
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-01-24  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Christian Nordberg (MP) 

Owe Fröjd (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 31 januari 2017, kl. 08:30 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

  

Förslag till justeringssammanträde 

Torsdagen den 2 februari kl. 16:00 i Carina Lunds rum 

 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

– Närvarokontroll/Upprop 

– Val av justerare och fastställande av justeringssammanträde 

– Fastställande av dagordningen 

 

2.  
Informationsärenden 

– Planärende: Tvåhusplanen 

– Planärende: Kyrkcentrum 

– Likvidavräkning för markköp från HMAB 

– Kommundirektörens informationspunkt 

Föredragande: 

Anna-Karin Bergvall 

Anna-Karin Bergvall 

Vipul Vithlani 

Per Nordenstam 

3.  
Detaljplaneuppdrag för bostäder, Bålsta centrum. Väppeby 7:218 

Dnr 2017/00019  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

4.  
Markanvisning för Bovieran 

Dnr 2015/00286  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

5.  
Återtagande av detaljplaneprogram för Åsleden 

Dnr 2011/00088  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 
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6.  
Återtagande av planuppdrag, detaljplan Y2, Bålsta stationssam-

hälle 

Dnr 2015/00059  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

7.  
Återtagande av detaljplaneprogram för del av Viksjö 7:1 m.fl. fas-

tigheter 

Dnr 2009/00018  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

8.  
Återtagande av planuppdrag för detaljplan Väppeby 7:52 

Dnr 2011/00099  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

9.  
Redovisning av projektprioriteringslista för program- och detalj-

planeuppdrag 

Dnr 2016/00565  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

Isabell Lundberg 

10.  
Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029, priorite-

rade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB), för yttrande 

Dnr 2016/00636  

Finns för frågor: 

Anna-Karin Bergvall 

11.  
Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott 

Dnr 2016/00598  

- 

12.  
Tidplan för budget 2018, plan för 2019-2020 

Dnr 2017/00015  

- 

13.  
Attesträtt år 2017 

Dnr 2016/00707  

- 

14.  
Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Dnr 2016/00344  

- 

15.  
Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Dnr 2016/00469  

- 

16.  
Svar på medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel  

Dnr 2016/00524  

- 

17.  
Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Dnr 2016/00545  

- 

18.  
Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsar-

bete i Håbo kommun 

Dnr 2016/00301  

- 
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19.  
Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga upp-

handlingen  

Dnr 2015/00335  

- 

20.  
Svar på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Dnr 2015/00319  

- 

21.  
Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kultur-

arvet 

Dnr 2016/00525  

- 

22.  
Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 

Dnr 2016/00654  

- 

23.  
Överenskommelse om regionalt forum 

Dnr 2016/00661  

- 

24.  
Enköpings kommuns inträde som medlem i den gemensamma 

överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Dnr 2016/00693  

- 

25.  
Ändring av ägardirektiv för Håbohus AB 

Dnr 2017/00008  

- 

26.  
Översyn av kommunens bolag 

Dnr 2015/00221  

- 

27.  
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt utbetalning 

av kommunalt partistöd för år 2017 

Dnr 2016/00336  

- 

28.  
Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning 

Dnr 2016/00668  

- 

29.  
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Dnr 2016/00605  

- 

30.  
Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk om-

sorg  

Dnr 2016/00620  

- 

31.  
Nya avgifter för hemtjänst 

Dnr 2017/00018  

- 

32.  
Nya avgifter för fotvård 

Dnr 2017/00017  

- 
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33.  
Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges ekokommuner 

Dnr 2017/00038  

- 

34.  
Övriga ärenden - 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Emma Zetterman, Planarkitekt 
0171 - 525 90  
emma.zetterman@habo.se 

 

Detaljplaneuppdrag för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishal-
len, Väppeby 7:218 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till de-

taljplan för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till de-

taljplan för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218 

enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om de-

taljplanen inte antagits inom tre år, under förutsättning att planuppdra-

get inte förlängts.    

 

Sammanfattning 

Visionen för Bålsta centrum är att skapa en attraktivare miljö som är såväl 

mer levande som tryggare genom att skapa fler bostäder i centrum. Bålsta 

centrum ska bli en attraktiv stadskärna med en mångfald av funktioner och 

användningsområden med en variationsrikedom i den byggda miljön. Tät 

bebyggelse bidrar till ett hållbart bostadsbyggande, där användingen av re-

surser kan göras mer effektiva.  

Förvaltningen föreslår att planuppdrag ges för detaljplan för bostäder i SV 

Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218. Markägare är Håbo kommun. 

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i linje med god-

känt planprogram för Bålsta centrum. Detaljplanen ska pröva om möjlighet 

finns att uppföra byggnad enligt Bovierans Citykoncept. Bovieran AB er-

bjuder ett 55-plusboende i ett koncept innehållande stora gemensamma 

gröna ytor i ett växthuslikande klimat som uppmuntrar till interaktion mel-

lan de boende. Konceptet är flexibelt och kan erbjuda bostäder blandat med 

olika typer av verksamheter för en levande stadsmiljö. Konceptet innefattar 

cirka 62 lägenheter men kan variera med anledning av våningsantal och 

mängden lokaler i bottenvåningen. Detaljplanen ska även undersöka möjlig-

heterna att bygga ytterligare ett bostadskvarter intill Bovieran, räta ut cent-

rumstråket samt ge möjlighet till att bygga om Badhusvägen. 

 

Förvaltningen bedömer att planläggning av aktuellt område kan ske obero-

ende av övriga i etapp 7 i centrumomvandlingen och även oberoende av hur 

arbetet fortskrider med planeringen av de angränsande områdena i Gröna 

dalen. Förvaltningen framhåller vikten av att kunna arbeta med en succesiv 

utbyggnad av Bålsta centrum med hänsyn till dess komplexitet. Förvalt-

ningen bedömer att planläggning av det aktuella området följer tidigare be-

slutade program och handlingar och det bedöms påverka den fortsatta ut-
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vecklingen av centrum positivt.     

 
Ärendet 
Centrumomvandlingen 
Bålsta centrum är kommunens hjärta och ska ha ett brett utbud av service, 

kultur och fritidsaktiviteter. Centrumet och dess omgivningar är ett utveckl-

ingsområde enligt den gällande fördjupade översiktsplanen från 2010 och ett 

av de centrala målen är att skapa fler bostäder i centrum. För Bålsta centrum 

godkändes ett planprogram 2012-11-26 i syfte att omvandla tätorten till 

stad. Visionen är att öka centrumets attraktivitet genom att skapa fler bostä-

der i centrum och dess omgivning vilket leder till såväl mer levande som 

tryggare miljö. En samlad och tät bebyggelse bidrar till ett hållbart bostads-

byggande där transporter och användning av resurser kan göras mer effek-

tiva. 

Bålsta centrum ska omvandlas från ett funktionsseparerat centrumområde 

till en attraktiv stadskärna med en mångfald av funktioner och användnings-

områden. Bostäder och verksamhetslokaler ska blandas med butiker, caféer, 

kultur- och fritidsanläggningar. Det ska finnas en variationsrikedom i den 

byggda miljön, liksom i blandningen av verksamheter och människor som 

bor i och besöker centrumområdet. 

Bovierans ansökan 

Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 

2015-06-16, se ärende KS 2015/00286. Frågan om markanvisning var uppe 

i KS 2016-09-05 § 143 men då fattades inget beslut. Med anledning av detta 

väljer förvaltningen att återigen föra upp frågan och i samband med detta 

även söka om planuppdrag. Övrig information kring ansökan och Bovieran 

finns i ärendet om markanvisning. 

Det aktuella området 

Företrädare från förvaltningen har gemensamt med företrädare för Bovieran 

tittat på en rad olika möjliga lokaliseringar. Den föreslagna lokaliseringen är 

densamma som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde  

2016-09-05.  

Marken ägs av Håbo kommun, och är idag inte planlagd. Detaljplan 231, 

Mansängen 1 (se kartbilaga) täcker intilliggande område, men går även del-

vis in på fastigheten Väppeby 7:218. Området har en areal på cirka  

4 500-5 000 kvadratmeter och är lokaliserat på Väppeby 7:218. Föreslaget 

planområde utgör i sin helhet cirka 1,5 hektar och där Bovierans byggnad är 

tänkt att ianspråkta en del av denna yta. Den exakta områdesavgränsningen 

avgörs under arbetets gång. Inom planområdet kommer en byggrätt för yt-

terligare ett kvarter att skapas. I arbetet med detaljplanen ska även fastig-

hetsgränsen mot Mansängen 6:48 lösas. En av de byggnader som ägs av 

Håbohus ligger här över fastighetsgränsen, i enlighet med detaljplan 231. 

Hur detaljplanerna ska mötas och hur plangränserna ska dras fastslås i plan-

arbetet.   
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Området ligger inom centrumutvecklingens etapp 7 och i planprogrammets 

sydvästra del i angränsning till Gröna dalen. Med hänsyn till det mycket 

stora projekt som omvandlingen av Bålsta centrum är har förvaltningen 

gjort bedömningen att utbyggnad kan ske utan att föreslagen etappindel-

ningen följs, startas upp kronologiskt eller att hela etappen hanteras vid 

samma tidpunkt. Detta kan ske under förutsättning att det som planeras och 

genomförs sker i linje med det utredningsarbete som gjorts tidigare i Bålsta 

centrumprojektet och inte hindrar en fortsatt utveckling.  

Förvaltningen bedömer att det finns få relevanta kopplingar till de delar av 

etapp 7 som sträcker sig från kommunhuset och västerut längs med Cent-

rumleden samt de befintliga kommunala anläggningarna såsom simhall, 

ishall, gymnasieskola och bibliotek. De övriga delarna kan således detalj-

planeras separat från det aktuella området. Planläggning av området bedöms 

inte heller utgöra hinder för framtida planläggning och förändring av kvarte-

ret med gamla posthuset. 

Idé- och gestaltningsprogrammet (2014-05-19) lyfter fram stadsplanens 

principer med länkade gator, prioritering av cykeln, tydlig kvartersstruktur 

och öppna bottenplan. Ett Bovieran Cityhus är ett tydligt kvarter på cirka 

48*48 meter. I en eller flera riktningar kan byggnaden erbjuda lokaler för 

exempelvis handel, restaurang och café.  

Bostadsförsörjningsprogrammet 

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram lyfts den pågående urbanise-

ringstrenden fram som innebär att det finns en vilja att flytta från villan till 

centrum- och kollektivtrafiknära lägenheter. Genom att besluta om plan-

läggning för ett 55-plusboende möjliggörs ett alternativ som kan öka om-

sättningen på kommunens enbostadshus och skapar förutsättningar för ett 

boende i livets senare del i ett centrum- och kollektivtrafiksnära läge. 

Trenden med en åldrande befolkning och en större andel pigga pensionärer 

förskjuter behovet av särskilda boenden upp i åldrarna. Bovieran erbjuder 

rymliga lägenheter med en utformning som är tänkt att fungera för ett långt 

kvarboende. Detta innebär en positiv effekt för den kommunala ekonomin 

på lång sikt och värdeskapande för invånarna som kan fortsätta att bo 

hemma och tillsammans trots att en eller båda parterna kanske får ett ökat 

vårdbehov. Det centrala läget med närhet till såväl vårdcentral som annan 

service är ytterligare faktorer som talar för även denna typ av bostäder i 

centrum.  

Parkeringsfrågan 

Parkeringsfrågan är givetvis en viktig fråga i ett kommande detaljplanear-

bete. Såväl en parkeringsanalys som analys av planprogrammet samt idé- 

och gestaltningsprogram har tagits fram för Bålsta centrum där vägledning 

för det fortsatta arbetet finns. Inom det aktuella området finns idag cirka 65 

parkeringsplatser. Parkering för bostäder inom planprogrammet ska lösas 

inom den egna fastigheten eller genom gemensamma lösningar. Bovieran är 

utformad för att kunna hantera boendeparkeringen under byggnaden i ett 
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källarplan. För centrumets utveckling till stad är underjordisk parkering 

mycket positivt. Bovieran räknar med att kunna hålla ett parkeringstal på 

0,6-0,8 platser per lägenhet. I analysen av planprogrammet föreslås ett par-

keringstal på 0,5-0,8 platser per lägenhet. Parkeringsfrågan, såväl långsiktigt 

som under ett byggskede är en viktig del av ett fortsatt arbete med detaljpla-

nen. 

Gata 

Centrumstråket går från Stockholmsvägen till Badhusvägen, förbi planom-

rådet. I höjd med Postenhuset svänger vägen mot nordväst. Enligt Idé och 

gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum bör gatan rätas ut och föreslås 

utformas som ett mjukt trafikrum. Planen ska därför undersöka möjligheten 

att räta ut gatan och anpassa den till idé och gestaltningsprogrammet för 

Bålsta centrum. Detsamma gäller för Badhusvägen. 

Planprocess 

Under förutsättning att syfte och huvuddrag inte ändras mellan detta upp-

dragsförslag och kommande samrådsförslag, föreslås Kommunstyrelsen 

även besluta om att samråda förslaget. Återkoppling kring samrådsförslag 

sker som normalt via partiernas gruppledare i form av remissinstanser, samt 

vid mindre ändring som informationspunkt vid närmaste kommunstyrelse-

sammanträde. 

Planläggningen föreslås handläggas med standardförfarande då planen be-

döms vara av intresse för allmänhet.  

Tidplanen är beroende på prioritering av projekt internt samt på tillgången 

till resurser. Vid beslut om uppdrag och samråd beräknas planen tidigast 

kunna gå ut på samråd första kvartalet 2018. Om planförslaget inte kräver 

större ändringar, skulle planen kunna vara klar för antagande tidigast första  

kvartalet 2019.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för planen kommer att fördelas mellan kommunen och exploatö-

ren på ett sätt som återspeglar andelen i byggrätter. Kostnaderna för det 

andra kvarteret läggs sedan på vid en framtida försäljning av kvarteret. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga – Detaljplan 4, Bålsta centrum. 

