarna. Det förelåg vissa formella skillnader i 

bolagsordningarna mellan de båda bolagen. Efter diskussioner på seminarierna framkom att 

dessa med all sannolikhet var följden av att bolagsordningarna oberoende avvarandra ändrats i 

olika omgångar. Bolagsordningarna har nu ändrats så att de stämmer överens och samma sak 

gäller för båda bolagen där så är möjligt.  

 

Ägardirektiven är dess uppdaterade  
Ägardirektiven är uppdaterade men inte omgjorda annat än i detaljer och formuleringar för ge 

ett bättre uttryck för ägarens vilja med bolagen. Oklarheter i direktiven har klargjorts och 

formulerats i enlighet med de önskemål som diskuterats fram i samband med 

seminariedagarna. Några frågor måste dock behandlas särskilt. Särskilt frågan om syftet med 

Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, 186 41 Vallentuna   
E-post: christer.hjert@kommunakuten.se    www.kommunakuten.se   
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    2013-12-23 
Håbo Marknads AB är oklart. I bolagsordning och ägardirektiv ges en bild som tyder på att 

kommunen inte riktigt har bestämt sig om och hur verksamheten ska bedrivas (se nedan). 

 

I ägardirektivet för Håbohus AB har avkastningskravet och dess beräkning ifrågasatts. Såsom 

detta är utformat nu fyller det inte sitt syfte. Med nuvarande formulering kan bolaget gå med 

förlust i flera år samtidigt som bolaget tillgodoser kravet på dirketavkastning. Det förefaller 

inte ändamålsenligt. Även ett stycke om bolagets årliga avskrivningar har tagits bort då det 

numera är inaktuellt eftersom bolaget följer de regler för avskrivningar som följer av 

vedertagna allmänna råd. 

 

I direktiven för Håbohus har ett nytt stycke lagts till som avser att fastställa gränser för 

bolagets bestånd av bostadssociala lägenheter. Stycket har författats i enlighet med vad som 

redan tillämpas.  

 

I ägardirektiven har även en anpassning gjorts till de nya krav på granskning inom 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt som är resultatet av lagändringar som trädde ikraft den 1 

januari 2013 och som innebär att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt över 

kommunens bolag skall i årliga beslut för varje sådant aktiebolag pröva om den verksamhet 

som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. 

 

Vidare har i ägardirektiven lagts till ett förslag om ägarsamråd.  

 

Företagspolicy 
En företagspolicy har upprättats som innehåller grundläggande generella ställningstaganden 

för de kommunala bolagen och för kommunens styrfunktion över dessa.  

 

Syftet med Håbo Marknads AB? 
Det föreligger oklarheter kring verksamheten i Håbo Marknads AB. Under punkten "Övrigt" i 

ägardirektiven framgår att kommunfullmäktige senast under 2012 skall ta ställning till om 
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    2013-12-23 
bolagets verksamhet ska fortsätta i nuvarande form eller om verksamheten ska bedrivas i annan 

förvaltningsform. Bolaget skall vara kommunstyrelsen behjälpligt vid framtagande av 

beslutsunderlag för detta beslut. 

 

Vi seminariedagarna var det oklart hur de närvarande såg på bolagets framtid och det faktum 

att omfattande liknande verksamhet bedrivs inom den kommunala förvaltningen. Ingen av 

deltagarna hade några synpunkter på det faktum att motsvarande verksamhet även bedrevs 

inom ramen för kommunens förvaltning. Det framfördes inga argument för varför bolaget 

skulle bedriva parallell verksamhet avseende markexploatering. Den rådande politiska 

inställningen, som framgår av nuvarande bolagsordning, säger avveckling av bolagets 

verksamhet. Någon annan synpunkt synes inte ha framkommit från politiskt håll.  

 

Med rådande politiska uppfattning går det hur som helst inte att formulera några förändringar 

i direktiven till bolaget. Vill kommunen något annat än avveckling måste fullmäktige ta 

ställning till det. Som påpekats ovan anges i nuvarande ägardirektiv under punkten "Bolagets 

verksamhet" att inga ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande 

innehav kan ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom 

markbyte med kommunen. Konsekvensen av detta är att bolagets verksamhet kommer att 

utarmas på sikt. Bolaget är bakbundet av föreskriften i bolagsordningen och kan i princip inte 

göra annat än att sälja mark för att finansiera sin löpande verksamhet. Med nuvarande 

ägardirektiv kan bolaget knappast uppfylla sitt syfte att trygga tillgången på mark för handel 

och industri. Ägardirektiven ger alltså uttryck för att bolaget sakta men säkert skall avvecklas 

samtidigt som det ska trygga tillgången på mark för handel och industri. Det finns således en 

motsättning mellan bolagets syfte och den verksamhetsbegränsning som är beslutad av 

fullmäktige och som innebär att bolaget inte kan förvärva mark.  

 

Vi kan för vår del inte se några fördelar med att ha såväl en enhet för markexploateringsfrågor 

i kommunen och en motsvarande i bolaget. Det spelar inte någon roll om både bolaget och 

kommunen äger mark det är att ha två organisationer med likvärdiga arbetsuppgifter som är 

problemet. Markexploateringsfrågorna är dessutom av stor demokratisk betydelse och bör mot 

bakgrund av detta primärt hanteras inomkommunalt.  
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    2013-12-23 
Som situationen nu är måste kommunfullmäktige alltså ställa sig frågan varför verksamheten 

överhuvudtaget skall bedrivas i bolagsform parallellt med den motsvarande verksamheten i 

den kommunala förvaltningen. Fullmäktige har i sitt nu gällande ställningstagande faktiskt 

beslutat att bolaget skall avvecklas på sikt vilket, som nämnts ovan, lett till att bolaget inte 

kan uppfylla sitt syfte.  

 

Situationen framstår som synnerligen otillfredsställande och fullmäktige bör i tydliga ordalag 

uttrycka vad kommunen egentligen vill med verksamheten. Att låta bolaget utarmas på det 

sätt som är följden av nuvarande ägardirektiv franstår knappast som särskilt genomtänkt. Med 

beaktande av situationen bör kommunfullmäktige besluta om en plan för avveckling av 

bolaget i vart fall avseende markexploateringsdelen. Bolaget bör kunna avveckla 

markexploateringsverksamheten t.ex. vid utgången av 2015. Ett sådant beslut innebär inte att 

mark skall föras över från bolaget till kommunen. Den mark som bolaget äger kan fortfarande 

ägas av bolaget även om exploateringen hanteras inom kommunen. 

 

Enligt uppgift har ett flertal utredningar kring bolagets verksamhet genomförts men tydligt 

ställningstagande från fullmäktige saknas. Frågan är fullmäktiges och ingen annan än 

fullmäktige har möjligheter att ta ställning till bolagets framtid och till följd av detta 

genomföra förändringar av ägardirektiven. Som dessa är formulerade för närvarande kommer 

bolaget på sikt att utarmas.  

 

 

Kommunakuten AB 

 

 

Christer Hjert   Thomas Hallgren 
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POLICY 
               

Företagspolicy för Håbo kommun 

Dokumentansvarig: kommundirektör 

 



 

 POLICY 1 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04   nr 2013.3494 

 

Företagspolicy för Håbo kommun 

Håbo kommuns företagspolicy är ett övergripande regelverk för 
relationen mellan kommunen och dess företag men också för hur 
företagsfrågorna internt hanteras inom kommunen.  
 
Denna företagspolicy gäller för relationer mellan Håbo kommun och 
dess företag. 
 
1. Kommunfullmäktige och företagen 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för kommunens 
företag. Fullmäktige har på grund av bestämmelserna i 3 kap 16 – 18 §§ 
kommunallagen särskilda åligganden avseende företagen. Håbo 
kommuns styrfunktion över företagen utgår från kommunfullmäktige 
antingen genom direkta direktiv eller över det förvaltningsuppdrag med 
delegation som kommunstyrelsen erhållit och som återfinns i 
kommunstyrelsen reglemente och delegationsordning. Direktiv återfinns 
i bolagsordningar, stadgar och som särskilt utfärdade ägardirektiv. 
 
2. Kommunstyrelsen och företagen  
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1 - 1 b §§ kommunlagen och 
kommunstyrelsereglementet utöva fortlöpande uppsikt över 
kommunens företag. Kommunstyrelsen har därför rätt till den 
information från företagen som kommunstyrelsen anser erforderlig för 
att fullgöra detta åliggande såvida inte hinder möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. Kommunstyrelsen utövar dessutom den 
styrning över företagen som framgår av kommunstyrelsereglementet. 
 
3. Av fullmäktige fastställda policys 
Kommunens företag är i tillämpliga delar bundna av de policys som 
kommunfullmäktige fastställer för den kommunala verksamheten.  
 
4. Samordnad revision  
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina 
åligganden såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision 
skall vidare vara samordnad med företagens. Detta skall tillgå så att två 
av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i respektive 
företag. Kommunen avlyfter genom bolagsstämmobeslut 
lekmannarevisorernas civilrättsliga tystnadsplikt gentemot 
kommunrevisionen så långt kommunen förfogar över denna. Sekretess 
hindrar inte att uppgifter lämnas till kommunens revisorer enligt 10 kap. 
17 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). För uppgifter 
vilka det råder sekretess för i bolaget råder det även sekretess hos 
kommunens revisorer enligt 11 kap. 1 § OSL. 
 



 

 POLICY 2 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04   nr 2013.3494 

 

5. Koncernnyttan 
Målsättningen för verksamheten inom Håbo kommuns totala 
organisation skall vara att tillgodose intressen som gagnar 
organisationen i dess helhet. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna 
kommunens och företagens verksamhet skall respekteras. 
 
6. Samförstånd och acceptans 
Kommunens styrfunktion över företagen skall i första hand bygga på 
samförstånd och acceptans och genomföras genom samrådsmöten med 
respektive bolagsledning. 
 
7. Öppenhet och transparens 
De kommunala företagen skall så långt det är möjligt efterstäva 
öppenhet och transparens i verksamheten för att möjliggöra största 
möjliga insyn för medborgarna. 
 
8. Arkiv 
De kommunala företagen skall i sin verksamhet tillämpa kommunens 
arkivreglemente. 
 
9. Särskilda frågor 
I förhållandet mellan kommunen och företagen skall i övrigt följande 
gälla: 
 
a) Kommunens ombud vid bolagsstämma i kommunalt hel- eller 

delägt bolag utses av kommunstyrelsen och förses med vederbörlig 
fullmakt. 

 
b) Kommunstyrelsen beslutar om instruktion för ombudet om inte 

fullmäktige utfärdar sådan. Instruktionen får endast avse 
ställningstaganden i ärenden varom fullmäktige fattat beslut eller 
som omfattas av kommunstyrelsens uppdrag/delegation enligt 
kommunstyrelsereglementet. 

 
c) Företagens årsredovisningar skall tillsammans med 

revisionsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen så snart de föreligger. 

 
d) Kommunstyrelsen skall årligen sedan årsredovisning, 

revisionsberättelse och granskningsrapport tillställts 
kommunfullmäktige och i god tid innan bolagsstämma hålls 
anordna informationssammanträde för ledamöterna och ersättarna i 
fullmäktige. 

 
e) Företagen skall tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag och 

den information som erfordras för att kommunstyrelsen skall kunna 



 

 POLICY 3 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04   nr 2013.3494 

 

upprätta den sammanställda redovisningen enligt lagen om 
kommunal redovisning.  

 
f) Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra 

ersättningar som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter 
samt lekmannarevisorer. 

 
10. Affärsmässig inriktning 
De direktiv som fastställs i denna företagspolicy, bolagsordningar, och 
särskilda direktiv syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att 
företagens förvaltning skall kunna ges en affärsmässig inriktning inom 
ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar. 
 
11. Företagspolicyn som ägardirektiv 
Denna företagspolicy skall som komplement till de ägardirektiv som 
utfärdas fastställas för tillämpning i respektive företag. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 11 KS 2013/144 

 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbo Marknads 
Aktiebolag 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag.  

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB. I den föreslagna bolagsordning 
görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksamhet dessutom 
förtydligas de kommunala principerna som utgör ramen för bolagets 
verksamhet. 

I det föreslagna ägardirektivet förtydligas:  

• vilken typ av information som bolaget ska tillhandahålla kommunen,  

• hur formerna för ägarsamrådet med kommunen ska se ut,  

• att bolaget ska vara kommunstyrelsens behjälpligt i arbetet med vid 
fastställandet om huruvida bolagets verksamhet har varit förenligt 
med det kommunala ändamålet, samt  

• att bolaget står under uppsynsplikt av kommunstyrelsen och att 
bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess 
verksamheter.    

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbo Marknads AB:s vd. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
Håbo Marknads AB.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.161 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 11 KS 2013/144 

 

Beslutsunderlag 
– Bolagsordning för Håbo Marknads AB. 2013-12-04, ks hidnr 2013.3495 
– Ägardirektiv för Håbo Marknads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496 
– Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hidnr 
2013.3495 och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB 2013-12-04,  
ks hidnr 2013.3496 att gälla från och med 2014-03-01.  

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
upphör att gäller från och med 2014-02-28. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.161 

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-23 KS2013/144 nr 2013.3764 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
  
 

 

 
Förslag om antagande av bolagsordning och ägardirektiv för 
Håbo Marknads AB 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag.  

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB. I den föreslagna bolagsordning 
görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksamhet dessutom 
förtydligas de kommunala principerna som utgör ramen för bolagets 
verksamhet. 

I det föreslagna ägardirektivet förtydligas:  

• vilken typ av information som bolaget ska tillhandahålla 
kommunen,  

• hur formerna för ägarsamrådet med kommunen ska se ut,  

• att bolaget ska vara kommunstyrelsens behjälpligt i arbetet med 
vid fastställandet om huruvida bolagets verksamhet har varit 
förenligt med det kommunala ändamålet, samt  

• att bolaget står under uppsynsplikt av kommunstyrelsen och att 
bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess 
verksamheter.    

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbo Marknads AB:s vd. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-23 KS2013/144 nr 2013.3764 

 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
Håbo Marknads AB.  

Beslutsunderlag 
– Bolagsordning för Håbo Marknads AB 
– Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Kommundirektören 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
               

Ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag 

Dokumentansvarig: Kommundirektör 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04  2013/144 nr 2013.3496 

 

Ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag 
1. Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 
direktiv för verksamheten. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 
genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. 
 
2. Företagets verksamhet  
Bolagets uppgift är att bidra till att kommunens planer för samhällsbyggnaden realiseras på ett för 
kommunen effektivt sätt. 
 
I exploateringsverksamheten har bolaget att; 
 

• förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera markområden inom Håbo 
kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kommunen, 

• stödja kommunen vid planläggning av mark för industriändamål, 
• bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet avseende kommunal 

egendom och verka i kommunens intresse samt bidra till att kommunens 
samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer. 

 
I näringslivsverksamheten har bolaget att: 
 

• stödja och utveckla befintligt näringsliv, 
• verka för nyetableringar av företag till Håbo,  
• stärka besöksnäringen, 
• bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom in- och uthyrning av 

lokaler 
• marknadsföra Håbo kommun 

 
Bolaget ska verka för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos företag verksamma inom 
kommunen. 
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska följa av kommunfullmäktige fastställa styrdokument och sträva mot de visioner och 
övergripande mål som fullmäktige fastställt.  
 
Syftet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har 
också som syfte att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för 
nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 
 
Bolaget ska även verka för att stärka utbytet mellan näringslivet och kommunens skol- och 
bildningsverksamheter. 
 



 

 STYRDOKUMENT 3 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04  2013/144 nr 2013.3496 

 

Särskilt om exploateringssamverkan m.m. 
Eftersom den exploateringsverksamhet bolaget bedriver har sin motsvarighet i den kommunala 
förvaltningen ska bolaget arbeta för att bidra till att Håbo kommuns samlade resurser nyttjas på bästa 
sätt, främst genom att på kommunfullmäktiges uppdrag ägna sig åt exploatering, försäljning och 
marknadsföring. Större exploaterings- och försäljningsuppdrag, där kommunal mark helt eller delvis 
avses, regleras via särskilda avtal. 
 
Verksamhetsbegränsning 
Inga ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan ske, efter 
godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom markbyte med kommunen. 
 
Ekonomi  

Budget och bokslut 

Budget, verksamhetsplaner, uppföljning och bokslut för bolaget ska årligen redovisas enligt 
kommunens direktiv. 

Mål och utvecklingsdirektiv 

I samband med behandlingen av kommunens budget skall kommunfullmäktige pröva om tillägg eller 
förändring behövs vad gäller bolagets budget, mål och verksamhetsplan. 

Exploateringsredovisning 

Exploateringsverksamheten ska ekonomiskt vara tydligt avgränsad från bolagets övriga verksamhet i 
budget, verksamhetsplan och redovisning. 

Medelsförvaltning 

Bolagets penningflöde (ut- och inbetalningar) och kassalikviditet skall samordnas med kommunens 
koncernkontosystem. Upplåning och placering av medel sker via kommunen. 
 
4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag vad gäller 
verksamhetsplanering, administrativ utveckling etc. för att söka samordningsfördelar i syfte att öka 
effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 
5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som till exempel 
att bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, starta eller avveckla verksamhetsgren, köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 
eller inte. 



 

 STYRDOKUMENT 4 
 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04  2013/144 nr 2013.3496 

 

 
6. Information till ägaren 
Bolaget ska till ägaren: 

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten 
ska överensstämma med kommunens tidplan. 

• Varje tertial avge en verksamhets- och målredovisning. 
• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 

Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av 
minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. 

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 
på grund av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd 
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och 
VD) skall minst två gånger varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen 
eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Då Håbo Marknads AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget 
vara kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att 
kommunstyrelsen erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt 
att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess 
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. 



 

 

 

STYRDOKUMENT 
               

Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 
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 2013-12-04   nr 2013.3495 

 

Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 
 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag.  
 

§ 2 Syfte/ändamål 
Syftet med bolagets verksamhet är att trygga tillgången på mark för handel och 
industri. Bolaget har också som syfte att marknadsföra Håbo kommun, stödja och 
utveckla befintligt näringsliv, verka för nyetableringar av företag i kommunen 
samt stärka besöksnäringen. 

 
§ 3 Verksamhet 
Bolaget har två verksamhetsområden. 

I näringslivsverksamheten har bolaget att: 
• stödja och utveckla befintligt näringsliv, 
• verka för nyetableringar av företag till Håbo,  
• stärka besöksnäringen, 
• bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom in- 

och uthyrning av lokaler 
• marknadsföra Håbo kommun 

I exploateringsverksamheten har bolaget att: 
• förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera 

markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget 
eller kommunen, 

• stödja kommunen vid planläggning av mark för industriändamål, 
• bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet 

avseende kommunal egendom och verka i kommunens intresse samt 
bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett effektivt sätt kan ske 
i enlighet med gällande planer. 

 
§ 4 Kommunala befogenheter 
Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid 
gällande reglering av den kommunala kompetensen. 

Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva 
verksamhet som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. 
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Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda. 

Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen. 

 

§ 5 Underställning  
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. 
 

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

 
§ 7 Antalet aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000. 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många 
suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från 
den årsstämma som följer efter det att val till kommunfullmäktige har förrättas till 
den årsstämma som följer närmast efter nästa ordinarie val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 

 
§ 9 Styrelsens säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län. 
 
§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant 
samt två lekmannarevisorer. 

De två lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för 
samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.  

En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av årsstämman. 
Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under 
det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

 
§ 12 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av en eller två justeringsmän;  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
6. Godkännande av dagordningen;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och  

lekmannarevisorns granskningsrapport; 
8. Beslut om:  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleanter;  

10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant; 

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 
§ 13 Räkenskapsår  

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening.  

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder.  
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§ 15 Rösträtt  

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.  

 
§ 16 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder inte föreligger i form av författningsreglerad 
sekretess. 
 
§ 17 Offentlighet och sekretess 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer 
som gäller för kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 
§ 18 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Håbo kommun. 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 12 KS 2013/145 

 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 
 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag.  

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det 
kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala principerna som 
utgör ramen för bolagets verksamhets förtydligats. 

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska 
mål, dessutom tillkommer skrivningar om formerna för ägarsamråd, 
fastställandet av det kommunala uppdraget och formerna för 
kommunstyrelsens uppsynsplikt.   

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbohus AB:s vd. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
Håbohus AB.  

Beslutsunderlag 
– Bolagsordning för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504 
– Ägardirektiv för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.162 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 12 KS 2013/145 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hid nr 
2013.3504 och nya ägardirektiv 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505, för 
Håbohus AB, att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
gäller till och med 2014-02-28. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.162 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/145 nr 2014.118 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
per.kjellander@habo.se 

 

 
Förslag om antagande av bolagsordning och ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag 
Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.  

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag.  

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det 
kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala principerna som 
utgör ramen för bolagets verksamhets förtydligats. 