– Utsnitt från Idé- & gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum.   

– Se även följande handlingar på www.habo.se: 

– Planprogrammet för Bålsta centrum (2012-11-26), 

– Idé- och gestaltningsprogram (2014-05-19) med bilagor, bl.a.  

– Områdesanalys och analys av planprogram (2014-05-19),  

– Parkeringsutredning – Bålsta centrum (2014-05-12), med flera. 

– Bostadsförsörjningsprogram (2014-12-15).   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2017/00019 nr 72385 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 



Bilaga Utsnitt från Idé & gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum  
Tjänsteskrivelse KS 2017/00019 nr 72385 

 

 
Illustrationsplan i Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta Centrum, 2014-05-19. 

 
Planfakta från Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta Centrum, 2014-05-19. 



 

 Status 1(4) 

 Datu7 Vår beteckning 

 2017-01-16 KS  

 

Kartbilaga, Detaljplan 4, Bostäder invid Gröna dalen och ishallen, Bålsta centrum 

Planområdet avgränsas i nordväst av posthuset, i norr av Fridegårdsgymnasiet samt simhallen. Längs planområdet södra del löper centrumstråket, 

som möter Badhusvägen i planområdets västra del.  

 

 

Ungefärligt planområde markerat i rött.  



 

 Status 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS  

 

 

Ishall 

Centrumgalleria

n 

Skola 

Post-

huset 

Mansängen 



 

 Status 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS  

 

 

Fastigheterna i planområdets närområde. Fastighetsgrän s mellan Väppeby 7:218 och Mansängen 6:48 skär genom en byggnad, markering med 

röd ring,  



 

 Status 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS  

 

 

Intilliggande detaljplaner med plannummer.  

336 

201 

231 

357 

327 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171 52786 
sara.veidemann@habo.se 

 

Markanvisning för Bovieran 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten 

Väppeby 7:218 i Bålsta centrum till Bovieran AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisnings-

avtal med Bovieran AB. Förvaltningen har därefter rätt att förlänga av-

talet samt godkänna eller avslå att Exploatören sätter annan part i sitt 

ställe.  

 

Sammanfattning 

I samband med detaljplaneuppdrag för bostäder i SV Bålsta centrum intill 

ishallen, ska del av fastigheten Väppeby 7:218 direktanvisas till Bovieran 

AB. Området utgör det södra av de två kvarter som ingår i planområdet en-

ligt ansökan om planuppdrag KS 2017/00019. 

 

Markanvisningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid 

förhandla med kommunen kring genomförandeavtal med fastighetsöverlå-

telse för det anvisade området. 

 

Övrig information i ärendet finns i planuppdraget. 

 
Ärendet 
Bovierans ansökan 
Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 

2015-06-16, se ärende KS 2015/00286. Frågan om markanvisning var uppe 

i KS 2016-09-05 § 143 men då fattades inget beslut. Med anledning av detta 

väljer förvaltningen att återigen föra upp och sätta det i sitt sammanhang i 

såväl centrumomvandlingen som utvecklingen av Gröna dalen. Planuppdrag 

söks i samband med ärendet som gäller markanvisningen, ärende KS 

2017/00019. Bovieran AB inkom 2016-12-05 med ytterligare en förfrågan 

om markanvisning då de anser att det i kommunen finns underlag för två av 

deras koncepthus. Denna förfrågan anser förvaltningen vara intressant men 

att det för ett ställningstagande i frågan är lämpligt att planprogrammet för 

Gröna dalen är betydligt mer långt gången än i dagsläget. 

Bovieran AB är ett helägt dotterbolag inom Bovieran Holding AB-

koncernen. Bakom koncernen står det börsnoterade bolaget Fastighets AB 

Balder som äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter 

och hotell i Norden med ett fastighetsbestånd med ett värde på 79,9 Mdkr 

per den 30 september 2016.  
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Bovierans boendekoncept riktar sig till personer 55+ och är utformat med en 

stor gemensam inglasad trädgård i syfte att skapa gemenskap, trygghet och 

interaktion mellan de boende. Lägenheterna är fördelade på 2-3 rum och kök 

i varierande storlekar och med väl tilltagna ytor för att underlätta kvarbo-

ende på ålderns höst. Det finns även utrymmen avsedda för friskvård, över-

nattningslägenhet för besökande, matsal/hobbyrum eller liknande. 

Det aktuella området 

Företrädare från förvaltningen har gemensamt med företrädare för Bovieran 

tittat på en rad olika möjliga lokaliseringar. Den föreslagna lokaliseringen är 

densamma som senast ärendet var uppe för beslut. Området har en areal på 

cirka 4 500-5 000 kvm är lokaliserat på kommunägda Väppeby 7:218. 

Själva byggnaden har en byggnadsarea på knappt 2 300 kvm, övrig yta 

kommer att utgöras av gaturum då byggnaden blir en del av ett stadskvarter.  

Övrig beskrivning finns i ansökan om planuppdrag. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eftersom markanvisningen inte innebär några ekonomiska förpliktelser han-

teras ekonomin inom det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan och 

senare ett genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs utan sker inom ramen för planarbete och genomfö-

randeavtal med fastighetsöverlåtelse. 

Beslutsunderlag 

– Ansökan om markanvisning. 

– Bovieran vision, etableringar och cityhuset 2017-01-13. 

– Bovierans egna argument för ett Bovieranhus i Bålsta centrum. 

– Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 

– Se övriga handlingar i ansökan om planuppdrag.  
 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Chef för Bygg- och miljöförvaltningen 

 



     2016-09-25 

 

Argument för Bovieran i Bålsta Centrum, Håbo 
 

Därför Bovieran i Bålsta 

Bovierans boendekoncept riktar sig till en senior målgrupp där utformandet av 
konceptet skapar gemenskap, trygghet och interaktion mellan de boende.  
 
En av vår tids största folksjukdomar är ensamhet vilket vårt boende minimerar. 
 
Vinterträdgården är Bovierans naturliga hjärta och en miljö som erbjuder en 
gemensam plats både för aktivitet och rekreation. I den stora inglasade 
vinterträdgården blåser det aldrig, det regnar aldrig och man behöver aldrig skotta 
snö. I trädgården växer exotiska växter från hela världen, från medelhavet kommer 
bland annat apelsin- och citronträd och Bovierans äldsta invånare, ett över hundra år 
gammalt olivträd.  
 
Här kan man vara oavsett väder och ta del av en idyllisk miljö med smakfulla 
sittplatser, fina promenadstigar och en fantastisk boulebana. Här gror grannsämjan, 
alla bryr sig om alla. 
 
Vill man ha någon att prata med så finns det alltid någon på plats, det är bara att slå 
sig ner under någon av palmerna med sin kaffekorg så är samtalen i gång.  
 
Temperaturen regleras av en klimatanläggning och går aldrig under tio grader under 
vintermånaderna.  
 
Under övriga årstider hålls ett klimat som motsvarar Franska Rivieran vilket vårt 
namn anspelar på. 
 
I Bovieran finns också tillgång till en gästlägenhet där de boendes släkt, familj och 
vänner som hälsar på kan stanna över natten.  
 
Huset har en stor föreningslokal med ett rejält kök med dubbla spisar och gott om 
förvaring. Här finns möjligheter att anordna matlagningskurser, hålla fest, fira 
födelsedagar, hålla möten, inbjuda föreläsare eller trubadurer. Bara fantasin sätter 
gränser.  
 
Det finns också ett utrymme som förberetts för olika typer av servicetjänster. 
Sjuksköterskemottagning, läkarmottagning, hemtjänstlokal, hobbylokal eller rum för 
samtal. Här bestämmer bostadsrättsföreningen själva hur man vill disponera 
utrymmet från tid till annan. 
 
Förlängt kvarboende vinst för kommunen 

Projektering och utformning är anpassat för att fördröja behovet av kommunalt 
boende, när sinnena sviktar och kroppen säger ifrån.  



 
Enligt studier som gjorts av undersökningsföretaget Pelatis Consulting AB på 
uppdrag av Socialdepartementet konstateras att om kvarboende kan förlängas och 
inträdet i den kommunala omsorgen förskjuts så sparar kommunen ca 400 tkr/år och 
person.  
 
Att låta Bovieran etablera sig är alltså en stor vinst för kommunen. 
 
Bovieran på Konsumtomten 

Bovieran City följer den kvartersstruktur som är utredd och föreslagen i detaljplanen. 
Fyra tydliga huskroppar, fyra våningar och med mellanliggande innergård.  

Genom att Bovieran bygger garage under sitt hus behöver inte värdefull 
markparkering tas i anspråk för boendeparkering. 

Bovieran kan genom att erbjuda lokaler i bottenvåningen stärka det kommersiella 
stråket mellan centrumanläggningen och blivande ICA Maxi. Bovieran deltar gärna i 
diskussioner om hur vi stärker centrum, dess utbud, stråk och innehåll så väl som 
yttre fysiska miljöer i stadsbilden.  

Etablering av Boverian i centrum ökar underlaget och köpkraften för butikerna. Vår 
målgrupp tillhör en grupp som både har tid och möjlighet att vara aktiva konsumenter 
av såväl kultur, resor som av shopping. 

Bovieran är aktiva i flera stadsutvecklingsprojekt i olika kommuner och har såväl 
egen kompetens och gedigen erfarenhet av stadsutveckling och centrumutveckling, 
såväl som arkitekter och konsulter till sitt förfogade för att bidra till ett aktivt centrum. 

 

 

2016-09-25 

Sören Runsteen 

 

 

 



Vår Vision

Bovieran ska vara den ledande utvecklaren av 

boenden med unika mötesplatser för gemenskap 

och umgänge. Bovieran AB ägs till 100% av 

Fastighets AB Balder 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat 

fastighetsbolag som med lokal förankring skall 

möta olika kundgruppers behov av lokaler och 

bostäder.

Balders fastighetsbestånd har ett värde om ca 80 

Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq 

Stockholm, Large Cap.



Här finns Bovieran

Haninge
Hönö
Järfälla
Kalmar
Linköping
Norrköping
Enköping

Norrtälje
Nyköping
Partille
Varberg
Västerås
Örebro
Falkenberg
Helsingborg

Färdigställda anläggningar

Kommande Projekt

Eskilstuna
Falun
Höganäs Viken
Kalmar 
Karlstad
Landskrona

Oskarshamn
Sala
Skövde
Strängnäs
Ystad
Örebro 
Vänersborg
Borgholm

Haninge
Salem
Växjö
Visby
Tumba
Åkersberga

Tullinge
Storvreten Botkyrka
Knivsta
Höganäs
Bålsta
Staffanstorp



Bovieran City



Bovieran City



Bovieran City



Bovieran City
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Markanvisningsavtal  
del av Väppeby 7:218 

 

Parter      Markägare: Håbo kommun (212000-0241) 
             746 80 Bålsta, nedan kallad Markägaren 
 
        Exploatör:  Bovieran AB (556683-9584) 
             c/o Fastighets AB Balder 

 Box 53121 
             400 15 GÖTEBORG, nedan kallad Exploatören 
             
 
§ 1 Bakgrund 
Exploatören Bovieran AB inkom 2015-06-16 med en ansökan om markanvisning (KS 
2015/00286). Markanvisningen är tänkt att leda till dels ett planavtal dels ett genomförande-
avtal med fastighetsöverlåtelse berörande del av en kommunägd fastighet.  

§ 2 Område för markanvisning 
Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Håbo Väppeby 7:218 som är mar-
kerad på bifogad karta, (Kartbilaga). Den tänkta byggnadens BYA är cirka 2500 kvm och 
området omfattar en areal om cirka 4500-5000 kvm. Marken är tänkt att sedermera bebyggas 
med ett av Exploatörens koncepthus för 55+ boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta 
ca 55 lägenheter samt lokaler i halva bottenvåningen. Då markområdet är i Bålsta centrum 
förutsätts att en del av markomårdet kan komma att utgöra allmän platsmark vilket dock 
kommer att hanteras i planarbetet. 

§ 3 Markanvisning 
Markägaren ger Exploatören ensamrätt att förhandla om genomförandeavtal med fastighetsö-
verlåtelse för området. 

Området ingår i ett större område för vilket detaljplan ska upprättas. 

§ 4 Avtalstid 
Avtalet gäller för en tid av två (2) år från och med kommunstyrelsens godkännande av detta 
avtal har vunnit laga kraft samt undertecknats av Markägarens företrädare. 

Avtalet kan förlängas med ett år i taget om arbete med att ta fram en detaljplan pågår. 

Detta avtal upphör att gälla när genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse tecknas. 

§ 5 Uppsägning av avtal 
Uppsägning kan ske från Exploatörens sida närhelst under avtalstiden.  

Uppsägning från Markägarens sida kan ske om Exploatören vid upprepade tillfällen nekat till 
förhandlingar kring planavtal eller genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse eller om Ex-
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ploatören inte aktivt drivit arbetet framåt på ett sätt som kan förväntas. Innan uppsägning från 
Markägarens sida sker ska en skriftlig varning för att detta kan komma att ske skickas till Ex-
ploatören.  

Uppsägning från Markägarens sida kan även ske om Exploatören överlåter bolaget till en part 
som inte uppfyller Markägarens markanvisningspolicy. 

Uppsägning ska alltid ske i skriftlig form från båda parters sida. 

§ 6 Ekonomi 
Exploatören står för de utrednings- och projekteringskostander som behövs för detaljplanear-
betet. Närmare villkor hanteras i ett planavtal mellan parterna.  

Exploatören har ingen rätt till ersättning för nedlagda kostander om en detaljplan inte kan 
antas eller om genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse inte tecknas. 

§ 7 Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får ej överlåtas till annan utan Markägarens skriftliga medgivande. Medgivande 
kan nekas av Markägaren. 