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska 
mål, dessutom tillkommer skrivningar om formerna för ägarsamråd, 
fastställandet av det kommunala uppdraget och formerna för 
kommunstyrelsens uppsynsplikt.   

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbohus AB:s vd. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
Håbohus AB.  

Beslutsunderlag 
– Bolagsordning för Håbohus AB 
– Ägardirektiv för Håbohus AB 
 

mailto:per.kjellander@habo.se
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta ny 
bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus AB.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 
Kommundirektör 
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Ägardirektiv för Håbohus AB 
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 Datum Vår beteckning 
 2013-12-04  2013/145 nr 2013.3505 

 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
1. Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 
direktiv för verksamheten. 
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 
genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. 
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för 
att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar 
samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är 
förenlig med kommunalrättsliga principer. 
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställa styrdokument och sträva mot de 
visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för 
affärslokaler och andra kollektiva anordningar. 
  
För att främja kommunens expansion och stärka dess attraktionskraft som boendeort ska bolaget i 
samråd med kommunen:  

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  
• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 

boendemiljöer skapas.    
 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som 
tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m. 
 
Bostadspolitiska mål 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en 
marknadsvärdering. 
 
Bolaget skall aktivt motverka segregation. 
 
Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 
skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen 
att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs 
samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa 
krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran under första året. 
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Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter 
för detta ändamål får maximalt utgöra fyra (4) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 
disponerar.  
 
Ekonomiska mål 
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. 
Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att 
understiga 5,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren.  
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, ska 
vara lägst 5 procent. 
 
Det långsiktiga målet för bolagets resultat, exkluderat försäljningar, bör motsvara 5 procent av 
omsättningen. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglererar bolagets hantering av finanser. 
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan 
bolaget och kommunen. 
 
4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 
5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra 
bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 
eller inte. 
 
6. Information till ägaren 
Bolaget ska till ägaren: 

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten 
ska överensstämma med kommunens tidplan. 

• Varje tertial avge en verksamhets- och målredovisning. 
• Inge styrelseprotokoll. 
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• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 
Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av 
minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning. 

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 
på grund av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd 
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och 
VD) skall minst två gånger varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen 
eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt 
att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på 
grund av lagstadgad sekretess 
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
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Bolagsordning i Håbohus Aktiebolag 
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag.  
§ 2 Syfte/ändamål 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag.  
§ 3 Verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för 
att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar 
samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är 
förenlig med kommunalrättsliga principer. 
§ 4 Kommunala befogenheter 
Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering 
av den kommunala kompetensen. 
Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. 
Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda. 
Bolaget skall i sin verksamhet i förekommande fall beakta likställighetsprincipen. 
§ 5 Underställning  
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt före beslut 
inhämta godkännande från kommunfullmäktige. 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 
§ 7 Antalet aktier 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000.  
§ 8 Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för tiden från den årsstämma som följer efter 
det att val till kommunfullmäktige har förrättas till den årsstämma som följer närmast efter nästa 
ordinarie val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
§ 9 Styrelsens säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län. 
§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två lekmannarevisorer. 
De två lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun för samma mandatperiod 
som gäller för bolagets styrelse.  
En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av årsstämman. Dessa väljs för tiden 
från årsstämman till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då 
revisorn utsågs. 
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 2013-12-04   nr 2013.3504 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.  
§ 12 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.  

1. Stämmans öppnande;  
2. Val av ordförande vid stämman;  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  
4. Val av en eller två justeringsmän;  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  
6. Godkännande av dagordningen;  
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och  
8. lekmannarevisorns granskningsrapport; 
9. Beslut om  

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  
11. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleant;  
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår  
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.  
§ 14 Firmateckning  
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör eller ekonomichef 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande 
förvaltningsåtgärder.  
§ 15 Rösträtt  
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet.  
§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Håbo Kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte 
föreligger i form av författningsreglerad sekretess. 
§ 17 Offentlighet och sekretess 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter samma principer som gäller för 
kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
§ 18 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 13 KS 2012/17 

 

Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens 
underhållsplanering 
Sammanfattning 
PwC genomförde under 2012 på uppdrag av förtroendevalda revisorer en 
uppföljning av en tidigare granskning från 2007 avseende 
underhållsplanering och utfört underhåll av fastigheter och gator i Håbo 
kommun.  

Revisorernas bedömning var att det fanns ett stort och ökande behov av 
långsiktigt planerat underhåll för att uppnå en god ekonomisk hushållning 
av kommunens fastigheter och gatunät. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgick bland annat att miljö- och 
teknikförvaltningen har införskaffat planeringshjälpmedel för att bättre 
kunna planera de löpande underhållsbehov för kommunens fastigheter och 
för gatunätet 

I samband med kommunstyrelsens behandling av rapporten, och miljö- och 
tekniknämndens yttrande angående den, så beslutade kommunstyrelsens att 
uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att återkomma till styrelsen med 
en redovisning av uppföljning av yttrandet med avseende på genomförandet 
av olika åtgärder. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-11-04, § 97, att godkänna miljö- 
och teknikförvaltningens uppföljningsrapport.  

Beslutsunderlag 
– Miljö och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 97 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen godkänner uppföljningsrapporten i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 97.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.165 

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2012/17 nr 2014.114 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
0171525 58 
HandlEpost] 

 

 
Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens 
underhållsplanering 
Sammanfattning 
PwC genomförde under 2012 på uppdrag av förtroendevalda revisorer en 
uppföljning av en tidigare granskning från 2007 avseende 
underhållsplanering och utfört underhåll av fastigheter och gator i Håbo 
kommun.  

Revisorernas bedömning var att det fanns ett stort och ökande behov av 
långsiktigt planerat underhåll för att uppnå en god ekonomisk hushållning 
av kommunens fastigheter och gatunät. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgick bland annat att miljö- och 
teknikförvaltningen har införskaffat planeringshjälpmedel för att bättre 
kunna planera de löpande underhållsbehov för kommunens fastigheter och 
för gatunätet 

I samband med kommunstyrelsens behandling av rapporten, och miljö- och 
tekniknämndens yttrande angående den, så beslutade kommunstyrelsens att 
uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att återkomma till styrelsen med 
en redovisning av uppföljning av yttrandet med avseende på genomförandet 
av olika åtgärder. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-11-04, § 97, att godkänna miljö- 
och teknikförvaltningens uppföljningsrapport.  

Beslutsunderlag 
– Miljö och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 97 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner uppföljningsrapporten.  
__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
D .. fum 
2013-11-04 

Miljö- och tekn iknämnden 
HÅBO KOMMUN 

KOAMJNSlYR8.SENS FORVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 05 
MTN § 97 MTN 2012/36 KSDIT !<agN 

d.-Ol ;)./n- J.OI5,31.8f 
Uppföljn ing av yttrande över granskning av kommunens 
underhå llsp lanering, revidering av bes lut IVITN § 62/2013 
Sammanfattning 
PWC har på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning 
av en tidigare granskning från 2007 avseende underhål lsplanering och utfört 
underhåll av fastigheter och gator i Håbo kommun. Revisorerna har sänt 
rapporten till både kommunstyrelsen och till miljö- och tekniknämnden för 
synpunkter. 

Med anledning av revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen 
201 2-05-2 1 § 90 att uppdra till miljö- och teknikförvaltningen alt redovisa 
en uppfö ljning av yttrandet med avseende på genomförandet av olika 
åtgärder. Detia gjordes i beslut MTN § 62, 201 3-06-17. Ytterligare 
information om ärendet har tillkommit, därför bör ärendet kompletteras i ett 
reviderat beslut. 

Fasfighetsavdelningen 
Inom fastighetsavdelningen har redovisningen lagts om för att få en bättre 
kontroll och uppföljning i ekonomin. För underhåll görs nu uppföljning på 
planerat underhåll och avhjälpande underhåll. Målsättningen är alt minska 
det avhjälpande till fördel för det planerade underhållet. För alt kunna 
minska det avhjälpande underhållet fö ljs det upp på flera olika sätt. 
Uppföljning görs genom olika nyckeltal dels på totalt avhjälpande underhåll 
per objekt men även på aktiviteter för skadegörelse, klotter, storkök, fukt-
och vattenskador. 

Underhållsp lan films för de näJ.1llaste åren och används för att planera och 
följa upp åtgärder i byggnaderna. Planen är dock inte heltäckande då den 
inte täcker in det totala behovet av underhåll. För att kU0l1a arbeta mer 
långsiktigt med det planerade underhållet har ett system införskaiIats. Ti ll 
sys temet behöver uppgifter läggas till om byggnadema och en omfattande 
inventering behöver genomföras. På grund av resurs brist har endast en del 
av fastigheterna inventerats och lagts in i systemet. Tidplanen för 
fardi gstä llande har skjutits fram men arbete pågår och kan förhoppningsvis 
redovisas under 2014. 

På sikt är det önskvärt att utreda finansieringen av underhållet om det ska 
ligga i drift- eller investeringsbudget. Komponentavskrivning är ett sätt att 
för att få en mer rättvisande redovisning av kostnad för underhåll. Men det 
krävs avseväJi mer administration och en förhållandevis stor omställning i 
kommunens redovisning. Diskussioner hal' förts i frågan och beaktas i 
utvecklingen inom ekonomiavdehlingen. . 

FOlis . . 
[

_i I: 
If 

EXPEDIERAD SIGNATUR V\n-PRAGSBi:STYRKNING Nr 2013.2636 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄD ES PROTOKOLL 
Datum 
2 01 3-11 -04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 97 MTN 201 2/36 

FOlis . 

Fastighetsavdelningen har i driftbudgeten under 201 2 använt 6,3 mkr till 
planerat underhåll , vilket motsvarar 58 honor per kvadratmeter. De stöne 
åtgärderna var: 

renovering av tak och ventilation till köket på Rungårdens förskola 

åtgärder för ventilation på Mansängens förskola 

fasadrenovering på Annehills försko la 

utbyte av uttjänta oljeparmOI till förmån för bergväDlle på 
Junibackens och Skogsbrynets förskolor 

Inom investeringsbudgeten har åtgärder för 18,1 mh under 2012 använts ti ll ' 
planerat underhålL De investeringsprojekt som använts för underhåll av 
byggnader är föUande. 

Lundby ridanläggning har underhåll av byggnaderna genomförts 
utifrån verksamhetens behov och prioriteringar (1,3 mkr) . Bland 
anl1at har tak och fasad renoverats på en byggnad. 

Färdigställande av renovering på Futurumskolan (14,9 mkr). 
Renoveringen syftade till att komma till rätta med inläckage och 
problem med inomhusmiljön. De huvudsakliga problemen var golv, 
syllar i yttervägg och fuktskador efter takläckage. I projektet ingick 
även åtgärder för att minska energiförbrukningen, som 
tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, byte av radiatorer och 
stammar. 

Takåtgärder på kommunens skolbyggnader, Futurum och 
Västerängen (1 ,9 mh). 

Galuavdelningen 
Planerat beläggningsunderhåll har under 2012 redovisats genom kontering 
på aktivitet Gatuavdelningen har därigenom haft god kontroll på 
uppföljning av ekonomin och hur mycket som ntförts beträffande planerat 
beläggningsunderhålL Beläggningsunderhåll redovisas även som volymtal i 
verksarnhetssystemet Stratsys i samband med varj e månadsuppföljning. 

Gatuavdelningen utförde under 20 12 beläggningsarbeten på CentrumIeden, 
Skörbyleden, Bergsleden, Kraftleden, Kalmarleden, Slottsskogsleden och 
Stockholmsvägen. Kostnaden för åtgärderna uppgick till 4,6 mh. 

FOlis. 

EXPEDI ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNIN G Nr 2013.2636 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-1 1-04 

Miljö- och leknil<nämnden 

JUSTERARE 

MTN § 97 MTN 2012/36 

FOlis .. 

Gatuavdelningen genomförde 2009 en underhållsutredning för kommunens 
vägnät som visar underhåll sbehovet på kommunens vägar och gång- och 
cykelvägar. Utredningen tillsammans med aktuella besiktningar i Hilt ligger 
till grund för en årlig underhållsplan. Avdelningen har även köpt in ett 
planeringssystem för gatuunderhåll (Tekis gata). Driftsättandet har 
[öresenats dels för ali det salcnas personella resurser i form av tid och dels 
för att det uppstod problem med att databasversion och applikationsversion 
in te var på SanllTIa nivå. Under 2013 har införande av data påbörjats och det 
kommer att fortgå i den takt avdelningen har resurser för. 

Ä ven för beläggningsunderhållet kan det vara intressant att utreda om 
finansieringen ska ligga i drift- eller investeringsbudget. För närvarande 
påverkas underhåll splaneringen i stor utsträckning av kostnadema för 
vinterväghållningen. 

Bes luts underlag 
Tjänsteslaivelse, 2013-08-2 1 
Miljö- och tekn.iknämTldens bes lut 2013-06-17, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 20 13-0S-31 
Kommunstyrelsens protokoIl 2012-0S-2 1 § 90 
MTN § 27, yttrande milj ö- och teknilcförvaltningen, 2012-03-12 

Bes lut 

l. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att upphäva beslut, MTN § 62, 
daterat 2013-06- 17. 

2. Miljö- och tekn i knämnd en godkänrer förvaltningens redovisning av 
utförda åtgärder för 201 2 års underhå ll. 

3. Miljö- och tekniknämnden öve rl ämnar redovisn ingen till 
kOlllJTIunstyrel sen. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexped iering 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 

,I 
Nr 2013 2636 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 14 KS 2013/138 

 

Förslag om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, 
Krägga 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden föreslår va-verksamhetsområdet i Krägga utökas 
till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91  
– Till ärendet tillhörande kartbilaga, 03/10-2013 M.M 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta utökat VA-verksamhetsområde för 
fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.167 

           

           

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/138 nr 2014.115 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Helena Andersson,  Administratör 
 0171-525 19 
HandlEpost] 

 

 
Förslag om VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, 
Krägga 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden föreslår va-verksamhetsområdet i Krägga utökas 
till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91.  
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta utökat VA-verksamhetsområde för 
fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91. 

__________ 

 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se
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kommunalt Vatten och avlopp
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Skala:

Befintligt verksamhetsområde
Utökat verksamhetsområde



f'1IJ HÅBO 
~ KOMMUN 

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013- 11-04 

Miljö- och teknik nämnden HI-I!JU KUI"II UN 
KOMI1UNSTYRElSENS FORVALTNING 

INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 1 3 
MTN 2013/70 MTN § 91 

KS IM Rag.rr 

~13/\.3 3 <iot' 3;).11, 
VA-verksamhetsområde Enbacksvägen 

Sammanfattning 
Sex fa sti gheter på Enbacksvägen i Krägga, i anslutning till det befintliga 
verksamhetsområcJet för kommunalt vatten och avlopp, har byggts ut med 
vatten och avloppsledningar av en privat fas ti ghetsägare. Då fastigheterna 
ligger i di rekt anslutning till kommuna lt verk samhetsområde för vatten och 
avlopp har anslutning gjorts mot det kommuna la V A-nätet. Ledningama är 
provtryckta, fi lmade och besik ti gade och klara för övertagande av V A-
huvudman nen. Slutbesiktning skedde under september 201 3. 

Enligt lagen om allmällJla vattentjänster (SFS 2006:41 2) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A-anläggning om fastigheten 
films inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägare skal l 
även betala avgifter för en allmän VA-anläggning om fastigheten finn s inom 
VA-anläggningens verksamhetsoJmåde. 

En ligt samma lag skall kommunens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på utökat verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten för fastigheter på Enbacksvägen i Krägga har tagits fram. 

I enlighet med normalt förfarand e skall beslut om VA-verksamhetsområde 
tas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-03 

- Kartunderlag 

Beslut 

I. Mi ljö- och tekni knii mllden beslutar att föresif, kommunfullmäktige att 
anta utökat V A-verksamhetsområde fö r fastigheter på Enbacksvägen i 
Krägga, enligt kartunderlag. 

Peter Björkman (BÅ P) meddelar jäv och deltar ej i beslutet. Kjell Granander 
(BÅP) ersätter honom. 

Beslutsexpediering 
Konununful lmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

hfldjJ· adl kl.r, , '" 
~ . - 46 eiJ ~,~._ ... , 

Nr 2013.2630 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 15 KS 2013/79 

 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
lekplats i Krägga 
Sammanfattning 

I förslaget föreslås att en lekplats ordnas i området. Möjligheten till att mark 
för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga 
tomtägarförening). 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-10, § 40, förslaget till miljö- 
och tekniknämnden för beredning.  

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95, föreslår nämnden  att 
förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har ansvar för att 
finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag  
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-13.  

 
Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att 
kommunen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.168 

           

           

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-13 KS2013/79 nr 2014.94 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

 
Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
lekplats i Krägga 
Sammanfattning 

I förslaget föreslås att en lekplats ordnas i området. Möjligheten till att mark 
för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga 
tomtägarförening). 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-10, § 40, förslaget till miljö- 
och tekniknämnden för beredning.  

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95, föreslår nämnden  att 
förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har ansvar för att 
finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag  
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95.  

 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att 
kommunen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark. 

__________ 



HÅBO SAMMANTRAb~sPR:OTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 95 MH 2013/47 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga en lekplats i 
Kräggaområdet. Förslagsställaren påpekar att Krägga genomgår en 
förändring mot allt fler fastboende och att detta också innebär att det blir fler 
och fler barnfamiljer i o=ådet. En lekplats skulle utgöra en naturlig 
mötesplats för alla i området. 

Som lämplig plats föreslår förslagsställaren marko=ådet intill 
Kräggabadef Den föreslagna marken ägs av Krägga tomtägarförening. 

Kommunen har inte ansvaret för att finansiera lekplatser på annans mark 
och därför föreslås medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-09-09 
Beslut från kommunfullmäktige 2013-06-20, § 40 
Medborgarförslag daterat 2013-06-10 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknänmden godkänner förvaltningens svar på 
medborgarförslaget och överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

2. Miljö- och tekniknänmden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 

Karl-Axel Boström (M) meddelaT jäv och deltar ej i beslutet. Christer Liden 
(M) ersätter honom. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

I EXPEDIERAD 

~()l}L:;::fi ________ _ 



 
 

Namn, adressuppgifter mm 
  Förnamn
  Efternamn
  Folkbokföringsadress
  Postnummer
  Ort Bålsta
  Mobiltelefon
  E-postadress
  Follkbokförd i Håbo Ja
  Fler förslagsställare Nej
Förslag
  Formulera förslaget
Medborgarförslag ang. lekplats.
 
 
Hej,
 
Jag skulle vilja att kommunen anlade en lekplats för småbarn i Krägga området.
 
Allt fler småbarnsföräldrar i området säger att de saknar de en naturlig mötesplats inom området,
Krägga genomgår ju en förändring mot ett ökat antal fastboenden och därmed också en föryngring
av de boende, speciellt nu när byggandet i "herrgårdsbyn" verkar ha tagit fart. Tror att de skulle
gagna områdets utveckling.
 
Kommunen kan säkert kontakta markägaren KTEF om upplåtande av mark, kanske i anslutning till
Krägga Strandbad som kommunen redan sköter underhållet av sedan ett antal år tillbaka.
 
Lekplatsen kan väl bestå av sandlåda, någon form av gunga och kanske något att klättra i eller på.
 
 
Med vänlig hälsning,
 

Certifikat
  Certifikatutgivare

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och
rättelser.
 
 
Blanketten är elektroniskt signerad

 Blankettnamn



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 17 KS 2012/64 

 

Redovisning av beredd motion om inrättande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) 
Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 83,motionen till socialnämnden, 
för beredning. Av motionen framgår bland annat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att 
förhindra vräkning av barnfamiljer, föreslås att sådana rutiner införs i Håbo 
kommun. 
  
Motionärerna anför vidare att det finns mycket att lära av de kommuner, 
som redan arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra för att i tid hindra att människor vräks.  
 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 
 

• uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden.” 

 
Av socialnämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse 
sker skriftigt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet 
fungerar på att bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av barn att betrakta som en mycket 
ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte att det finns 
någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken 
används idag och som föreslås i motionen 

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms för närvarande uppgå till ett 
10-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrarhem. De personer 
som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen 
anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för 
uppsökande verksamhet, som föreslås i motionen. 

För samverkan med frivilligorganisationer gäller att den enskilde vill ha ett 
sådant samarbete. Förvaltningen strävar efter att skapa ett gott samarbete 
med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.170 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 17 KS 2012/64 

 

bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att ”Håbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang”. Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
– Motion 2012-05-30 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83 
– Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-10. 
 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att avslå motionen. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.170 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-10 KS2012/64 nr 2014.75 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
HandlEpost] 

 

 
Redovisning av motion om inrättande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) 
Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 83,motionen till socialnämnden, 
för beredning. Av motionen framgår bland annat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att 
förhindra vräkning av barnfamiljer, föreslås att sådana rutiner införs i Håbo 
kommun. 
  