Vid överlåtelse av Exploatörens bolag ska detta underrättas Markägaren skriftligen så snart 
uppgifterna är offentliga.  

§ 8 Övrigt 
Avtalet är inte bindande för kommunens politiska organ vid en prövning av förslag till detalj-
plan. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Markägaren tar det ena och Ex-
ploatören det andra. 

 

Bålsta 2017-              Stad 2017- 

För Markägaren             För Exploatören 

 

………………………………        ………………………………   
Carina Lund Sören Runsteen 
Kommunalråd VD  
 

 

………………………………          
Per Nordenstam   
Kommundirektör  
     



Kartbilaga 

Markanvisningsavtal 
Bygg- & miljöförvaltningen del av Väppeby 7:218 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

Datum: 2016-12-12 

Kartutsnittet visar ett ungefärligt läge för det anvisade markområdet. 
Närmare avgränsning sker i samband med planarbetet. 





 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2011/00088 nr 72419 

 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, planarkitekt 

 

Återtagande av detaljplaneprogram Åsleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 

detaljplaneprogram Åsleden. 

 

Sammanfattning 

Under 2016 återtogs ett antal äldre och inaktuella uppdrag, Förvaltningen 

föreslår nu ytterligare återtagande av planuppuppdrag. Det rör sig om 

uppdrag som bör ersättas med nytt uppdrag när planläggning för området 

åter är aktuellt. Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag 

söks för samma användning eller område.    

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram förslag till planprogram för Åsledens förlängning. Miljö- och 

teknikförvaltningen fick i uppdrag att göra en förprojektering av Åsledens 

förlängning samt att utreda vilket område av Bålstaåsen som är lämpligt för 

ett naturreservat. För att finansiera Åsledsens förlängning föreslogs 

utredning till möjligheterna till bostäder i Åsens utkant eller i närheten av 

den nya vägen. Eftersom bostäder intill Åsledens förlängning eller i Åsens 

kanter inte hade stöd i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 

bedömdes det lämpligt att en detaljplan skulle föregås av ett 

detaljplaneprogram.  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 att avsluta uppdraget och istället ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till planprogram för del av 

Bålstaåsen och grustaget. Anledningen till att förvaltningen ersatte 

uppdraget med ett nytt var att den vägstudie som togs fram i första 

programmet drar slutsatsen att de negativa kostnaderna är större än de 

mervärden som utbyggnaden av Åsledens förlängning skapar. Alternativa 

vägsträckningar borde därför utredas. Även i detta program beslutades det 

att det skulle tas ett samlat grepp för att utreda möjligheten för både 

naturreservat samt bostäder för att finansiera Åsledens förlängning.  

Under 2016 har ett samrådsförslag till ny översiktsplan arbetats fram (för 

tillfället ute på samråd), en översiktsplan som tar fasta på en fokuserad 

utveckling av redan bebyggda områden.  Syftet med uppdraget stämmer 

överens med både gällande och föreslagen ny översiktsplan men 

förvaltningen anser att beslutet bör återtas i väntan att den nya 

översiktsplanen blir antagen och att det sedan tas ett nytt beslut när 

planläggning åter blir aktuell. Uppdragets ålder är även är en orsak till att 

uppdraget bör ersättas med ett nytt uppdrag. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2011/00088 nr 72419 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett mindre antal arbetstimmar har lags på uppdraget samt kostnad för en 

utredning. Detaljplaneprogrammet för Åsleden saknar planavtal. Avsikten 

var att programmet skulle bekostas genom framtida bostadsexploatering.  

Vid senaste sammanträdet för kommunstyrelsen gjordes en avskrivning av 

hittills nedlagda kostnader i samband med framtagandet av planprogrammet 

för Åsleden. 

Uppföljning 

Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag söks för samma 

användning eller område. Förslag till uppdrag föregås då av en ansökan om 

planbesked, där lämpligheten prövas initialt. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga    

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen  

 



 

 Status 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 
 

2011/00088 
 

 

 
översiktskarta 

 
Åsen, planavgränsning  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 KS 2015/00059 nr 72372 

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Sarah Olsson, Planarkitekt 

 

 

 

Modernisering av detaljplan Y2, Bålsta stationssamhälle 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 

moderniseringen av detaljplan Y2, Bålsta stationssamhälle (2015/00059)   

 

Sammanfattning 

Under 2016 återtogs ett antal äldre och inaktuella uppdrag, Förvaltningen 

föreslår nu ytterligare återtagande av planuppuppdrag. Det rör sig om 

uppdrag som visat sig kräva annan typ av uppdrag.  

Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag söks för samma 

användning eller område.    

 
Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26 om att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram förslag till planmodernisering av ett antal äldre byggnadsplaner 

inom Bålsta tätort.  

Syftet med det projektet var att ta fram förslag till modernisering av 

gällande och utförda byggnadsplaner/detaljplaner som bör anpassas till den 

redan byggda miljön inom området. Etapp 1 av inventering och 

modernisering av byggnadsplaner/detaljplaner var tänkt att ha fokus på de 

planerna som anses mest prioriterade och som kan moderniseras med enkla 

åtgärder, som små ändringar eller genom upphävande av del av 

planbestämmelser. En av planerna inom etapp 1 var byggnadsplanen Y2, 

Bålsta stationssamhälle. 

Kommunen har fått in två planbeskedansökningar från fastighetsägare inom 

byggnadsplanen Y2. Ansökningarna har handlat om upphävande av servitut 

för gång- och cykelväg samt borttagande av prickmark för att möjliggöra 

byggandet av komplementbyggnader och avstyckning. Bygglov har tidigare 

beviljats för avvikelser från byggnadsplanen men det är inte längre en 

möjlighet. 

När förvaltningen påbörjade arbetet med planändringen upptäcktes det bland 

annat att flera fastighetsgränser inte stämmer överens med byggnadsplanen. 

Detta gör att en enkel planändring inte längre är lösningen, utan eventuellt 

planarbete för området kräver ett nytt uppdrag för en ny detaljplan. Ett nytt 

uppdrag föregås lämpligen med en ansökan om planbesked av intresserad 

fastighetsägare. Planbeskedet ger då möjlighet att initial pröva lämpligheten 

för en ny detaljplan.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 KS 2015/00059 nr 72372 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

För planmoderniseringen av Y2 har ingen separat redovisning skett, men 

uppskattningsvis har endast ett fåtal arbetstimmar tagits i anspråk. För 

planmoderniseringen av Y2 var avsikten att planändringen skulle bekostas 

genom planavgift. 

Uppföljning 

Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag söks för samma 

användning eller område. Förslag till uppdrag föregås då av en ansökan om 

planbesked, där lämpligheten prövas initialt. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen  

 



 

 Status 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 
 

2017/000xx 
 

 

Kartbilaga  

 
Översiktskarta 

 
Y2, planavgränsning  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 KS 2009/00018 nr 72373 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Detaljplaneprogram för del av Viksjö 7:1 m.fl. fastigheter 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 m.fl.  
 

Sammanfattning 
Genom en process med upptakt redan 2004 har avgränsningen av 
markområdet förändrats och uppdraget gått från en detaljplan till ett 
detaljplaneprogram 2009. Under det inledande arbetet framkom att 
försörjning för vatten och spillvatten inte rymdes inom befintliga verks 
kapacitet. 2011 bedömdes inte en kapacitetsutökning som närtid, och 
projektet lades som vilande.  

Under 2016 har ett förslag till ny översiktsplan arbetats fram. En plan som 
tar fasta på en fokuserad utveckling av befintliga orter, främst genom 
förtätning. Planuppdraget, som syftar till ett än mer vidsträckt Skokloster, 
bedöms därför inte ligga i linje med inriktningen av den nya 
översiktsplanen. Därav föreslås Kommunstyrelsen att återta uppdraget.  
 
Ärendet 
Med nytt år och samråd kring ny översiktsplan på gång finns anledning att 
se över ytterligare vilande planprojekt. Under 2016 återtogs ett antal äldre 
och inaktuella uppdrag och förvaltningen vill, efter fortsatt översyn, 
uppmärksamma ytterligare fyra planuppdrag för återtagande: 

Detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 m.fl. (Erikslund), 2009  

Detaljplan för Väppeby 7:52 (Draget), 2009 

Detaljplaneprogram för Åsleden (Bålstaåsen), 2011 

Modernisering av detaljplan Y2 (Bålsta stationssamhälle), 2015 

Detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 m.fl. 
Nu gällande planuppdrag kan härledas redan till 2004, och ett aktualiserade 
med ett förnyat uppdrag 2007. Uppdraget baserade då på en förfrågan om 20 
till 30 bostäder med koppling till hästhållning. Skisser på området och 
bebyggelse visade på svårigheter att ansluta till/från Slotsskogsleden. Under 
arbetet med detaljplanen togs samtidigt en ny översiktsplan fram (2006). För 
att ändå undersöka möjligheten för bebyggelse i området, uppdaterades 
uppdraget med ett utvidgat planområde söder ut. Under arbetet inkom 
ytterligare markägare (Viksjö 1:1 och 8:1) med förfrågan om exploatering 
och 2009 uppdaterades uppdraget på nytt. Området hade nu växt utanför det 
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 Datum Vår beteckning 
 2017-01-16 KS 2009/00018 nr 72373 

 

i Översiktsplanen angivna området och bostadsantalet (från drygt 50 till 
närmare 200). Planuppdraget gällde nu därför framtagande av ett 
planprogram, med möjlighet att undersöka övergripande frågor på ett samlat 
sätt.  

En sådan övergripande fråga var försörjning av vatten och spillvatten, vilken 
utreddes och kostnader för ledningsutbyggnad klargjordes. Det framkom 
samtidigt att området inte rymdes inom nuvarande kapacitet i renings- och 
vattenverk. Konstaterandet när planuppdraget lades som vilande 2011 var att 
vatten och avloppsfrågan var avgörande för fortsatt planarbete. VA-
kapaciteten i Skokloster är inte mer tillåtande idag, även om mer exakt 
kapacitet för tillfället är under utredning. Samtidigt fanns och finns 
fortfarande flertalet planlagda, men ej än utnyttjade byggrätter i Skokloster.  

Under 2016 har ett samrådsförslag till ny översiktsplan arbetats fram (för 
tillfället ute på samråd), en översiktsplan som tar fasta på en fokuserad 
utveckling av redan bebyggda områden. Inriktningen är att genom förtätning 
av befintliga tätorter stärka underlag för service och kommunikationer, till 
skillnad mot en spridd och utvidgande utveckling. En exploatering av 
aktuellt området skulle innebära ett än mer utsträckt Skokloster, med 
bristande koppling till de centrala delarna av tätorten och skulle därmed 
tveksamt utgöra ett förstärkt underlag. Planuppdraget bedöms därför inte 
ligga i linje med inriktningen av den nya översiktsplanen.  

Beskrivna förutsättningar har kommunicerats med exploatören för Viksjö 
7:1 (juni 2016). 

Utifrån redogörelsen ovan anser inte förvaltningen markområdet som 
lämpligt för bostadsutbyggnad och föreslår därför kommunstyrelsen att 
återta planuppdraget. 

Vidare är uppdraget så pass gammalt (2009) och varit vilande så pass länge 
(2011) att det vid fortsatt intresse bör hänvisas till en ansökan planbesked 
och prövning om planläggning utifrån sådan ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I arbetet med detaljplaneprogrammet och tidigare detaljplan för Viksjö 7:1 
m.fl. har kommunen lagt ned visst arbete samt bekostat en utredning. Då 
inget planavtal tecknats kan inte kostnader belasta annan part. Samtidigt har 
kostnaderna inte redovisats separat för projektet, utan tagits i den löpande 
driften. Återtagande innebär därför ingen förlust för projektet, även om 
kostnaden inte fått tänkt täckning genom bekostande av exploatör genom 
planavtal. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-01-16 KS 2009/00018 nr 72373 

 

Beslutsunderlag 
– Kartbilaga - Läge och avgränsning för Detaljplaneprogram för Viksjö 

7:1 m.fl. 
__________ 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 Status 1(2) 

 Datum Vår beteckning 
 2017-01-16 

 
2009/00018 

 
 

Kartbilaga – Läge och Avgränsning för Detaljplaneprogram för Vik-
sjö 7:1 m.fl. 
 

 



 
Kartan till vänster visar programområdet i vit skraffering, inkluderat Viksjö 7:1, 1:1 och 8:1. 
Kartan till höger visar ett område begränsat till Viksjö 7:1, överlagrat gällande översikts-
plans utvecklingsområde för bostäder i brunt, B3 och B4. 

Kartan nedan visar området i samrådsföreslaget till ny översiktsplan. Där marken huvudsak-
lig markanvändning bestämts till grönområde 

  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 KS 2011/00099 nr 72367 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Detaljplan för Väppeby 7:52 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 

detaljplan för Väppeby 7:52 (2011/00099)  

 

Sammanfattning 

Sedan 2009, då planuppdraget lämnades, har berörande lagstiftning ändras 

flertalet gånger. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer därför att eventuellt 

fortsatt planarbete för området kräver ett nytt uppdrag och 

Kommunstyrelsen föreslås därför återta uppdraget. Återtagandet innebär 

samtidigt inte att föreslagen markanvändning (för verksamheter) anses 

olämpligt, utan syftet med uppdraget ligger i linje med både gällande 

Fördjupad översiktsplan och samrådsförslaget till ny Översiktsplan. 

Resonemanget har kommunicerats med exploatören, tillika markägaren, 

vilken rekommenderats inkomma med ansökan om planbesked. 