Motionärerna anför vidare att det finns mycket att lära av de kommuner, 
som redan arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra för att i tid hindra att människor vräks.  
 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 
 

• uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden.” 

 
Av socialnämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse 
sker skriftigt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet 
fungerar på att bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av barn att betrakta som en mycket 
ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte att det finns 
någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken 
används idag och som föreslås i motionen 

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms för närvarande uppgå till ett 
10-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrarhem. De personer 
som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen 
anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för 
uppsökande verksamhet, som föreslås i motionen. 

För samverkan med frivilligorganisationer gäller att den enskilde vill ha ett 
sådant samarbete. Förvaltningen strävar efter att skapa ett gott samarbete 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-10 KS2012/64 nr 2014.75 

 

med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna 
bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att ”Håbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang”. Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
– Motion 2012-05-30 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83 
– Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att avslå motionen. 

__________ 



~HÅBO 
"-' KOMMUN 
Socialn ämnden 

SN § 94 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
201 3-11-05 

SN 2012/32 

He!Jnr 
';'O'ZL~J .).01'3_ ?;ttg 

Yttrande rörande motion om införande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade den 201 2-06-11 § 83 en motion från 
Folkpartiet, Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) angående införande av 
rutiner för att förebygga att barn vräks till socialnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
I motionen uttrycks att kommunfullmäktige ska uppdra åt socialförvalt-
ningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer. 

• Plan för arbete mot hemlöshet. 
• Rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamilj er. 
• Samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi . 
• Samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden. 

Förvaltningen tolkar detta som att motionens syfte är något bredare än att 
just förebygga att barn vräks. 

Fönialtningens yttrande 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresväl·den en skyldighet att underrätta socialnämnden om detta förhållande. 
Dessa underrättelser sker skriftigt och innan ansökan görs till 
kronofogdemyndigheten. Systemet fimgerar i denna del på att bra sätt. 

När en sådan underrättelse konnner in till socialförvaltningen så skickas ett 
brev till den person/familj som är berörd. Vi informerar i brevet om att vi fått 
kälmedom om att man riskerar avhysning och att man är välkommen att 
kontakta socialförvaltningen om man önskar hjälp med att reda upp sin 
situation. Om det rör sig om en barnfamilj och familj en inte tar en aktiv 
kontakt så tar socialförvaltningen en kontalc( näl· vi får besked om avhysnings-
datum från kronofogdemyndigheten. 

Stati stik från kronofogdemyndigheten när det gäller barn i Håbo kommun 
som berörts av verkställda avhysningar. 

2008 sju barn 
2009 noll bam 
2010 två barn 
2011 noll barn 
2012 noll barn 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2702 



HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-05 

Socialnämnden 

sN § 94 SN 2012/32 

I vmje fall de senaste fyra åren är således avhysning av barn att betrakta som 
en mycket ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte 
att det fi11lls någon anledning att arbeta frm11 någon mmml rutin än den SOI11 i 
praktiken används idag och som beskrivits ovan. 

När det gäller hemlösa personer är bedömningen att det idag finns ett lO-tal 
personer i Håbo kommun som saknat" en fast bostad. Man sover hos 
kompisar och det hm' också förekommit att man sovit i bil och i husvagn. 
Det förekommer att man blir osams med kompisar och då vänder sig akut 
ti ll socialförvaltningen som då vanligen erbjuder ett boende på vandrarhem. 
Det har också förekommit att socialförvaltningen inte erbjuder någon akut 
lösning, ti ll exempel för att man bedömts ha egna medel att bekosta ett 
boende på vandrarhem. De personer som idag är bostadslösa är redan kända 
hos förvaltningen. Förvaltningen anser alt det inte fi11lls anledning att bygga 
upp en organisation för uppsökande verksamhet. I förvaltningen films en 
fåltcoach för vilken en del av uppdraget är att ansvara för de sociala 
lägenheterna vad gäller hyresinbetalningar och störande beteende. Genom 
detta arbete hoppas förvaltningen att avhysningar kan undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. 

När det gäller samverkan med frivi ll igorganisationer är det en förutsättning 
att den enskilde vill ha ett sådant samarbete. På ett mer övergripande plan 
strävar vi efter ett gott smnarbete med alla fi"ivilligorganisationer. Vad 
frivilligorgatlisationerna skulle kmma bidra med när det gäller att förhindra 
avhysning av barnfamiljer och andra är dock svålt att se. 

I motionen uttrycks att "Håbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i delta sammanhang". Enligt förvaltningens merung fi11lls det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen k0111l11er att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-22, m SN 2013.2573 . 
Konullunfi.!llmäktiges beslut den 2012-06-11. 
Motion fi'ån Folkpartiet. 

Beslut 

1. Socialnänmden föres lår att kommunfullmäktige avslål" motionen med 
hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 

Beslut expedieras till: 
Konmlunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013_2702 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandeli, socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Förslag till beslut 
Datum 
2013-10-22 

Yttrande rörande motion om införande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks. 

Förslag ti ll beslut 
l. Socialnämnden föreslår att konununfullmäktige att avslår motionen med 

hänvisning till förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Den Il juni 2012 behandlade fullmäktige en motion från Tomas Alm (FP) 
och Håkan Welin (FP) angående införande av rutiner för att förebygga att 
barn vräks. I motionen uttrycks vidare att konununfulhnäktige ska uppdra åt 
socialförvaltningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• Uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer. 

• Plan för arbete mot hemlöshet. 

• Rutiner för förebyggande arbete av vrälming bland barnfamiljer. 

• Samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande 
strategi. 

• Samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden. 

Förvaltningen tolkar detta som att motionens syfte är något bredare än att 
just förebygga att barn avhyses. 

Förvaltningens bedömning 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet alt nnderrätta socialnämnden om detta 
förhållande. Dessa underrättelser sker skriftigt och innan ansökan görs till 
kronofogdemyndigheten. Systemet fungerar i demla del på att bra sätt. 

När en sådan underrättelse kommer in till socialförvaltningen så skickas ett 
brev till den person/familj som är berörd. Vi informerar i brevet om att vi 
fålt kfumedom om att man riskerar avhysning och att man är välkommen att 
kontakta socialförvaltningen om man önskar hjälp med att reda upp sin 
situation. Om det rör sig om en barnfamilj och familj en inte tar en aktiv 
kontale! så tar förvaltningen en kontakt när vi får besked om 
avhysningsdatnm från kronofogdemyndigheten. 

1(3) 
Vår beteckning 

SN nr 2013.2573 



r"'1l W HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Datum 
2013-10-22 

Motion från Thomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 
- Kommunfnllmäktiges beslnt den 201 2-06-11 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen kansli 

Thomas BrandelI 
socialchef 

3(3) 

Vår beteckning 
SN nr 2013.2573 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF ~ 83 KS 2012/61 

Motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks, 
motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 
Av motionen framgår följande: "Det är oacceptabelt alt en majoritet av 
landets kommuner fortfarande saknar rutiner för att förebygga att barn blir 
vräkta. Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkert boende kan 
vara en katastrof i ett barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för 
forsta gången öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. De 
visar bland almat att bara fyra av tio kOllli11lUler har rutiner för att förhindra 
vräkning av barnfamiljer. De visar också på stora variationer mellan landets 
kommuner. 

Håbo kommun är en av de kommunel- som inte har rutiner i detta 
sammanhang. 

Det finns mycket att lära av de kommuner, som redan arbetar offensivt 
tillsanllnans med bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att 
mälmiskor vräks. 

Folkpartiet Liberalcma yrkar därför att konll11lUlfullmäktige uppdrar åt 
socialförvaltningen att ta fr·am planer, rntiner och riktlinjer för: 

" uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
" plan för arbete mot hemlöshet 
" rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamilj er 
" samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
o samverkan med fr·ivilligorganisationer i enskilda ärenden." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överläll1l1a motionen till socialnänmden för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2000 
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Folkpartiet Liberalerna 
Lokalfören ingen I Håbo kommun 2012 -05- 311 

KS",," RagN 

2gr~/!lL . 9,012 .1\\32. 
Motion 

Införande av rutiner för att förebygga att barn vräks. 

Det är oacceptabelt att en majoritet av landets kommuner fortfa rande saknar rutiner för 
att förebygga att barn blir vräkta . Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkert 
boende kan vara en katastrof i ett barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för första 
gången öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. De visar bland annat 
att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att förhindra vräkning av barnfamiljer. De 
visar också på stora variationer mellan landets kommuner. 

Håbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner j detta sammanhang. 

Det finns mycke.t att lä ra av de kommuner, som redan arbetar offensivt tillsammans med 
bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att människor vräks. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden 

Tomas Alm 
Ordförande FP 

Håkan Welin 
Ledamot socialnämnden 

www.folkpartiet.se/haabo 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 18 KS 2013/80 

 

Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, § 55, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen föreslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS-
medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga 
verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014. 

Socialnämnden beslutar 2013-12-10,§ 107, att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-01, presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Motion från Carina Lund (M) 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, § 55 
– Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107. 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
genomföra en utredning av valfrihet för daglig verksamhet, att bifalla 
motionen. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.172 

           

           

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/80 nr 2014.107 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
HandlEpost] 

 

 
Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, § 55, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen föreslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS-
medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga 
verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014. 

Socialnämnden beslutar 2013-12-10,§ 107, att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-01, presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Motion från Carina Lund (M) 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, § 55 
– Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
genomföra en utredning, att bifalla motionen. 

__________ 

 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se


 

Bålsta 2013-06-10 

 
Motion gällande utökad valfrihet genom införande av en LSS-peng. 

 

Bakgrund: 
Idag har personer med funktionsnedsättningar enligt LSS ingen möjlighet att välja daglig verksamhet 
utan är hänvisade till vår kommunala verksamhet. I Sverige idag finns ett antal aktörer som verkar 
utifrån individernas egna önskningar samt hur de kan integreras ut i vårt samhälle. Ett exempel på en 
sådan aktör är J A G (Jämlikhet/Assistans/Gemenskap) verksamheten, en non profitverksamhet med 
enorma positiva resultat. http://www.jag.se/  

För inte alltför länge sedan levde dessa personer ett undangömt liv på institutioner. De var enbart en 
förvaring och man såg inte personernas möjligheter att kunna bidra efter egen förmåga till samhället. 
Vi har fortfarande en mycket förlegad syn på att vi skall ta hand om personer med funktions-
nedsättningar, men utan att fundera över vad dessa personer kan och vill bidraga med. 