 
Ärendet 

Med nytt år och samråd kring ny översiktsplan på gång finns anledning att 

se över ytterligare vilande planprojekt. Under 2016 återtogs ett antal äldre 

och inaktuella uppdrag och förvaltningen vill, efter fortsatt översyn, 

uppmärksamma ytterligare fyra planuppdrag för återtagande: 

Detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 m.fl. (Erikslund), 2009  

Detaljplan för Väppeby 7:52 (Draget), 2009 

Detaljplaneprogram för Åsleden (Bålstaåsen), 2011 

Modernisering av detaljplan Y2 (Bålsta stationssamhälle), 2015 

Detaljplan för Väppeby 7:52 

Syftet med planen för Väppeby 7:52, en utvidgning av Dragets 

verksamhetsområde norrut, stämmer väl med både gällande och föreslagen 

ny översiktsplan. Det ligger även väl i tiden med utbyggnadstakten av 

Draget och kommunens behov av ytterligare verksamhetsmark. 

Beslut om planuppdrag togs redan 2009, men Kommunen och exploatören 

kom aldrig överense om kostnadsfördelning för planarbetet och arbete med 

uppdraget bedöms därför aldrig ha påbörjats. 

Sedan 2009 har berörande lagstiftning förändrats ett flertal gånger och 

utifrån uppdragets ålder bedömer bygg- och miljöförvaltningen därför att 

eventuellt fortsatt planarbete för området kräver ett nytt uppdrag. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-16 KS 2011/00099 nr 72367 

 

Resonemanget har kommunicerats med exploatören tillika markägaren, där 

densamma rekommenderats att ansöka om planläggning på nytt. Ett nytt 

uppdrag föregås lämpligen med en ansökan om planbesked. Planbeskedet 

ger då möjlighet att kartlägga övergripande förutsättningar och initialt pröva 

lämpligheten för ansökt markanvändning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Då inget planavtal tecknats för detaljplanearbetet för Väppeby 7:52 bedöms 

endast marginel arbetstid ha lagts ned på projektet. Eventuella kostnader har 

bokförts på den löpande driften och återtagande innebär därför ingen förlust 

för projektet. 

Uppföljning 

Återtagande av planuppdrag utesluter inte möjligheten till nytt uppdrag för 

liknande användning eller område. Förslag till uppdrag föregås då av en 

ansökan om planbesked, där lämpligheten prövas initialt. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga – Läge och avgränsning för Detaljplan för Väppeby 7:52  

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 Status 1(1) 

 Datum Vår beteckning 
 2017-01-16 

 
2011/00099 

 
 

Kartbilaga – Läge och avgränsning för Detaljplan för Väppeby 7:52  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2016/00565 nr 72400 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-525 08 
paulina.cifuentes@habo.se  

 

Redovisning av projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen projektprioritetslista för 

program- och detaljplaneuppdrag, daterad 2017-01-17, godkänns.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-21, § 217, att projektprioriteringlistan 

ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde för eventuellt beslut. 

Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringarna i 

projektprioriteringslistan för kommunstyrelsen. Förvaltningen har prioriterat 

pågående program- och detaljplaneuppdrag i enlighet med 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 samt utifrån rådande resursläge. 

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom nya exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill 

etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 

kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

Rådande resursläge dels inom plan- och utvecklingsavdelningen och dels 

inom tekniska avdelningen påverkar prioriteringen av program- och 

detaljplaneuppdrag. Förnärvarande pågår rekrytering av projektledare, 

byggprojektledare samt planarkitekt för plan- och utvecklingsavdelningen.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ingen  

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs 

Beslutsunderlag 

– Förslag till projektprioriteringslista för program- och 

detaljplaneuppdrag, daterad 2017-01-17     

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandling Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2017-01-17

PRI

O

STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Förhandling Dragelund (PRG) Arbetsplatser Håbo 

marknadsbolag

Verksamhet Avtalslöst, avtal tas fram
S

Pågående Frösunda 3:1 

(Viby skola)

Allmänt Håbo kommun Utökad byggrätt, 

planstridiga paviljonger 

bort

Granskningshandling, 

avvaktar skisser från 

fastighetsavdelningen
G A

Pågående Logistik Bålsta, 

Kv 4

Arbetsplatser Benders Sverige 

AB

ca 100-150 

arbetstillfällen

Planförslag tas fram
S S

Förhandling Skogsbrynets 

förskola

Allmänt Håbo kommun Från 3 till 8 avdelningar 

i permanenta lokaler 

samt utvidning av 

utegård

Avtalslöst, avtal tas fram

S G G

Pågående Bista 15:7 Arbetsplatser Bålsta Business 

Park AB (tidigare 

Chemetall)

Omvandling av industri 

till kontor och 

sällanköpshandel

Avvaktar skisser

Avvaktar Logistik Bålsta, 

Kv 5 och 6

Arbetsplatser Håbo kommun Verksamheter Nytt planuppdrag, avrop 

plankonsult

Avvaktar Logistik Bålsta, 

Kv 3 (återstående 

del)

Arbetsplatser Håbo kommun Verksamheter Nytt planuppdrag, avrop 

plankonsult

Förhandling Logistik Bålsta, 

Kv 2

Arbetsplatser Privatperson Verksamheter Nytt planuppdrag, avtalslöst, 

avrop plankonsult

Vilande Båtuppläggning Övrigt Håbo kommun Omtag förstudie 

båtuppläggning

Inväntar program för Gröna 

dalen

Vilande Bista 4:5, 4:10 Arbetsplatser Håbo kommun, 

HMAB

ca 50 arbetstillfällen, 

infart

Avvaktar planprogram för 

Dragelund

Vilande Bålsta 1:614 

(Täppans 

förskola)

Allmänt Täppans Förskola 

AB

Utveckling av befintlig 

verksamhet på Bålsta 

1:112

Avvaktar annan plan, 113§

Återtagande Väppeby 7:52 

(Draget)

Arbetsplatser Skanska Utvidgning av Dragets 

verksamhetsområde

Förslag att återta ärendet

Å

Återtagen Väppeby 7:12 Arbetsplatser Viktorialund 

Invest AB

Kontor, handel, hotell Planuppdrag för Bålsta 

centrum etapp III

Överklagad Logistik Bålsta, 

Kv 3

Arbetsplatser Kylenkrysset AB ca 500 arbetstillfällen Överklagad
Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö

Projektprioriteringslista

för program- och detaljplaneuppdrag

S/G/A

Bostäder

Plan- och utvecklingsavdelning 2017



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandling Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2017-01-17

PRI

O

STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Pågående Gillmarken 1:1 

m.fl. 

(Kyrkcentrum)

Bostäder … Särskilt boende för 

äldre om ca 60 lgh

Internt samråd
S G A

Pågående Bålsta centrum, 

Dp 1 Etapp 1 - 

Resecentrum

Bostäder Magnolia, COOP, 

Håbohus

Resecentrum, ca 700 

bostäder

Utredningar och justeringar för 

planlösning G G

Pågående Katrinedal 3:70 

(3:39)

Bostäder Privatperson ca 8 villor Granskningshandling
G A

Pågående Väppeby 7:18 mfl 

(Tvåhus)

Bostäder Exploateringssam

verkan

ca 500 bostäder Granskningshandling, 

diskussion med exploatörerna G A

Pågående Bålsta 2:69 mfl 

(Björkvallen 

BoKlok)

Bostäder BoKlok, Solfältet 

Fastighets AB

ca 110 bostäder, 

förskola

Utredningar och 

samrådsredogörelse G A

Pågående Kalmarsand Bostäder KPAB, FABK 250 - 400 bostäder, 

förskola, ev särskilt 

boende 

Planförslag tas fram

S

Pågående Nordform/St Eriks 

(PRG)

Bostäder Bista Mälarstad 

AB

Utredning av 

förutsättningar för 

bostadsutbyggnad

Planförslag tas fram

S

Avvaktar Torresta Talltorp 

(PRG)

Bostäder Gillöga ca 100 - 200 bostäder Avtalslöst, förslag att återta 

ärendet

Förhandling Skokloster Udde 1 Bostäder Imprestor 

Fastighets AB

ca 295 bostäder, 

omtag

Avtalslöst, avtal tas fram

Förhandling Bålsta centrum, 

Etapp 3, Väppeby 

7:12 m.fl.

Bostäder Privatpersoner ca 440 bostäder samt 

verksamheter/handel i 

bottenplan

Avtalslöst, avtal tas fram

Pågående Hjalmars väg Bostäder Privatperson ca 4-11 villor Planförslag tas fram S
Pågående Frösunda 3:50 mfl 

(Furuhäll)

Bostäder BRF Furuhäll Justering av prickmark Planförslag tas fram
S G A

Pågående Bålsta 1:124 

(Gästis)

Bostäder Håbo kommun Omvandling av Gästis 

till bostäder samt 

eventuell ny byggnad

Avvaktar skisser

S G

Avvaktar Gröna Dalen 

(PRG)

Bostäder Håbo kommun ca 500-1000 bostäder, 

stadspark, 

dagvattenpark

Projektorganisation, resurser 

(tid)

Projektprioriteringslista

för program- och detaljplaneuppdrag

S/G/A

Bostäder

Plan- och utvecklingsavdelning 2017



Teckenförklaring Hög prioritet Pågående/Förhandling Samråd, Granskning, Antagande

Medelhög prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

Låg prioritet Å Återtagaet eller upphävt

2017-01-17

PRI

O

STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

S/G/A

Bostäder

Plan- och utvecklingsavdelning 2017

Avvaktar Dalvägen Bostäder Håbo kommun Äldreboende, 

permanent (40 lgh), 

förskola

Avvaktar annan plan

Avvaktar Bålsta 1:614 mfl 

(Norra Ullevi)

Bostäder Håbo kommun Anpassning till verkliga 

förhållanden samt viss 

förtätning i linje med 

gällande plan

Avvaktar inriktning för A-tomt

Avvaktar Gamla Bålsta Bostäder Håbo kommun Småstaden, Gamla-

Nya Bålsta

Resurser (tid)

Avvaktar Ekilla 1:1 Bostäder Privatpersoner ca 8-9  villor Inväntar besked från exploatör

Vilande Båtsbacken (PRG) Bostäder Håbo kommun Perifertläge, 5-10 

småhustomter 

Avvaktar 

huvudmannaskapsutredning

Vilande K5 Västra 

Myrskären   

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering av plan 

samt förändrad 

skötselorganisering för 

vägen

Avvaktar 

huvudmannaskapsutredning

Vilande Skokloster Udde 2 Bostäder … ca 40-70 bostäder, 

strandskydd

Avvaktar annan plan

Vilande Bålsta centrum, 

Dp 2 Etapp 2 - 

Stockholmsvägen

Bostäder Magnolia, 

Håbohus

Centrum, ca 500 

bostäder

Avvaktar utbyggnad av Bålsta 

Centrum etapp I

Vilande Slottskogen norra 

S3

Bostäder Håbo kommun Modernisering, 113§ Avvaktar 

huvudmannaskapsutredning

Vilande Viby äng kvarter 

I+K

Bostäder Skanska Bostäder Inväntar besked från exploatör

Återtagande Y2 Bålsta 

Stationssamhälle 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Initialt modernisering, 

men visade sig kräva 

ny detaljplan

Förslag att återta ärendet, ej 

tillägg till gällande detaljplan
Å

Återtagande Viksjö 7:1 (PRG) Bostäder Privatpersoner Utanför tätorten, ca 35 

villor

Förslag att återta ärendet i o m 

samrådsförslaget för ny 

översiktsplan
Å

Återtagande Blåklintsvägen, 

tillägg

Bostäder Skanska GC-väg & 

gestaltningsbestämmel

ser

Inväntar besked från exploatör

Återtagande Bålstaåsen (PRG) Bostäder … Pågående grustag Förslag att återta ärendet
Å



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-14 KS 2016/00636 nr 71758 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029, 
prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt upprättat förslag till 

yttrande.   

 

Sammanfattning 

Region Uppsala har fått direktiv från regeringen att upprätta en ny länsplan 

för transportinfrastrukturen. Den nya planen ska avse perioden 2018-2029. 

Som en del i arbetet med att ta fram en ny länsplan för 

transportinfrastrukturen önskar Region Uppsala få in förslag på de högst 

prioriterade åtgärderna i länet, bland annat från länets kommuner. 

Håbo kommun har sammanställt de objekt, deras brister, förslag till åtgärder 

samt bedömd effekt av dessa, som kommunen anser ska ingå i 

länstransportplanen. 

Regionförbundet genomför samtidigt ett avgränsningssamråd för den 

miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram i samband med 

länstransportplanen. Håbo kommun anser överlag att avgränsningen för 

miljökonsekvensbeskrivningen är bra men önskar att den bör utökas 

geografiskt och omfatta ett länsöverskridande perspektiv.   

 
Ärendet 

Region Uppsala har fått direktiv från regeringen att upprätta en ny länsplan 

för transportinfrastrukturen. Länstransportplanen anger var Uppsala läns 

investeringar i den regionala transportinfrastrukturen ska ske och omfattar 

investeringar i cykelvägnät, kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder som 

förbättrar kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.  

Länstransportplanen ska bidra till att målen i den regionala 

utvecklingsstrategin och det Regionala trafikförsörjningsprogrammet 

uppfylls. Den nya planen ska avse perioden 2018-2029. 

Som en del i arbetet att ta fram länstransportplanen önskar Region Uppsala 

få in en prioritering av åtgärder för att lösa brister och framtida behov i det 

regionala transportnätet. Håbo kommun har sammanställt de brister och 

objekt som kommunen anser ska ingå i länstransportplanen. 

Identifierade objekt presenteras i bilaga 1 KS 2016/00636 

dokumentnummer 72175. Prioriteringen av objekten utgår från kommunens 

övergripande målsättning att skapa ett hållbart samhälle, som bland annat 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-14 KS 2016/00636 nr 71758 

 

uttrycks i visionen Vårt Håbo 2030 och kommunens miljöstrategi. Det får 

till följd att kollektivtrafik- och cykelåtgärder prioriteras högre än åtgärder 

som endast skapar förbättringar i vägtransportnätet.  

Identifierade åtgärder, och prioriteringen av dessa, samspelar även med de 

utvecklingsambitioner som uttrycks i den nya översiktsplan för Håbo 

kommun som fram till 28 februari 2017 är ute på samråd.  