För att ge våra medborgare med funktionsnedsättning möjlighet att få bestämma över sina egna liv 
föreslår nu vi moderater att detta förfarande förändas och att vi utgår från varje enskild individ och  
att vi därför inför en LSS-peng för daglig verksamhet. Denna peng skall följa varje enskild individ inom 
den LSS verksamhet som de väljer och på det sättet kunna ge valmöjlighet och ökad livskvalitet, där 
individens behov kommer i första rummet. 

Lagen om valfrihet LOV gör detta möjligt även för denna grupp. 

 

Vi yrkar därför att  
- en utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-
peng där aktuella personer själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utveckling av sin dagliga 
verksemhet 

- en LSS peng införs senast första halvåret 2014. 

 
 
Carina Lund (m) 

 

http://www.jag.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-12-10 

Socialnämnden  

SN § 107 SN 2013/24 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3099 

           

           

 

Svar på motion från Carina Lund (m) om utökad valfrihet genom 
införande av en LSS-peng 
Sammanfattning 
I en motion som behandlades av kommunfullmäktige den 2013-06-10 § 55, 
föreslår Carina Lund (M) att: 

 En utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS medel för daglig 
verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer själva kan 
välja vem som skall hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet. 

I motionen föreslås vidare att detta införs senast första halvåret 2014. 

Förvaltningens tolkning av motionens innebörd är att motionären i första 
hand har en önskan om att det ska finnas en valmöjlighet för personer som 
beviljats insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Man ska kunna välja 
kommunen som utförare eller en privat utförare. 

Valfrihet inom området kan skapas på olika sätt. En möjlighet är kundval 
enligt LOV och en annan möjlighet är att upphandla delar av verksamheten. 
Eventuellt kan också andra vägar finnas, till exempel en LSS-peng. Under 
alla omständigheter så behöver frågan utredas utifrån nedan punkter: 

 Vilka kostnadsmässiga effekter kan förväntas? 
 Vilka kvalitetsmässiga effekter kan förväntas? 
 Påverkas andra områden kostnadsmässigt, till exempel färdtjänst? 
 Vilka olika vägar för att uppnå valfrihet finns? 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att 
senast på nämndens sammanträde i april presentera en utredning kring 
valfrihet till daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-25, nr SN 2013.2903 

Beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens yttrande gällande motionen och 
överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämndens sammanträde 
2014-04-01 presentera en utredning kring valfrihet till daglig verksamhet. 

__________ 
Beslut expedieras till: 
Socialchef 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 19 KS 2013/136 

 

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya 
taxan höjdes till 360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling á 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalité som är tillgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds-
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa 
ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 5 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.179 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 19 KS 2013/136 

 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 
200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.179 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/136 nr 2014.113 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
HandlEpost] 

 

 
Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya 
taxan höjdes till 360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling á 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

SocialFörvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalité som är tillgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds-
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa 
ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137. 
 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/136 nr 2014.113 

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 
200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling, att 
gälla från och med 2014-03-11 och tills vidare.  

__________ 



HÅ BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

Socialnämnden 
rlki:.O KOMt'\ UN 

KOf.WNSTYRElWlS FORVAL TNING 
INKOM 

SN § 92 SN 2012/5 2013 -11 - l 3 

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård . Nya 
taxan höjdes till 360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling å 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Förvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalite som är ti llgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika ti llstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fölter har ibland inte behov 
aven hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför alt ytterligare en nivå på taxa införs till 200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandl ing. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svålt rörelsehindrade 
och är rullstolsbuma eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds-
behandling. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-16, m SN 2013.2519. 

- Fullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 

Beslut 

1. Socialnänmden beslutar att föreslå fullmäktige att införa ytterligare en 
nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behanclling, benämnd enklare 
fotvårds behandling. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fulhnäktiges beslut, alt det är fot 
terapeuten som bedömer och beslutar vem som är berättigad till en 
enklare fotvårdsbehandling. 

3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att nya taxan ska 
gälla från 2014-03-11 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

""II.rr 

Nr2013.2699 



1 (1) HÅBO 
KOMMU N 

Datum 
2013-1 0-16 

Vår beteckning 
SN2012/5 nr 2013.2519 

Socialförva ltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/n~mndsekrete rare 

0171-52506 
socialnamnden@habo.se 

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 
Förslag till beslut 

1. Socialnälllilden beslutar att föres lå fu llmäktige att införa ytterligare en 
nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, benämnd enklare 
fotvårdsbehandling. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktiges beslut, att det är fot 
terapeuten som bedömer och beslutar vem som är berättigad till en 
enklare fotvårdsbehandling. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa för fotvård. Nya 
taxan höjdes till 360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Förvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalite som är tillgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det films personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
aven hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsbuma eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds-
behandling. 

Beslutsunderlag 
- Fullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 

Beslut expedieras till: 
Rehabenheten 

Thomas BrandelI, Socialchef 



. HÅBO··· .. SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL . . 

. I<OMMUN 
. Datuin . 
2013-03-25 

Kommunfullmäktige 

. . : 
KS2012/103 

Förslag till äri~radetaxor dels för fotVård, dels förhemsju!~ård 
. samt dels för egenavgift för färdtjänst 
Sammanfattni ng· 
Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår bland annat foljande 
forslag: . . . 

. . 

• . Taxan for fotvård får<~slås höjas ined 40 laon~r per behandling, från 320 
hallar till 360 honor. Beräknad intäktsölariug: 140 tiG". 

• Ta.'{an for heinsjukvård fåreslås hojas med 100 honor per månad, från 
200 lcronorti1l300·lcronor. Berålrnad intälctsölcnillg: 60 tkr . . 

• Ulgs'ta egenavgiften för fårdljänst föreslås höjas m~d 10 icroilOT per resa, 
från 25 hönor till 3 5. kronor. Beräknad intäldsölcillng: 20 th. 

Total be;'älrnad öl~ing av intäkter: 220 tJo- . 

Nämnde.ns beslutsimderlag 
Intembudget år 2013, ni 2012.2700. 
Mål; strategier och nycIcelindikatörer år 2013; ur 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, ur 2012.2700 

Nämndens beslut 

1. Socialnämnden fOr~slär kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

Taxa for fotvård höjs med 40 honor per behandling till 360 lo·onor. 
Taxa for hemsjukvård höjs Dled 100 kronor per månad till 300 honor. 
Lägsta egenavgift höjs får färdtjänst me~ 10 kronor till 35 kronor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125 · 

. Tjänsteslcrivelse 2012-12-08 
Arbetsutskottets forslagtill beslut 2013-01-22, § 24. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Noteras att beslutet ska gälla från o.ch med 2013-04-01. 

" . .. " ... .. . ," 
. . 

~~PEOIERA.D SIGNATUR 

I. 
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UTORAGS~ESTYRKNING' , 

.. 

', ' Nr2013~890 

."> 
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:, f · · 

HÅBO.· SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 5 

. Kommunfullmäktiges beslut 

-Datum ' 
2013-03-25 . 

.. KS 2012/103 

1 . . Fullmäktige beslutar att taxan fdr fotvård höjs med 40 laonor per be- . 
handling till 360 kronor . . 

. ...... 

2. Fullmäktige beslutar. att taxa for hemsjukvård höjs med 100 kronor per 
månad till 300 kronor. 

3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs for fårdijänst med 10 
laonor till 35 laonor. . 

4. Fullmälctige beslutar att de f6räodrade taxorna gäller från och med 
2013-04-01 ochtiJls vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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utoRA!3SaES1yR~NrNG EXPEOIERAD : ;' . . 51C;NATUR . 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 20 KS 2013/137 

 

Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator-
mobiltelefon 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobil-
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov.  

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför socialnämnden 2013-12-05,  
§ 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 137 
– Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 91 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att avskaffa 2012-12-17, § 137, beslutad avgift för 
kombinerad handdator-mobiltelefon. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.180 

           

           

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2013/137 nr 2014.112 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
HandlEpost] 

 

 
Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator-
mobiltelefon 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobil-
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov.  

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför socialnämnden 2013-12-05,  
§ 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 137 
– Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 91 

 
Kommunkansliets förslag beslut: 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att ta bort 2012-12-17, § 137, beslutad avgift för 
kombinerad handdator-mobiltelefon. 

__________ 

 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@bildning.habo.se


HÅBO-
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-1 1-05 

Socialnämnden r l MLJV t\V ivl ,' ;\UN 
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JUSTERARE 

INKD~~ 'I": ! 'i ' " 

SN § 91 SN 2012/21 2013 -11 - 1 3 i~!i} 
"dl KSln' RagJr !,! .. 

'~I!/I~ JOl3 jJBÖ 

Förslag att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer mitme, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Förvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet aven avgift för kombinerad handdator-mobil-
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov. 

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av ruman hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför förvaltningen att avgiften för 
kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-1 5, ID' SN 2013 .2507. 
Utdrag, sid 14 ur riktlinjer, daterad 2012-05-21, nr SN 2012.1065. 
Fullmäktiges beslut 2012-12-17 § 137 
Socialnämndens beslut 2012-10-02 § 101 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige att ta bort 
avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlitljer med 
datering 2012-05-21 upphör att gälla från och med 2014-03-10. 

3. Socialnätllilden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjerna 
uppdateras med nytt datum 2014-03-1 1 och att dessa gäller från och med 
2014-03-11 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2698 



1 (1) rt.ll HÅBO-
'-' KOMMUN 

Datum 
2013-10-15 

Vår beteckning 
SN2012/21 nr 2013.2507 

Socialförvaltningen 
Förvaltning ens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-52506 
lena.fertig@habo.se 

Förslag att ta bort avgift på handdator-mobiltelefon 

Förslag till beslut 

l . Socialnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige att ta bOlt avgift för 
kombinerad handdator-mobiltelefon. 

2. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjer med 
datering 201 2-05-2 1 upphör att gälla från och med 2013-12-3 1. 

3. Socialnämnden beslutar, förutsatt fullmäktige beslut, att riktlinjerna 
uppdateras med nytt datum 201 4-01 -01 och att dessa gäller från och med 
201 4-01 -01 och tills vidare. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 201 2-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet kombinerad 
handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad med halvårsdebi-
tering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, planering, 
struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en m1passad produkt med enkla 
och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter inom dessa områden. 

Förvaltningens bedömning 
Anledningen till införmldet aven avgift för kombinerad handdator-mobiltelefon 
vm' att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för telefondelen 
eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov. 