Åtgärder av mindre omfattning har på grund av möjligheten till 

genomförande prioriterats högre än mer omfattande åtgärder som är aktuella 

först på lång sikt för att inte förhindra eller försena deras genomförande.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Yttrandet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Yttrandet föranleder ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Yttrande ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029 

– Bilaga 1 prioriterade åtgärder för ny länsplan för transportinfrastrukturen 

– Bilaga 2 avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för ny 

länsplan för transportinfrastrukturen   

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala, ola.kahlstrom@regionuppsala.se  

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS 2016/00636 nr 72255 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171-528 27 
marie.pettersson@habo.se 

 

Yttrande ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029, 
prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Sammanfattning 

Prioriterade objekt i Håbo kommun presenteras i bilaga 1, KS 2016/00636 

dokumentnummer 72175. Prioriteringen av identifierade objekt utgår från 

kommunens övergripande målsättning att skapa ett hållbart samhälle, som 

bland annat uttrycks i visionen Vårt Håbo 2030 och kommunens 

miljöstrategi. Identifierade objekt samspelar även med kommunens nya 

översiktsplan. 

Håbo kommun samtycker i Region Uppsalas förslag till avgränsning av 

miljöbedömningen men anser att bedömningen bör utökas geografiskt till att 

omfatta ett länsöverskridande perspektiv. 

Bakgrund 

Region Uppsala ska upprätta en ny länsplan för transportinfrastrukturen, 

som ska ange var Uppsala läns investeringar i den regionala 

transportinfrastrukturen ska ske. Håbo kommun har sammanställt de objekt, 

deras brister, förslag till åtgärder samt bedömd effekt av dessa, som 

kommunen anser ska ingå i länstransportplanen. 

En regional plan för transportinfrastruktur ska alltid antas medföra 

betydande miljöpåverkan och därför ska en miljöbedömning göras för 

planen. Region Uppsala genomför ett samråd för avgränsningen av 

miljöbedömningen.  

Synpunkter 

Prioriteringen av identifierade objekt utgår från kommunens övergripande 

målsättning att skapa ett hållbart samhälle, som bland annat uttrycks i 

visionen Vårt Håbo 2030 och kommunens miljöstrategi. Det får till följd att 

kollektivtrafik- och cykelåtgärder prioriteras högre än åtgärder som endast 

skapar förbättringar i vägtransportnätet.  

Identifierade åtgärder, och prioriteringen av dessa, samspelar även med de 

utvecklingsambitioner som uttrycks i den nya översiktsplan för Håbo 

kommun som fram till 28 februari 2017 är ute på samråd.  

Åtgärder av mindre omfattning har på grund av möjligheten till 

genomförande prioriterats högre än mer omfattande åtgärder som är aktuella 

först på lång sikt för att inte förhindra eller försena deras genomförande.  

Identifierade objekt presenteras i bilaga 1, KS 2016/00636 

dokumentnummer 72175. 



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS 2016/00636 nr 72255 

 

Håbo kommun samtycker i Region Uppsalas förslag till avgränsning av 

miljöbedömningen. Håbo kommun anser dock att bedömningen bör utökas 

geografiskt till att omfatta ett länsöverskridande perspektiv. Flertalet av 

åtgärderna som är aktuella för länstransportplanen har en länsöverskridande 

påverkan och miljöbedömningen av dessa bör samspela med åtgärdernas 

geografiska påverkan.  

 



Bilaga 1 prioriterade åtgärder för ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029 

Objekt Brist i transportsystemet Plats Förslag på åtgärd Bedömd effekt Prio 

Rese-

centrum 

i Bålsta 

Resecentrum i Bålsta är en viktig punkt i 

infrastruktur- och kollektivtrafiknätet i regionen. 

Stationen trafikeras av interregional- och regionaltåg, 

pendeltåg, region- och tätortsbussar samt gång-, 

cykel- och biltrafik. Över 60 procent av den 

arbetsföra befolkningen i kommunen arbetspendlar ut 

från kommunen, många via resecentrum. Ett 

betydande antal pendlar även in till kommunen via 

resecentrum.  

Håbo kommun är en tillväxtkommun och bara i 

området kring resecentrum sker en omfattande 

stadsutveckling, med ett tillskott av bostäder på upp 

mot 3-4 000 lägenheter. Trycket på nuvarande 

stationsområde kommer att öka.  

Det nuvarande stationsområdet är bristfälligt på 

många sätt, och saknar grundläggande egenskaper 

bland annat vad gäller kapacitet, utformning och 

trygghet. Resecentrum är inte anpassat efter den 

utveckling som sker i området och åtgärder är en 

förutsättning för att planerad utveckling samt 

förväntad bostadsproduktion i området ska komma 

till stånd. Åtgärder krävs även för att resecentrumet 

ska fungera som en attraktiv bytespunkt mellan olika 

Resecentr

um Bålsta 

Resecentrum i Bålsta ska utformas så att 

nyttjandet upplevs effektivt och enkelt 

av resenärerna.  

Åtgärder för att förbättra och stärka 

tillgängligheten, kapaciteten, 

utformningen och funktionaliteten krävs.  

Resecentrumets funktion som en 

bytespunkt mellan olika trafikslag ska 

säkerställas såväl som områdets funktion 

som en attraktiv och välbesökt 

mötesplats i kommunen. 

Åtgärder ska omfatta hela 

stationsområdet, inklusive en ytterligare 

entré i den sydöstra delen av perrongen.  

Mer attraktiv rese- och bytespunkt vilket främjar 

ett ökat resande med kollektivtrafik och därmed 

ett hållbart resande.  

Åtgärderna bidrar till en ökad tillgänglighet samt 

skapar även attraktiva mötesplatser och miljöer 

för hela kommunen. Genom att anpassa 

utformningen utifrån kapacitetsbehoven skapas 

även en förbättrad och mer trafiksäker miljö. 

1 
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trafikslag, vilket i sin tur främjar ett hållbart resande.  

Mälar-

banan 

Mälarbanan är en avgörande tillväxtfaktor för Håbo 

kommun såväl som för Mälardalsregionen. Järnvägen 

tillgängliggör arbetsplatser, studieplatser samt ger en 

god tillgänglighet till regionens kultur- och 

fritidsutbud. Den tillgänglighet och närhet i regionen 

som Mälarbanan skapar för Håboborna är avgörande 

för kommunens attraktionskraft.  

För att de fördelar som Mälarbanan innebär ska 

kunna nyttjas fullgott i kommunen såväl som i 

regionen krävs att kapaciteten samt utbudet utvecklas 

i takt med regionens tillväxt.  

Mälarban

an, 

Bålsta-

Stockhol

m 

Ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan 

mellan Bålsta och Stockholm för att 

säkerställa att kapaciteten och utbudet är 

tillräckligt.  

Håbo kommun tar i sin fysiska planering 

höjd för ytterligare ett vändspår vid 

Bålsta station och ett sådant vändspår 

bör anläggas för att möjliggöra en 

utökning av pendeltågstrafiken mellan 

Bålsta och Stockholm till kvartstrafik.  

Förstärkt kapacitet och ökad robusthet i 

trafikeringen på Mälarbanan.  

Ökad attraktivitet för trafikslaget och därmed ökat 

kollektivt resande. 

2 

Gång- 

och 

cykel-

väg Bro-

Bålsta 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 

Bålsta och Bro.  

Enköping

s- och 

Stockhol

msvägen 

mellan 

Bro och 

Bålsta 

(väg 840) 

Gång- och cykelväg mellan Bro och 

Bålsta för att koppla samman orterna. 

Åtgärden kopplar även samman Bålsta 

med Stockholms regionala cykelvägnät.  

Möjliggör för cykelarbetspendling mellan Bålsta 

och övriga orter i nordvästra Stockholmsregionen. 

Gång- och cykelvägen möjliggör även för 

rekreations- och turismresor i regionen. 

Vägen fyller en regional funktion och bidrar med 

att koppla samman regionen och skapa en ökad 

tillgänglighet. 

3 

Kollekti

vtrafik-

hållplats

Bristfällig säkerhet och tillgänglighet på 

busshållplatser på landsbygden och i tätorterna.  

Håbo 

kommun, 

på 

Säkerhetshöjande åtgärder på 

busshållplatser på landsbygden. 

Framförallt prioriterat vid extra utsatta 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet, och därmed 

ökad användning av kollektivtrafik.  

Bidrar till en hållbar utveckling genom att främja 

4 
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er landsbygd

en och i 

tätorterna 

hållplatser samt där barn trafikerar 

hållplatsen i hög utsträckning.  

Tillgänglighetshöjande åtgärder på 

busshållplatser i tätorterna.  

ett hållbart trafikslag.  

Ökad trafiksäkerhet.  

Gång- 

och 

cykel-

väg 

Ytter-

gran, 

vidare 

längs 

med väg 

263. 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 

Bålsta och Litslena.  

Från 

Bålsta, 

längs med 

väg 545 

och 

vidare 

längs med 

väg 263  

Gång- och cykelväg från Bålsta, längs 

med väg 545 mot Yttergran för att 

underlätta ett hållbart resande och främja 

cyklingen i kommunen.  

I förlängningen även aktuellt att fortsätta 

gång- och cykelvägsdragningen vidare 

längs med väg 263 till Övergran och 

vidare mot Hjälstaviken och Litslena.  

Möjligheten att nyttja Granåsvägen som 

övergång över väg E18 bör undersökas i 

samband med genomförande av 

åtgärden. 

Främjar cykeln som transportsätt och bidrar till att 

stärka ett hållbart resande.  

Gång- och cykelvägen skapar en förbättrad 

tillgänglighet, utan krav på bilberoende, till natur- 

och rekreationsvärden norr om Bålsta. Granåsens 

naturreservat samt Ekilla naturreservat och 

badplats utgör viktiga målpunkter.  

Förbindelsen fyller framförallt en viktig funktion 

för rekreations- och turismresor. Vägen fyller en 

regional funktion genom att bidra koppla samman 

regionen och skapa en ökad tillgänglighet. 

Samordning av åtgärder för objekt Trafikplats 

Åsen kan vara aktuell. 

5 

Gång- 

och 

cykelvä

g Bålsta 

- Krägga 

- Ekol-

sund 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 

Bålsta och Krägga, vidare över Ekolsund.  

Gamla 

banvallen 

Bålsta-

Krägga, 

vidare 

över 

Ekolsund 

Gång- och cykelväg från Bålsta, längs 

med gamla banvallen till 

Krägga/Stämsvik och vidare över 

Ekolsund till Enköping kommun.  

Gång- och cykelvägen bidrar med förbättrade 

förbindelser mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta. 

Den möjliggör ett hållbart resande mellan orterna 

och främjar cykeln som transportsätt, vilket bidrar 

till att stärka ett hållbart resande.  

Gång- och cykelvägen möjliggör både 

arbetspendling samt rekreations- och turismresor. 

Cykelvägen fyller en regional funktion då den 

6 
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kopplar samman Håbo och Enköpings kommun. 

Samåkni

ngspark

eringar 

 Avsaknad av samåkningsparkeringar. Vid 

trafikplats 

Åsen och 

Draget. 

Anläggande av samåkningsparkeringar i 

tillgängliga lägen med god anslutning 

till väg E18. 

Ökad samåkning, och därmed minskad belastning 

på transportinfrastrukturen samt miljön tack vare 

minskat bilanvändande.  

7 

Trafik-

plats 

147 

Draget 

Håbo kommun planerar att utveckla befintligt 

verksamhetområde Draget samt nytillkommande 

område Dragelund. Tillväxten kommer sannolikt att 

innebära en ökad trafikbelastning vid trafikplatsen, 

både för persontrafik och för tung trafik samt 

godstrafik.  

Av- och påfarten till motorvägen är redan idag 

bristfällig ur säkerhetssynpunkt. Situationen kommer 

i och med pågående utveckling i området att 

förvärras ytterligare.  

Även en omfattande bostadsutveckling planeras i 

Bålsta, bland annat vid Kalmarsand, vilket kommer 

innebära en ytterligare ökad belastning på 

trafikplatsen.  

I och med kommande tillväxt i tätorten samt 

förväntad trafikökning på motorvägen ökar behovet 

av åtgärder vid trafikplatsen. En eventuell höjd 

hastighet på motorvägen aktualiserar bristen 

ytterligare.  

Trafikplat

s Draget. 

Ombyggd trafikplats vars konstruktion 

är trafiksäkert utformad och anpassad 

för en ökad trafik och höjda hastigheter 

på E18. 

Ökad trafiksäkerhet på E18. Förbättrad 

trafiksituation för dagens trafikmängd samt 

förväntad ökad trafikmängd.  

8 
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Varp-

sund 

Kort vägsträcka vid Varpsund, mellan Stora 

Ullfjärden och Gorran som är bristfällig ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  

Området är ett populärt besöks- och rekreationsmål, 

där mycket folk vistas. 

Väg 263, 

Varpsund 

Trafiksäkerhetshöjande insatser så som 

förbättrade parkeringsmöjligheter, 

breddad väg samt uträtning av 

vägsträcka.  

Ökad trafiksäkerhet samt utveckling av befintligt 

besöksmål.  

9 

Trafik-

plats 

Bålsta 

I och med planerad stadsutveckling i Bålsta kommer 

Stockholmsvägen bli överbelastad som in- och 

utfartsled från de centrala delarna av Bålsta till 

motorvägen. En ökad trafik i Bålsta tätort är inte 

förenlig med den omdaningen längs med 

Stockholmsvägen som planeras. 

 

E18, i 

höjd med 

de 

centrala 

delarna av 

Bålsta, i 

slutet av 

Sjöändavä

gen.  

Ytterligare en trafikplats, med direkt 

anslutning till Bålsta centrum och 

resecentrum bör tillkomma för att möta 

kommande behov och avlasta 

Stockholmsvägen.  