Avgiften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som är 
berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt skulle 
klm'a att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva stöd de vant 
sig vid och blev istället mer beroende av ailllan hj älp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför förvaltningen att avgiften för 
kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 
Utdrag, sid 14 ur riktlinjer, daterad 201 2-05-21, m SN 201 2.1065. 
Fullmäktiges beslut 201 2-12-17 § 13 7 
Socialnämndens beslut 201 2-10-02 § 101 

Beslut expedieras till: 
Rehabenheten 

Thomas BrandelI, Socialchef 



RIKTLINJER 14(26) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-05-21 

Vår beteckning 
SN 2012/21 nr2012.1065 

UTDRAG 
Basutrustning 
Basutrustning är den utrusning som finns på ett visst boende och som kan användas av 
fler personer. Ett boende bör utrustas så att miljön motsvarar de behov som de boende 
och personalen har, oavsett vem som för tillfället bor där enligt arbetsgivarens ansvar 
för arbetsmiljön. Den utrustning det gäller är sängar och lyftar både stationära och mo-
bila, dävert till sängar, grindskydd, standardglidlakan, stödkilar positionerings-kuddar 
för positionering i säng, lyftsele för akuta behov, duschvagn, hjälpmedel för att äta och 
dricka som pipmuggar, pet-emotkanter, bestick med tjockare grepp och antihalkunder-
lägg. Ansvaret och kostnaden för basutrustning har respektive enhetschef, de upprättar 
rutiner vad gäller säkerhet och hantering. 

Allmärma rullstolar på Pomona äldreboende, Dalängens demensboende och korttidsbo-
endet undantas och går under hjälpmedelsverksamhetens ansvar. 

Avgifter/Försäljning 

Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Den försäljning som 
förekommer gäller endast nedanstående produkter. 

Priser vid försäljning 
Griptång 
Bricka till rollatorigåbord 
Korg till rollatorigåbord 
Förhöjningsdynorllcildynor(alla sorter) 
Käpp trä/metall 

Avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel 

160 kronor 
200 kronor 
200 kronor 
300 kronor 
100 kronor 

Dubbla manuella rullstolar 300 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Elrullstol 500 kronor er halvår debiteras månadsvis 
~ombinerad handdator-mobiltelefon 

• . • . • 1 
600 kronor per halvår debiteras månadsvis 

Dubbla rollatorer 500 kronor i en engångsavgift 

Tillfälliga lån 

Tillfälliga lån är inte en prioriterad åtgärd enlig kommunens ansvar utifr·ån 1-1SL utan 
en service som tillhandahålls mot avgift. 

Tillfälliga lån som är avgiftsbelagda förekommer till: 

• Besökare, personer som inte är skrivna i Håbo 

• Dubbelutrustning till exempelvis sommarstugor och för resebruk. 

• Övergående behov efter skada eller operation då förskrivning inte är aktuell. 
Avgifter för tillfälliga lån 
Säng 
Mobil lyft 
Mobil hygienstal 
RullstolIarbetsstol 
B-hjälpmedel som toaförhöjning, ramper med mera. 

400kronor per månad 
400 kronor per månad 
100 kronor per månad 
100kronor per månad 
100kronor per månad 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 137 KS ?012/89 

Beslut om avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av 
hjälpmedel för daglig livsföring 

Socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livs-
föring. Riktlinjerna ilUlehåller även förslag till avgifter dels för lån dels för 
försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av komnmnfi.Jll-
mäktlige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101 
Utdrag ur "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 
2012-05-21, (sid . 14) 
Utdrag av föregående riktliruer för hjälpmedel för daglig livsföring, 
(sid. 37) 
Remissvar från pensionärs- och handikappförenil1gama, 2012-09-12 
1jänstesklivelse 2012-11-06 
Skrivelse från HSO Håbo, 2012-11-05 
Arbetsutskottets förslag till beslnt 2012-11-13, § 159 
KorrnnunstyreIsens förslag till beslut 2012-11-26, § 199. 

Styrelsen tillstyrker nämndeus förslag till avgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av 
hjälpmedel för daglig livsföring. Avgiftema återfillJ1S i av socialnänm-
den 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för 
daglig livsföring, 2012-05-21". 

Beslutsexpedierillg 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2012.3523 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 101 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

SN 201 2/21 

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring - med priser 
vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån 

Sammanfattning 
Med individuellt utprovade hjälpmedel för den dagliga livsfäringen avses i 
lagen främst de l~älpmedel som fodras fOr att den enskilde själv eller med 
I1jälp av någon annan person ska kunna tillgodose sina grundläggande 
personliga behov. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ställs det krav på att vård givaren har ett 
kvalitets- och ledningssystem med lokala riktlinjer och rutiner. 

I förslaget till riktlinjer beskrivs hela processen när det gäller hantering av 
l~älpmedel samt avgifter för utlåning samt priser vid försäljning. 

På sidan 14 i riktlinjerna, daterad 2012-05-21 anges dels priser vid 
försäljning, dels avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel och dels 
avgifter för tillfålla lån. 

Beslutsunderlag 
Riktlil~er, daterad 2012-05-21, nr 2012.1 065. 
Socialnäl1l11dens beslut 2009-03-18, § 30. 
Remissvar daterad 2012-09-12 från handikapprådet och pensionärsrådet. 
Tjänsteskrivelse daterad 201 2-09-17, tU· 2012.1066. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att t idigare riktlinjer för tekniska hjälpmedel 
beslutade 2009-03-18 § 30, upphör att gälla fråu och med 2012-12-31. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer avseende l~älpme
del för daglig livsföring, daterad 20 12-05-21, att gälla från och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta priser 
vid försäljning av hjälpmedel, avgifter vid långvariga läu samt avgifter 
för tillfälliga lån, att gälla från och med 201 3-01 -01 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfhlhnäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSI3ESTYRKNING Nr 2012.2457 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
 Datum Vår beteckning 
 2013-10-08 KS 2011/15 nr 2013.2145

Kommunstyrelsens förvaltning 
avd. Kultur och Livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Barn- och ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

Val till ungdomsrådet 
 

 
Val till ungdomsrådet läsåret 2013 - 14 
Sedan hösten 2011 har Håbo haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet är ett komplement till Demo-
kratidag och hearings. Ungdomsrådet ger ungdomar möjlighet att diskutera, komma med förslag 
eller ha synpunkter på kommunala frågor eller på kommunens utveckling i stort.                                             

För att kunna väljas till rådet ska man ha börjat i årskurs 7. Fritidsgårdarna Verkstan och Slotts-
gården samt berörda skolor har möjlighet att välja 2 representanter var till rådet. Bålstapolarna 
och Finskt förvaltningsområde 3 representanter var till rådet. I rådet ingår även kommunens 
styrgrupp för ungdomsarbete. 

Ungdomsrådet väljs på ett år i taget för perioden november till oktober. De valda representanter-
na antas av kommunstyrelsen (KS) i oktober- eller november månad.  

Anmälda representanter                                                                                                                   

Fridegårdsgymnasiet Mi  

Verkstan 
Slottsgården 
Polarna  

Futurum 

Gransäterskolan 

Västerängsskolan  

Läraskolan 

Potentia 

Sverigefinska rådet 

 

Uppföljning  
En samlad uppföljning av kommunens samtliga råd kommer att göras på kommunstyrelsens för-
valtning. Tills den är gjord fortsätter vi med ungdomsrådet som det har utvecklat sig.  

Förslag till beslut 

- att kommunstyrelsen antar de anmälda ungdomsrådsrepresentanterna 



 

  1(1)
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-16 KS2011/15 nr 214.156

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson 
charlotta.carlsson@habo.se 
0171 52871 

 

 
Fyllnadsval ungdomsrådet 2014 
Sammanfattning 

har sluta som  Bålstapolare. Bålstapolarna 
föreslår att  efterträder honom i ungdomsrådet.  

har slutat på Gran säterskolan. Gransäterskolan föreslår 
att ingår i ungdomsrådet.  

Beslutsunderlag 
– Inkomna nomineringar. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Styrelsen godkänner att efterträder  i 
ungdomsrådet. 
Styrelsen godkänner att  efterträder i 
ungdomsrådet. 

__________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 23 KS 2014/4 

 

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena 
med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och 
dels vid de allmänna valen år 2014 
Sammanfattning 
Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice 
ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 2010 
års allmänna val.  

Valnämnden föreslår 2013-12-19, § 12, att gällande ersättningar justeras i 
enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB) - avrundat. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2013-12-19 
– Valnämndens förslag 2013-12-19, § 12. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till EU-
parlamentet och dels vid de allmänna valen - år 2014: 

Tjänstgörande Ersättning ”ett för allt” 

 Ordförande valdistrikt   2100 kr 

 Vice ordförande i valdistrikt   2100 kr 

 Valförrättare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt  1750 kr 

 Tjänstgörande i ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för 
arvodering, fastställda av kommunfullmäktige. 

 Ersättning för ”onsdagsräkningen” utgår enligt gällande regler för arvodering, 
fastställda av kommunfullmäktige. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.220 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-12-19  

Valnämnden  

VN § 12 KS 2014/4 

 

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena 
med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och 
dels vid de allmänna valen år 2014 
Sammanfattning 
Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice 
ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 2010 
års allmänna val.  

Valnämnden föreslår att gällande ersättningar justeras i enlighet med 
utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB) - avrundat. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2013-12-19. 
 

Valnämndens beslut 

1. Nämnden föreslår att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till EU-
parlamentet och dels vid de allmänna valen - år 2014: 

Tjänstgörande Ersättning ”ett för allt” 

 Ordförande i distrikt   2100 kr 

 Vice ordförande   2100 kr 

 Valförrättare m.fl.   1750 kr 

 Tjänstgörande i ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för 
arvodering, fastställda av kommunfullmäktige. 

 Ersättning för ”onsdagsräkningen” utgår enligt gällande regler för arvodering, 
fastställda av kommunfullmäktige. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.56 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 22 KS 2014/16 

 

Förslag till tidsplan för budgetarbetet 2015 
Sammanfattning 
I det följande kommenteras valda delar av tidplanen för arbetet med budget 
för år 2015. 

Bokslutskonferens 
Budgetarbetet startar med en bokslutskonferens planerad till den 3 mars, kl 
13.00-15.00. Under konferensen sker en genomgång av bokslut 2013 samt 
ekonomiska förutsättningar inför 2015. Vidare presenteras en analys av 
verksamhetens kostnader, kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att skapa en 
gemensam bild av ekonomi och verksamhet inför det fortsatta budgetarbetet. 
Deltagare: kommunstyrelsen, förvaltningschefer, ekonomer och 
utvecklingsledare. 

Mål för 2015 
Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de kommunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kommunfullmäktige och nämnderna 
fastställer sina mål. Kommunfullmäktiges mål fastställs redan under våren. 
Dessa mål kan komma att revideras under hösten. En konferens för att 
påbörja arbetet med nya mål för den nya mandatperioden planeras till den 
13-14 oktober 2014.  
Deltagare: förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt 
eventuella partiledare som inte är representerade där. 