Anslutningsvägen bör även anslutas till 

befintliga bostäder på åsen, samt 

kopplas till Grustaget. 

Ökad trafiksäkerhet samt ökade möjligheter till 

effektiv transport till Bålsta resecentrum.  

Trafikplatsen och anslutningsvägen skapar en 

effektiv anslutning mellan motorvägen och de 

centrala delarna av Bålsta och bidrar därmed till 

en ökad tillgänglighet till de centrala delarna av 

Bålsta och resecentrum för övriga delar av 

kommunen såväl som regionen. 

Åtgärden underlättar byte till kollektiva färdmedel 

för ett fortsatt resande till och från kommunen. 

Funktion av Bålsta resecentrum som attraktiv 

bytespunkt i kommunen och i regionen förstärks 

därmed. 

Åtgärden avlastar den trafik som idag går från 

motorvägen via Stockholmsvägen till Bålsta 

centrum vilket krävs i och med planerad 

omdaning längs av Stockholmsvägen. Vägen 

skapar även ett bättre sammankopplat vägnät i de 

centrala delarna av Bålsta.  

10 

Väg 

263/Aro

Stråket mellan västra Mälardalen, förbi Håbo 

kommun och vidare till norra Stockholm med 

Väg 263 Tillkomsten av en ny anslutning till 

Arlanda från de västliga delarna av 

Anläggande av järnväg, alternativt förbättrade 

vägförbindelser, från Bålsta till Arlanda skulle 

11 
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slänken framförallt Arlanda som viktig målpunkt fyller en 

viktig transportfunktion. Möjligheten till effektivt 

resande längs med stråket krävs och i och med 

förväntad tillväxt i regionen kommer därför 

förstärkningar i transportsystemet att krävas.  

Mälardalen bör utredas. En sådan 

utredning bör ha ett brett angreppssätt 

och sträckning via Bålsta bör ingå.  

öka tillgänglighet till Arlanda för kommunen 

såväl som regionen. En förbättrad förbindelse 

mellan Bålsta och Arlanda skulle även fylla en 

funktion för tunga godstransporter från Arlanda 

samt från Kapellskär. 

Trafikavlastning i Stockholm.  

Trafik-

plats 

146 

Åsen 

Trafiksituationen vid trafikplats Åsen, vid korsningen 

för påfart på väg E18 västerut och väg 542 till 

Krägga, är idag bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Håbo kommun planerar för ett omfattande 

verksamhetsområde i norra delen av Bålsta, Logistik 

Bålsta, som kommer innebära en ökad påfrestning i 

transportinfrastrukturen framförallt på grund av ett 

ökat antal arbetsplatser i området.  

Planerad utveckling av Logistik Bålsta aktualiserar 

därför behovet av åtgärd för trafikplats Åsen 

ytterligare.  

Trafikplat

s Åsen 

Ombyggnation, framförallt vid 

korsningen mellan väg 545, 542 och 

påfart västerut på E18, för att förbättra 

trafiksäkerheten. Kan exempelvis ske 

genom ny korsningslösning så som en 

cirkulationsplats.  

Ökad trafiksäkerhet.  

Samordning av åtgärder för objekt Gång- och 

cykelväg Yttergran, vidare längs med väg 263 kan 

vara aktuell. 

12 

Förbind

else 

Sko-

kloster 

Avsaknad av gena förbindelser mellan Skokloster 

tätort och Skohalvön till Uppsala, Knivsta, Sigtuna, 

Arlanda och övriga delar av Stockholmsregionen.  

Förbindel

se över 

Skofjärde

n från 

Skokloste

r slott 

En vattenförbindelse, med båt eller 

genom vägförbindelse, över Skofjärden 

från Skokloster till Knivsta kommun.  

En färje- eller broförbindelse över Skofjärden, 

från Skokloster slott till Knivsta kommun, skulle 

öka tillgängligheten och skapa en stark koppling 

mellan Skokloster tätort och Uppsala, Knivsta, 

Arlanda och Stockholmsregionen.  

Förbindelsen skulle underlätta 

arbetspendlingsbehov såväl som skapa ytterligare 

möjligheter för arbetspendling. Utöver detta skulle 

även vinster för besöksnäringen samt ökade 

13 
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möjligheter till en fortsatt utveckling av 

Skokloster skapas. 

Trafik-

plats 

Krägga 

Transportinfrastrukturen till Krägga/Stämsvik är 

bristfällig och trafiksäkra samt effektiva anslutningar 

till motorvägen och intilliggande orter som Bålsta 

och Enköping saknas.  

Korsninge

n E18 väg 

542. 

Ny trafikplats vid korsningen mellan väg 

E18 och väg 542.   

Effektiv anslutning till väl utbyggd infrastruktur 

för resor till och från Krägga/Stämsvik.  

Ökad trafiksäkerhet på väg 542 tack vare 

trafikavlastning och förbättrade möjligheter att 

serva orten med en attraktiv, effektiv och 

trafiksäker kollektivtrafik.  

14 
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Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029. 
Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd 
för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 

Under hösten 2016 har regeringen lämnat över en infrastrukturproposition till riksdagen. 

Det kommer senare att komma direktiv för att upprätta en ny nationell plan och även 

direktiv för de regionala planerna för transportinfrastrukturen (länsplanerna). 

Regionförbundet Uppsala län (från och med 2017-01-01 Region Uppsala) ansvarar för 

länsplanen i Uppsala län. Länstransportplanen sträcker sig mellan perioden år 2018-

2029. 

Region Uppsala önskar därför att få in förslag på de högst prioriterade åtgärderna i länet 

på det statliga vägnätet. Oavsett om åtgärderna omfattas av den nationella planen eller 

länsplanen (fyll i tabellen nedan). 

Region Uppsala vill också samråda kring föreslagen avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning för planen.  

 

Förfrågan om prioriterade åtgärder i länsplan 2018-2029 

Enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska 

Region Uppsala begära in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från den 

regionala kollektivtrafikmyndigheten, kommuner och andra berörda myndigheter. 

Länstransportplanen ska bidra till att målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

och det Regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) uppfylls. Den ska också ses som 

ett instrument för att uppfylla de mål och prioriteringar som sammanfattas i den 

storregionala systemanalysen inom ramen för En bättre sits. Den antogs i oktober av 

den styrgrupp som består av politiska företrädare för länsplaneupprättare och 

kollektivtrafikmyndigheter i Östra Mellansverige. 
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Önskemål och prioriteringar av åtgärder i transportsystemet 

Region Uppsala önskar få in remissinstansernas prioritering av åtgärder för att lösa 

brister och framtida behov i det regionala transportnätet. Använd mallen nedan för att 

redovisa dessa. 

 

  
Brist i 

transportsystemet Plats/Stråk Förslag på åtgärd Bedömd effekt Prio 

Ex 1 Osäker trafikmiljö för 

oskyddade trafikanter 

som ska ta sig till och 

från hållplatser. 

Längs väg XX 

mellan ort Y och 

Z, regionalt 

cykelstråk och 

regionalt 

kollektivtrafikstråk 

Gång och 

cykelväg mellan X 

och Z, förbättrad 

passage för 

oskyddade 

trafikanter vid 

hållplats A, B, C 

osv.. 

Förbättrad 

tillgänglighet 

till 

kollektivtrafiken 

och bättre 

trafiksäkerhet  

1 

Ex 2 Inom ett område uppstår 

framkomlighets och 

trafiksäkerhetsproblem i 

rusningstid till 

arbetsplatsområde/skola. 

Längs vägen D, 

Regionalt 

cykelstråk E samt 

till stationen F. 

Trimningsåtgärder, 

stationsåtgärd, 

hållplatsåtgärder, 

genare cykelstråk 

och trafiksäkerhet 

Förbättrad 

tillgänglighet 

och 

trafiksäkerhet 

2 
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Förslag till avgränsning av miljöbedömning tillhörande länsplan för 
regional transportinfrastruktur för Uppsala län år 2018-2029  

 

Bakgrund och syfte  

Region Uppsala har i uppdrag att ta fram en länsplan för investeringar i regional 
transportinfrastruktur för perioden år 2018-2029. En regional plan för 
transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan och därför ska 
en miljöbedömning göras för planen (förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar). Inom ramen för en miljöbedömning ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där den positiva och negativa betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra ska identifieras, 
beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och 
geografiska räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Det färdiga 
förslaget till länsplan blir föremål för granskningssamråd tillsammans med MKB:n. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska vara en integrerad del av arbetet med planen och 
planens olika åtgärder och alternativ.  
 
Ett viktigt steg i planprocessen är att besluta om vilket fokus och vilka avgränsningar 
som miljöbedömningen ska ha. Det gäller till exempel:  

• Vilka är de viktigaste miljöaspekter som planen kan påverka?  
• Vilka miljökvalitetsmål är mest relevanta för bedömningen?  
• Vilken tidshorisont och vilka geografiska begränsningar är lämpliga?  
• Hur ska planen och miljöbedömningen visa på alternativ?  
• Hur ska nollalternativet utformas?  

 
Syftet med avgränsningen är att koncentrera arbetet med miljöbedömningen till de 
frågor som är mest relevanta för länstransportplanen. Miljöpåverkan av varje enskild 
åtgärd beskrivs bäst i samband med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar. 
Fokus i miljöbedömningen av länstransportplanen bör istället ligga på frågeställningar 
som är relevanta att lyfta i ett tidigt skede och som kanske inte kan lösas lika 
ändamålsenligt senare i det enskilda projektet.  
 
Betydande miljöpåverkan  

Region Uppsala bedömer att länsplan för investeringar i regional transportinfrastruktur 
för perioden år 2018-2029 kan antas medföra betydande miljöpåverkan inom följande 
områden:  

• Klimat: Utsläpp av klimatpåverkande gaser  
• Hälsa: Påverkan på människors hälsa av luftutsläpp, buller och förorening av 

ytvatten och grundvatten.  
• Landskap: Påverkan på landskapets natur-, kultur- och friluftslivsvärden, 

barriäreffekter.  
 



 2016-11-21 Dnr: RFUL 2016/113 
 

4 (6) 

Region Uppsala anser att alla de miljöaspekter som Trafikverket har föreslagit i ”Metod 
för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet” (september 2011) 
ryms i sammanställningen ovan. Se Trafikverkets föreslagna fokusområden och 
miljöaspekter nedan i figur 1.  
 

 
Figur 1. Ur Trafikverkets rapport – Metod för miljöbedömning av planer och program 

inom transportsystemet september 2011).  

 
Föreslagna bedömningsgrunder  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en ”beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn har beaktats i planen” (6 kap 12§ miljöbalken 
1998:808). Utöver de nationella miljömålen kommer även miljökvalitetsnormer för 
vatten och luft utgöra en bedömningsgrund.  
Förslaget är att miljöbedömningen av länsplanen begränsas till att beskriva hur 
nedanstående miljökvalitetsmål påverkas av planen:  
 

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning (kväveoxider)  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Myllrande våtmarker  
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap  
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv  
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De nationella transportpolitiska målen ska också utgöra en bedömningsgrund:  

• Tillgänglighetsmålet: att transportsystemet ska ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet  

• Hänsynsmålet: att transportsektorn ska bidra till att bryta beroendet av fossila 
drivmedel och öka energieffektiviteten, att antalet döda och skadade ska fortsatt 
minska och att miljökvalitetsmålen uppfylls och ökad hälsa nås.  

 

Föreslagen begränsning i tid och geografi  

Vad gäller avgränsning i tid så föreslår Region Uppsala att miljöbedömningen omfattar 
miljökonsekvenser under planperioden, det vill säga fram till år 2029 och som längst till 
år 2030, vilket är mål år för flera miljömål.  
Region Uppsala föreslår att miljöbedömningen begränsas till att primärt omfatta 
miljökonsekvenser inom Uppsala län. För de miljöaspekter (främst klimatpåverkan) där 
konsekvenserna berör ett större geografiskt område än det egna länet kan analysen även 
nämna detta.  
 

Hantering av alternativ i planen med tillhörande MKB  

Ambitionen är att integrera miljöbedömningen i planarbetet tidigt och på ett tydligt sätt. 
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer olika planalternativ att bedömas. Alternativen 
kommer att konsekvens bedömas och jämföras sinsemellan och med nollalternativet.  
 

 

Nollalternativ  

I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning 
av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga 
alternativ ska kunna jämföras emot för att på så sätt kunna jämföra respektive 
alternativs konsekvenser.  
 
Enligt Naturvårdsverket är nollalternativet inte en beskrivning av aktuella förhållanden 
och inte heller endast en framskrivning av aktuella förhållanden när inga åtgärder 
vidtas. Istället inkluderas de åtgärder och den förändring som kan förväntas genomföras 
även om ingen ny plan antas.  
 
Att definiera nollalternativet som en utveckling utan infrastrukturinvesteringar mellan år 
2018 – 2029 anses inte vara en sannolik utveckling, då man kan förvänta sig att åtgärder 
kommer att vidtas inom planområdet även om ingen ny plan genomförs. 
Nollalternativet definieras därför i denna MKB som att inriktningen i den nu befintliga 
planen för perioden år 2014-2025 behålls. 
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Avgränsning i detaljeringsnivå  

Ambitionen är att ta in miljöaspekter i planeringsprocessen redan på ett mycket tidigt 
stadium. Detta gör det möjligt att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter redan i 
beslutsprocessen för planarbetet. Miljöbedömningen görs på en strategisk och 
övergripande nivå och tar inte upp frågor som lämpligen bedöms senare i 
planeringsprocessen. Varje enskild åtgärd kommer inte att bedömas utan den 
sammanvägda påverkan av de olika alternativens inriktning och huvudsakliga åtgärder 
kommer istället att bedömas. Kumulativa effekter kommer att beskrivas i MKB:n på en 
övergripande nivå. Med kumulativa effekter avses de effekter som åtgärder genererar 
tillsammans med befintliga transportsystem såsom annan markanvändning, luftutsläpp 
med mera. Det kan vara existerande positiva och negativa effekter, till exempel 
påverkan på djurliv, som förstärks av åtgärder. Det kan även vara så att tillkommande 
belastning i en redan utsatt miljö innebär en tröskeleffekt som sammantaget ger en 
oacceptabel miljöbelastning.  

 
Kopplingar till nationell planering  

Parallellt med upprättandet av Uppsalas länstranportplan tar Trafikverket fram ett 
förslag till ny nationell transportplan för perioden år 2018-2029. Även den nationella 
transportplanen kommer att miljöbedömas. Den nationella transportplanen kommer att 
kommenteras i MKB:n och utgöra underlag i den mån den är tillgänglig.  

 
Underlag  

Förslaget till avgränsning grundar sig i huvudsak på följande dokument:  
 
Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, Trafikverket 
(2011:134)  
 

Miljöbalken 
 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län 2014-2025 (med tillhörande 

MKB) 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-11-07 KS 2016/00598 nr 70887 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen antar utvecklingsplan för skokloster. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 

Lund att påteckna avtalet.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Statens fastighetsverk, 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet, Svenska 

kyrkan i Håbo och Skokloster Gods arbetat fram ett förslag till en 

gemensam utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott.  

Avsikten med utvecklingsplanen är dels att tydliggöra de olika aktörernas 

ansvar för utvecklingen av Skokloster slott som generellt besöksmål, samt 

fastställa en gemensam vision för utvecklingen av platsen omkring slottet.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga kostnader eller finanseringsbeslut. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott   

__________ 

Beslut skickas till 

Statens fastighetsverk 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet 

Svenska kyrkan i Håbo 

Skokloster Gods  

 



   

 

 

 

UTVECKLINGSPLAN FÖR BESÖKSMÅLET 

SKOKLOSTERS SLOTT  

1 Skoklosters slott – information om platsen  

Skoklosters slott är beläget på Skohalvön vid Mälaren i Skoklosters socken, 

Håbo kommun, Uppsala län. 1967 övertog staten slottet som ägare genom 

dåvarande Byggnadsstyrelsen från den siste fideikommissarien Rutger von 

Essen som bott på slottet sedan 40-talet. 

 

Regeringen beslutade 1971 att förklara Skoklosters slott som statligt 

byggnadsminne och 1999 fastställde regeringen hårda skyddsföreskrifter som 

Riksantikvarieämbetet förslagit. Det statliga byggnadsminnet med 

skyddsföreskrifter omfattar slottet med närmaste omgivning vilket innefattar 

mark och kringliggande byggnader. Sedan 1993 förvaltar Statens 

fastighetsverk (SFV) Skokloster slott med tillhörande byggnader och park. 

 

Skoklosters slotts speciella värde är att den, både som byggnad och inredning, 

representerar en närmast orörd miljö, åldrad sedan 350 år. SFV förvaltar och 

ansvarar för byggnaden medan Skoklosters slott (som också är en statlig 

myndighet tillhörande LSH) ansvarar för att bedriva museiverksamhet och 

vårda de värdefulla föremålen. Det unika med slottet är att byggnaden 

betraktas som ett museiföremål i sig, vilket står i vårdprogrammet som antogs 

år 2001. De tre museivåningarna är i princip orörda sedan 350 år tillbaka 

medan bottenvåningen där slottets personal sitter har moderniserats i olika 

etapper då installationer som el, vatten, uppvärmning finns.  
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Skoklosters slott är ett riksintresse och är välkänt både nationellt och 

internationellt. Slottet är ett av SFV:s flaggskepp där restaureningen av slottet 

på 70-talet blivit stilbildande och präglat svensk byggnadsvård. För 

kommunens invånare och näringsliv är slottet med sin attraktionskraft en 

enande symbol, ett värdefullt varumärke, en intäktskälla och en 

rekreationsmiljö.  

 

Området kring Skokloster slott är värdefullt för rekreation för boende i Håbo 

och närliggande kommuner. På halvön finns flera unika kulturskatter – slottet, 

kyrkan, klosterkyrkoruinen, runstenar och andra fornlämningar samt en rik och 

varierad natur omgiven av vatten.  

  

2 Aktörernas roller och ansvar 

Statens fastighetsverks (SFV) har till uppdrag att bevara och utveckla våra 

statligt ägda kulturhistoriska fastigheter för oss och framtida generationer.  

På fastigheten Skokloster 2:4 är slottet inklusive kringliggande byggnader och 

mark statligt byggnadsminne som skall bevaras till sin karaktär. SFV skall 

vårda, bevara och utveckla dessa kulturvärden och samtidigt arbeta för att 

göra det tillgängligt för allmänheten.  

 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet (LSH) 

har som  mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. 

Myndigheten ska utifrån museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap 

om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på 

samhällsutvecklingen. 

 

Skoklosters Gods (Fredrik Von Essen) har som målsättning att förvalta 

egendomarna på Skokloster utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv med en 

acceptabel avkastning, vilket innebär att bolaget arbetar för att utveckla en 

levande landsbygd i tiden men med hänsyn till natur, kultur och historia. 
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Bolaget verkar för att utveckla turismen och tillgängliggöra de stora 

kulturvärden som finns både i byggnader och i skog. 

 

Håbo kommun strävar efter ett hållbart samhälle där människor kan leva, bo 

och arbeta under alla perioder i livet. Målet för Håbo kommun är att se 

Skokloster växa som besöksmål med fler verksamheter, besökare, 

övernattningsmöjligheter och aktiviteter. Kommunen får arbeta för att främja 

angelägenheter av allmänt intresse inom kommunens gränser och Skokloster 

är ett sådant område av allmänt intresse. Dock begränsas kommunens 

möjligheter av kommunallagen, som fastslår att kommuner inte får understödja 

enskilda, bedriva spekulativ verksamhet eller driva verksamheter som 

genererar ekonomisk vinst. Utifrån dessa förutsättningar vill Håbo kommun 

agera för att främja Skokloster som besöksmål och som samhälle att leva i.  

 

Svenska Kyrkan i Håbo främjar Skokloster som besöksmål genom att 

Skoklosters kyrka fungerar året runt som församlingskyrka med gudstjänster, 

konserter, dop, konfirmationer, vigslar, begravningar och påskvandringar för 

skolelever. Vid de stora kyrkliga högtiderna är kyrkan öppen med tillgång till 

guider. Under sommaren är Skokloster kyrka sjö- och vägkyrka och är öppen 

varje dag med guidad visning och i församlingshemmet Sjövillan bedrivs café-

verksamhet. Sjövillan fungerar dessutom regelbundet som lägergård för 

konfirmander och andra aktiviteter inom barn- och ungdom samt uthyrs för 

privat bruk. 

 

3 Gemensam vision för Skokloster 

Besöksmålet Skokloster slott med tillhörande byggnader och park är redan idag 

ett levande kulturarv som förmedlar kunskap och många olika upplevelser till 

besökare i alla åldrar från hela världen. Visionen är att slottet och 

slottsområdet ytterligare kan utvecklas och förstärka sin position som populärt 

besöksmål. Slottsområdet ska upplevas som en historisk helhet och ha 

nödvändiga basfunktioner som parkering, skyltning, offentliga toaletter, 
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mat/kaffe-serveringar. Tillgänglighet för alla till besöksmålets olika värden 

eftersträvas. 

 

Skoklosters slott skapar redan idag genom sin existens och verksamhet ett 

mångfald positiva samhällseffekter för Skokloster och kringliggande region. En 

utveckling av området med fler verksamheter skulle bidra till fler arbetstillfällen 

och fler besökare som skapar intänkter. En ökad turistnäring fyller också en 

viktig funktion för att få unga och nyanlända i arbete, grupper som annars kan 

ha svårt att komma in i arbetslivet. På så sätt gynnar en utveckling av platsen 

både kommunens och regionens invånare. Besöksmålet blir på så vis också mer 

hållbart ekonomiskt och socialt. 

 

Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar varav alla 

parter tagit varsitt. 

 

 

…………………………………   

Statens fastighetsverk                     

Mathias Von Schlieben, fastighetschef                    

Datum: 

     

 

…………………………………   

Håbo Kommun 

Carina Lund, kommunalråd 

Datum:  

 

     

                                                       

…………………………………   

Skoklosters slott (myndigheten LSH) 

Rebecka Enhörning, museichef 

Datum: 
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…………………………………   

Fredrik Von Essen 

Skoklosters Gods 

Datum: 

 

 

 

…………………………………   

Lars-Olof Eklund  

Svenska Kyrkan i Håbo 

Datum: 
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 Datum Vår beteckning 

 2017-01-12 KS 2017/00015 nr 72301 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

Tidplan för mål- och budget 2018, plan för 2019-2020 

Förslag till beslut  

1. Tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2018 godkänns.   

 

Sammanfattning 

Kommunledningsgruppens budgetförslag för 2018 och plan för 2019-2020 utgår 

ifrån förvaltningarnas analys av förändringar i befolkningens sammansättning, 

förändringar i lagar och förordningar samt möjliga effektiviseringar och omprio-

riteringar. Struktur och anvisningar för arbetet utarbetas av ekonomiavdelningen. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag distribueras till samtliga politiker den 

21 april. 

Den 5 maj hålls en budgetkonferens där kommunledningsgruppens budget-

förslag för drift och investeringar presenteras. Politiker och förvaltningschefer 

deltar på konferensen. 

Utifrån kommunledningsgruppens budgetförslag har de politiska partierna att 

lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj, 

stoppdatum för utskick av handlingar är 22 maj. Budget för år 2018 och plan för 

2019-2020 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 12 juni. 

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive nämnd 

har i uppdrag att under höstens arbete med detaljbudget se över nämndsmål och 

tillhörande nyckelindikatorer samt mått för år 2018 och inkomma med protokoll 

med beslutade nämndsmål, nyckelindikatorer och mått till kommunstyrelsen 

senast den 2 november 2016.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Besluten föranleder inga extra kostnader. 

Uppföljning 

Ingen separat uppföljning av beslutet krävs. 

Beslutsunderlag 

– Tidplan för mål- och budgetprocess 2018, plan för 2019-2020    

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder, kvalitetssamordnare, ekonomichef   

 



Tidplan mål- och budgetprocess 
Budget 2018, plan för 2019-2020 

Datum Aktivitet Vem 

13 Feb Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen KS 

16 Feb Skatteprognos från SKL 

17 Feb Anvisningar för verksamhetsanalys inkl analys- och planeringsförutsättningar. Ekonomiavdelningen 

18 Feb – 7 April Förvaltningarna arbetar med verksamhetsanalys Förvaltningschef 

31 mars Befolkningsprognos klar Plan- och utvecklingsavdelningen 

7 April Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Förvaltningschef 

10-21 April Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

18 April Regeringens vårproposition – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

21 April Kommunledningsgruppens budgetförslag klart och distribueras till samtliga politiker Kommundirektör 

22 April – 22 Maj Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till förfogande Politiker 

26 April Nämndernas delårsuppföljning klar 

4 Maj Skatteprognos från SKL – ev justeringar i verksamhetsanalyser och budgetförslag 

5 Maj Budgetkonferens – Kommunledningsgruppens budgetförslag presenteras och diskuteras.   Samtliga politiker, kommunledningsgrupp 

Maj Information till fackliga representanter 

16 maj Håboalliansens förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020 för drift och investeringar  KSAU 

29 maj 
Politiska förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål, skattesats och 

budgetstyrprinciper. Samtliga handlingar digitalt till KS-kansli senast 22 maj för distribution. 
KS 

12 juni Beslut om budget för drift och investeringar med KF-måll, skattesats och budgetstyrprinciper. KF 



Datum Aktivitet Vem 

29 Aug Skatteprognos från SKL   

20 Sept Regeringens budgetproposition   

 Sep-Okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, budgetansvarig 

5 Okt Skatteprognos från SKL   

30 Okt 

Nämnders och bolags budget och mål, nyckelindikatorer och mått  klara i 

Stratsys Nämnder och bolag 

2 Nov 

Sista dag för nämnder att lämna protokoll med beslut om nämndsmål, 

nyckelindikatorer och mått för 2018. Nämnder 

7 Nov Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020 KS Au 

20 Nov Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020 KS 

4 Dec Återrapport om budget 2018 och plan 2019-2020 KF 

Tidplan mål- och budgetprocess 
Budget 2018, plan för 2019-2020 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-12-30 KS 2016/00707 nr 72142 

 
Ekonomienheten 
Carin Homann, Controller  
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Attesträtt år 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2017 till angivna 

befattningar i bilaga  

Sammanfattning 

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 

transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 

upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 

delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 

budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 

följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 

kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen.   