Kommundirektörens budgetförslag 
Den 28 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Budgetförslaget utgår bl. a. 
ifrån en analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov 
samt förändringar i lagar och förordningar. Struktur och anvisningar 
utarbetas av ekonomiavdelningen.  
Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare. 

De politiska partiernas budgetförslag  
Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsen den 19 maj. 

Beslutsunderlag 
– Tidplan för budgetarbetet inför 2015, daterad 2014-01-22,  ks hidnr 

2014.127 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.206 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-01-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 22 KS 2014/16 

 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen godkänner tidplan för budgetarbetet inför 2015, daterad  
2014-01-22. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.206 

           

           

 



2014-01-27 

Tidplan budgetarbetet inför 
2015 



2014-01-27 

Tidplan budgetarbetet jan-juni 
Datum Aktivitet Vem 

21 jan Tidplan för budgetprocessen KS AU 

3 febr Beslut om tidplan för budgetprocessen KS 

3 mars 
Bokslutskonferens 
Nulägesanalys: mål, ekonomi nyckeltal.  KS, tjänstemän 

 2 april 
Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar (samma 
upplägg som i fjol) Ledningsgrupp 

8 april Befolkningsprognos klar  

9-10 april Ledningsgruppen arbetar med verksamhetsanalysen Ledningsgrupp 

15 april Regeringens vårproposition   

22 april Nämndernas delårsuppföljning klar   

28 april 
Budgetkonferens, heldag  
Kommundirektörens budgetförslag presenteras KF, KS, tjänstemän 

29 april Skatteprognos   

19 maj 

Förslag till budget för drift och investering, med KF-
mål, skattesats och budgetstyrprinciper (passerar ej 
KS AU) KS 

  Information till fackliga representanter Komsam 

9 juni 
Förslag till budget för drift och investering, med KF-
mål, skattesats och budgetstyrprinciper KF 



2014-01-27 

Tidplan budgetarbetet aug-dec 
Datum Aktivitet Vem 

15 aug Skatteprognos   

14 sept Val 

20 sept Regeringens budgetproposition   

10 okt Skatteprognos   

13-14 okt Målkonferens KF, nämnder, partiledare 

28 okt 
Nämnders och bolags budget och mål klara  
(beslut senast 10 nov) Nämnder och bolag 

11 nov Återrapport om budget 2014 och plan 2015-2016 KS AU 

24 nov Återrapport om budget 2014 och plan 2015-2016 KS 

15 dec Återrapport om budget 2014 och plan 2015-2016 KF 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-14 KS2014/16 nr 2014.127 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

 

 
Beslut om tidplan för budgetarbetet inför 2015 
I det följande kommenteras valda delar av tidplanen för arbetet med budget 
för år 2015. 

Bokslutskonferens 
Budgetarbetet startar med en bokslutskonferens planerad till den 3 mars, kl 
13.00-15.00. Under konferensen sker en genomgång av bokslut 2013 samt 
ekonomiska förutsättningar inför 2015. Vidare presenteras en analys av 
verksamhetens kostnader, kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att skapa en 
gemensam bild av ekonomi och verksamhet inför det fortsatta budgetarbetet. 
Deltagare: kommunstyrelsen, förvaltningschefer, ekonomer och 
utvecklingsledare. 

Mål för 2015 
Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de kommunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kommunfullmäktige och nämnderna 
fastställer sina mål. Kommunfullmäktiges mål fastställs redan under våren. 
Dessa mål kan komma att revideras under hösten. En konferens för att 
påbörja arbetet med nya mål för den nya mandatperioden planeras till den 
13-14 oktober 2014.  
Deltagare: förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt 
eventuella partiledare som inte är representerade där. 

Kommundirektörens budgetförslag 
Den 28 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Budgetförslaget utgår bl. a. 
ifrån en analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov 
samt förändringar i lagar och förordningar. Struktur och anvisningar 
utarbetas av ekonomiavdelningen.  
Deltagare: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare. 

De politiska partiernas budgetförslag  
Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsen den 19 maj. 

Beslutsunderlag 
– Tidplan för budgetarbetet inför 2015. 
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Förslag till beslut 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Tidplan för budgetarbetet inför 2015 godkänns. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

 
Utbetalning av partistöd för år 2014 
Sammanfattning 
Av från och med 2014-02-01 gällande lagstiftning – lag om ändring i 
kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053, framgår bland annat följande i 
punktform: 

• Kommunen får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning (partistöd). 

• Partistöd får ges till de partier som är representerade i fullmäktige. 
Ett parti är representerat om det fått mandat i fullmäktige för vilket 
en vald ledamot är fastställd enligt vallagen. 

• Partistöd får ges också till ett parti som upphört att vara representerat 
i fullmäktige dock endast under ett år efter det att representationen 
upphört. Stöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

Kansliets kommentar: 
För att behålla representation under valperioden krävs att åtminstone ett av 
partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis enda 
fullmäktigeledamot avgår under valperioden och länsstyrelsen inte kan utse 
någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater saknas, förblir 
partiets mandat obesatt. Partiets representation har därmed upphört och 
något partistöd kan inte utbetalas. 

 

• Fullmäktige bestämmer formerna och omfattningen för stödet. 
Stödet får inte gynna eller missgynna något parti. 

• Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot 
är fastställd enligt vallagen, ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 

Kansliets kommentar: 
Bestämmelsen ger fullmäktige möjlighet att antingen ge stöd för endast för 
mandat som är besatt eller för partiets samtliga – även obesatta - mandat.  

 

• Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistödet årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att 
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partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 

Kansliets kommentar: 
Om redovisning och granskningsrapport uteblir från ett parti, får fullmäktige 
besluta att stöd inte ska betalas ut. 

• Beslut om att utbetala partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år. 

Kansliets kommentar: 

Fullmäktige måste en varje år besluta om utbetalning av partistöd.  

Beslutsunderlag 
– Lag om ändring i kommunallagen (1991:900), SFS 2013:1053. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att 2014 års partistöd, i enlighet med tidigare 
fastställda bestämmelser, ska utbetalas till följande partier som är 
representerade i kommunfullmäktige: 

  

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 15 mandat 

Moderaterna  11 mandat 

Folkpartiet     4 mandat 

Bålstapartiet    3 mandat 

Centerpartiet    3 mandat 

Miljöpartiet     2 mandat 

Kristdemokraterna       1 mandat 

Vänsterpartiet    1 mandat 
__________ 



L . .tum 
2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 2 KS 2014/10 

Informationer 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar följ ande: 

Fördelningen mellan landstinget och länets kommnner av avgiften för 
deltagande i Regionförbundet Uppsala län har utretts. Utredningens förslag 
irmebär att avgiften delas så att 50 % mot för närvarande 65 % faller på 
landstiget och att 50 % mot för närvarande 35 %, fördelas, efter respektive 
folkmängd på länets kommuner. Kommunstyrelse'ls ordförande kommer att 
föreslå att förslaget ska tiranskas av kommnnernas ekonomichefer, bland 
amlat utifrån att vissa kostnader har överförts från landstinget till 
kommunerna. För Håbo kommuns del beräknas den föreslagna förändringen 
av avgiften till Regionförbundet irmebära en ökad kostnad på ca 300000 kr 
per år. 

Kommundirektören redovisar följande: 

Under perioden 2014-2015 ska kommunens webbplats uppgraderas och 
kompletteras bland annat för bättre tillgänglighet och ntökat antal e-tjänster. 
Projektet är relativt omfattande. Projektet kommer att återkommande 
avrapPOlieras till utskottet och kommunstyrelsen. 

Vissa av de förändringar av kOlllinunallagen som gäller från och med 
2013-01-01, medför att kommunstyrelsens har en förstärkt uppsiktsplikt 
över konmmnens bolag. Detta tillsarmllans med regler om föriydligande av 
den konmlunala kompetensen i respektive bolagsordning, syftar till att 
stärka kontrollen över bolagen. I samband med kOlllillande årsredovisning 
kOllliller bolagens verksamheter, samverkan med ägaren samt bolagens 
ekonomi att granskas. 

Ekonomichefen redovisar följande: 

En preliminär tidsplan för arbetet med budget för år 2015, redovisas. Smärre 
justeringar noteras. 
Pågående arbete med bokslutet för år 2013, kOl1ll11enteras. 

Utvecklings chefen redovisar följande: 

Korllillunfullmäktiges beslut 2013-12-16, § 100, gällande detaljplan för 
Logistik Bålsta är överklagad till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet noterar informationen. 
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Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet noterar informationen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-01·21 

KS 2013/154 

Förslag till förbundsordning, reglemente för direktionen, 
reglemente för revisorer samt ägardirektiv, samtligt för 
Räddningstjänsten Enköping- - Håbo 

Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommnner samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommunalforbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande forbundsordningjusterades senast genom beslut av 
kOl111nunfullmäktige 2011·02-28, § 11. Vid samma tillfalle beslöt 
fullmäktige att uppdra till forbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt 
under ilmevarande mandatperiod, utvärdera 

Föreligger räddningstjänstens forslag till ny forbundsordning, reglementen 
dels for direktionen dels for revisorer samt for ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 
KOl=1Unfullmäktiges beslut 2011-02-28, § 11 
Nu gällande forbundsordning 2010-12-09, ks hidnr 2011.26. 
Räddningstjänstens foreslag till ny forbundsordning, reglementen dels 
får revisorer dels får direktionen samt ägardirektiv, ks hidnr 2013.3749 
Tjänsteslo.ivelse 2014-0 l-l O. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 

Förslaget bör smmådas med fåreträdare får Enköpings kOlllinun och 
räddningsfårbundet, innan fOlisatt politik behandling av ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet uppdrar till styrelsens fOrvaltning att samordna fårslaget med 
fåreträdare dels får Enköpings kommun och dels får räddnings-
fårbundet. 

Beslutsexpediering 
KOlllinundirektör 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-01-21 

KS 2014/10 

Deltagande i 2014 års Disting i Uppsala 
Sammanfattning 
Representanter från Håbo kommun inbjnds till 2014 års Disting i Uppsala 
Vid konferensen kommer tillväxt- och etableringsfrågor att belysas och 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 
- Inbjudan till Distinget i Uppsala, 2014-02-04. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att följal1de erbjuds möjlighet att delta i Distinget i 
Uppsala, 2014-02-04: 

Agneta HäggIund (S), Lars-Göran Bromander (S), Carina LUl1d (M), 
Fred Rydberg (KD) och Christian Nordberg (MP). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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