 
Ärendet 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Uppföljning av om attesträtten följs sker genom intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Attestförteckning 

Beslut skickas till 

Ekonomienheten 
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Attestförteckning
Gällande driftredovisning och investeringsredovisning

Kommunstyrelsen
Gäller 2017-01-01--2017-12-31
Rev datum: 

Attesträtt beslutad av nämnd/styrelse
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns Befattning Namn

kr per faktura

11100 10100 - 10110, 11000 500 000 Kommunfullmäktiges ordf Ulf Winberg

11200 10200 Valnämnd 500 000 Valnämndens ordf Bertil Brifors

12000 12000 Revision 500 000 Revisionsnämndens ordf Bertil Berglund

13000 10300 - 10999, 13410 2 000 000 Kommunstyrelsens ordf Carina Lund

13002 10350 100 000 Ordf tekniska utskottet Christian Nordberg

10000-99999 10000-99999 30 000 000 Kommundirektör Per Nordenstam

Gäller 2017-01-01--2017-12-31

Attesträtt beslutad av förvaltningschef el motsvarande
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns, Befattning Namn

kr per faktura

13100

13500, 13920 Löne-

satsning, 13930 Gem 

projekt, 27*, 9261* 30 000 000 Kommundirektör Per Nordenstam

13013

99170 Fastighetsförsäljn 

99180 Exploatering 5 000 000 Plan- och utvecklingschef Isabell Lundberg

Administrativ avdelning

13431 92100, 92500, 99* 30 000 000 Ekonomichef, vice kommundirektör Vipul Vithlani

Ekonomichefen har även attesträtt för nedanstående ansvar och verksamhet

13012 92640 500 000 Kommunikationschef Karin Bärudde

130123 92660 500 000 Enhetschef kontaktcenter Domenica Gerlach

13420 13800, 92620 500 000 Kanslichef Jonas Eliasson

13422 92400 500 000 IT-chef Håkan Tapani

13450 92300 500 000 Upphandlingschef Gudrun Lind

Personalavdelning

13430 92200, 92230 500 000 Personalchef Marisa Lindblom

Kultur och livsmiljö

13800 31560, 36000 500 000 Kulturchef Hannah Rydstedt

Kulturchefen har även attesträtt för nedanstående ansvar och verksamhet

13810 26310, 30000, 35* 500 000 Enhetschef ung och hälsa Hans-Martin Hansen

13820

30000, 30260, 30200, 

31*, 34* 300 000 Enhetschef förening och anläggn Karin Gustafsson

13830

13600, 315*, 32000, 

92650 500 000 Enhetschef kultur och bibliotek Marie Holmqvist
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83600 91020-91029 1 000 000 Fastighetschef Karin Gustafsson

83610 91020-91029 1 000 000 Förvaltare M Quick Karin Gustafsson

83620 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Hannu Gybo Karin Gustafsson

83630 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Einar Hägglöf Karin Gustafsson

83640 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Thorbjörn Kvernplassen Karin Gustafsson

83650 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Vakant Karin Gustafsson

83660 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Jan Nordström Karin Gustafsson

83670 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Anders Elofsson Karin Gustafsson

83680 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Arne Dahlström Karin Gustafsson

83690 91020-91029 1 000 000 Förvaltare Veronica Niia Karin Gustafsson

84000 77000-77030 1 000 000 Avfallschef Anna Darpe



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-06 KS 2016/00344 nr 71598 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

barn- och utbildningsnämndens yttrande.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis 

eller rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 

beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan 

remitterat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 
nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  
och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden oktober 

till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta prioritering  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 

skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och 

utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget 

avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Ett bifall till 

medborgarförslaget skulle enligt barn- och utbildningsnämndens kalkyl 

medföra direkta ökade kostnader för skolskjuts med 274 540 kr.  

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96 

– Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04 

– Medborgarförslag 2016-05-26   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden – För kännedom  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-06 KS 2016/00344 nr 71598 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Viveca Ejnefjäll Strömberg, Administrativ chef 
0171-526 09 
viveca.stromberg@habo.se 

 

Remiss: Medborgarförslag om skolskjuts under perioden 
oktober-mars  

Förslag till beslut  

1. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till 

kommunstyrelsen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydal 

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden 

oktober till mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering 

vid vintervägunderhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för 

skolskjuts.  

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit regler för när behov av skolskjuts 

finns med anledning av färdvägens längd mellan en elevs hem och skola 

samt när trafikförhållandena längs färdvägen kan föranleda ett behov av 

skolskjuts, BOU 2015/134 nr 2015.1496. Reglerna tillämpas generellt i hela 

kommunen och är inte områdesspecifika.  

Lämplig färdväg för elever boende i Råbydal till anvisad skola understiger 3 

km. Motsvarande sträcka för elever boende i Hagviken understiger 4 km. 

Det gör att inga elever i Råbydal beviljas skolskjuts med anledning av 

avståndet till skolan. Däremot kan elever i skolår 1-3 som är boende i 

Hagviken och som har mer än 3 km till Futurum beviljas skolskjuts. I övrigt 

ger gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt till skolskjuts 

med anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. Skolskjuts kan 

dock beviljas för elever som har ett behov av sådan transport på grund av en 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

I ett samarbete mellan barn- och utbildningskontoret och gatuavdelningen 

har bland annat vägen från Hagviken, som går genom Råbydal och sedan till 

Futurum, synats av representanter från båda förvaltningarna. Stråket har hög 

trafiksäkerhet men för att ytterligare öka säkerheten har gatu- och 

parkenheten planerat och genomfört en rad olika åtgärder. Det finns därför 

inte fog för att anse att den aktuella färdvägen har sådana trafikförhållanden 

att det skulle finns ett behov av skolskjuts. 

Att låta de elever som nu bor i området Råbydal och Hagviken (53 st.) åka 

buss oktober till mars medför en ökad kostnad om 274 540 kr. Därtill 

tillkommer kostnad för andra elever som då också kommer bedömas ha rätt 

till busskort utifrån de principer som fastställs för elever boende i Råbydal 

och Hagviken. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att inte låta elever i 

Råbydal och Hagviken erbjudas skolskjuts, gratis eller rabatterade bussresor 

till och från skolan, under perioden oktober till mars.  

 
Ärendet 

I ett medborgarförslag framförs att elever boende i Råbydal och Hagviken 

ska beviljas skolskjuts med den ordinarie kollektivtrafiken (buss) eller 

rabatterade sådana resor, åtminstone vintertid. Skälen för detta är, förutom 

avståndet till Futurum, att delar av färdvägen är ”vanliga vägar där det 

kommer bilar”, och att det vintertid inte går att cykla samtidigt som det är 

mörkt och halt, något som kan leda till olyckor.  

De primära reglerna för när skolskjuts ska beviljas för grundskoleelever 

finns i 10 kap. 32 § skollagen (2010:800). Där anges att elever i grundskola 

med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 

tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. 

Barn- och utbildningsnämnden har antagit kompletterande regler som bland 

annat anger att behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan 

hem och skola föreligger för elever i skolår 1-3 om färdvägen överstiger 3 

km, skolår 4-6 om färdvägen överstiger 4 km och skolår 7-9 om färdvägen 

överstiger 5 km. Vidare anges att skolskjuts kan beviljas på grund av de 

trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan elevens hem och 

elevens skola om elevens säkerhet är i fara. 

Principen i de kommunala reglerna är att de är generella och inte 

områdesspecifika. I enlighet med de kommunala reglerna och gällande rätt 

görs en individuell prövning av varje elevs behov av skolskjuts efter 

inkommen ansökan. Färdvägens längd beräknas i ett GIS-baserat stödsystem 

som använder det mest tillförlitliga kartunderlaget som kan användas i 

Sverige och trafikförhållandena bedöms i samma system efter en 

trafiksäkerhetsmodell som skapats genom att kommunens vägnät 

klassificerats efter platsbesök.  

Med stöd av systemet beräknas lämplig färdväg i förhållande till vilket 

skolår respektive elev går i. För elever boende i Råbydal visar 

beräkningarna att lämplig färdväg till Futurum, som är anvisad skola för 

flertalet elever i området, understiger 3 km. Motsvarande sträcka för elever 

boende i Hagviken understiger 4 km. Det gör att elever boende i Råbydal 

anses sakna behov av skolskjuts med anledning av färdvägens längd och 

trafikförhållanden. För elever boende i Hagviken beviljas däremot 

skolskjuts med buss i de fall eleven går i skolår 1-3 och har mer än 3 km till 

Futurum. I övrigt ger gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt 

till skolskjuts med anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

 

Skolskjuts kan dock beviljas för elever som har ett behov av skolskjuts på 

grund av en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

Barn- och utbildningskontoret har sedan ett antal år samarbetat med gatu- 

och parkenheten i syfte att skapa säkrare skolvägar i kommunen. Genom 

samarbetet har ett antal huvudstråk tagits fram som förbinder olika 

bostadsområden och skolor. Huvudstråken har synats på plats av tjänstemän 

från båda förvaltningarna och där det behövts trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder har sådana diskuterats. Tanken har varit att dessa stråk ska ha extra 

hög trafiksäkerhet. Gatu- och parkenheten har därefter ansvarat för att 

genomföra olika åtgärder. Samtliga huvudstråk har givits högsta prioritering 

vid vintervägunderhåll.  

Ett av huvudstråken börjar vid ändstationen för den busslinje som går till 

Hagviken. Stråket går genom Råbydal via Vibyskolan och sedan till 

Futurum. Stråket har hög trafiksäkerhet men för att ytterligare öka 

säkerheten har gatu- och parkenheten planerat och genomfört en rad olika 

åtgärder. Det finns därför inte fog för att anse att den aktuella färdvägen har 

sådana trafikförhållanden att det skulle finns ett behov av skolskjuts.  

År 2015 blev Vibyskolan en egen skolenhet med ett eget anvisningsområde. 

Anvisningsområdet började tillämpas på elever som började i förskoleklass 

läsåret 2015/2016 och omfattar bland annat Råbydal och Hagviken. Det 

innebär att elever från dessa områden kommer att gå i Vibyskolan om ingen 

annan skola väljs istället. Därmed får elever i de aktuella bostadsområdena 

en kortare färdväg till skolan jämfört med färdvägen till Futurum. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I det fall reglerna för skolskjuts med buss ändras på det sätt att fler elever 

beviljas busskort innebär det en kostnadsökning med 1036 kr per månad och 

elev. Skulle alla de grundskoleelever (53 st.) som idag är boende i de två 

aktuella områdena och som inte kan beviljas skolskjuts enligt gällande 

regler beviljas skolskjuts med buss medför det en ökad kostnad på 54 908 kr 

månad
1
 och 274 540 kr för oktober till mars. Ytterligare kostnadsökningar 

tillkommer när elever i övriga delar av kommunen beviljas skolskjuts efter 

de principer som fastställs för elever boende i Råbydal och Hagviken.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

– Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, 

BOU 2015/134 nr 2015.1496 

– Tjänsteskrivelse, 2016-08-29, BOU 2016/01318 nr 25339 

                                                           
1
 Råbydal och Hagviken är områdesnamn och inte administrativa enheter varför 

områdesgränser inte fastställts. Av den anledningen har beräkningen gjorts utifrån elever 

som är boende längs de två vägsystem som får anses utgöra de två områdena. Vidare är 

beräkningen av antalet elever begränsad till elever som går i någon skola (kommunal eller 

fristående) i kommunen. 
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 2016-10-04 BOU 2016/01318 nr 26342 

 

– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 75, 2016-09-28  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 96 Dnr 2016/01318  

Remiss: Medborgarförslag om skolskjuts under perioden okto-
ber-mars  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till 

kommunstyrelsen. 

 

2. Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydal 

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden 

oktober till mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering 

vid vintervägunderhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för skol-

skjuts.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har antagit regler för när behov av skolskjuts 

finns med anledning av färdvägens längd mellan en elevs hem och skola 

samt när trafikförhållandena längs färdvägen kan föranleda ett behov av 

skolskjuts, BOU 2015/134 nr 2015.1496. Reglerna tillämpas generellt i hela 

kommunen och är inte områdesspecifika.  

Lämplig färdväg för elever boende i Råbydal till anvisad skola understiger 3 

km. Motsvarande sträcka för elever boende i Hagviken understiger 4 km. 

Det gör att inga elever i Råbydal beviljas skolskjuts med anledning av av-

ståndet till skolan. Däremot kan elever i skolår 1-3 som är boende i Hagvi-

ken och som har mer än 3 km till Futurum beviljas skolskjuts. I övrigt ger 

gällande regler elever i dessa bostadsområden inte rätt till skolskjuts med 

anledning av färdvägens längd eller trafikförhållanden. Skolskjuts kan dock 

beviljas för elever som har ett behov av sådan transport på grund av en 

funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.  

I ett samarbete mellan barn- och utbildningskontoret och gatuavdelningen 

har bland annat vägen från Hagviken, som går genom Råbydal och sedan till 

Futurum, synats av representanter från båda förvaltningarna. Stråket har hög 

trafiksäkerhet men för att ytterligare öka säkerheten har gatu- och parken-

heten planerat och genomfört en rad olika åtgärder. Det finns därför inte fog 

för att anse att den aktuella färdvägen har sådana trafikförhållanden att det 

skulle finns ett behov av skolskjuts. 

Att låta de elever som nu bor i området Råbydal och Hagviken (53 st.) åka 

buss oktober till mars medför en ökad kostnad om 274 540 kr. Därtill till-

kommer kostnad för andra elever som då också kommer bedömas ha rätt till 

busskort utifrån de principer som fastställs för elever boende i Råbydal och 

Hagviken. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att inte låta elever i 

Råbydal och Hagviken erbjudas skolskjuts, gratis eller rabatterade bussresor 

till och från skolan, under perioden oktober till mars.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-10-11, BOU 2016/01318 nr 26503 

– Tjänsteskrivelse, 2016-10-04, BOU 2016/01318 nr 26342 

– Medborgarförslag  

– Regler för skolskjuts Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, 

BOU 2015/134 nr 2015.1496 

– Tjänsteskrivelse, 2016-08-29, BOU 2016/01318 nr 25339 

– Protokoll från barn- och utbildningsnämnden § 75, 2016-09-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden överlämnar remissvaret till 

kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden finner inte skäl att låta elever i Råbydaloch 

Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden oktober till 

mars utifrån att lämplig väg finns som har högsta prioritering vid vinterväg-

underhåll och att det skulle medföra ökade kostnader för skolskjuts.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Komunstyrelsen  

 



Håbo kommun
Motion2.0

1 (2)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Åsa
Efternamn Swartling
Folkbokföringsadress Sikvägen 32
Postnummer 746 91
Ort Bålsta
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Håbo kommun
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Medborgarförslag angående skolskjuts

Vi bor i Råbydal med våra 3 söner. Vi tycker att det är under all kritik att vi inte får busskort till
våra skolbarn som går på Futurum (i alla fall på vintern när de inte kan cykla).

På vintern föreligger mörker och halka (vilket kan leda till olyckor). De måste även ta sig via
vanliga vägar där det kommer bilar för det är ingen gång- och cykelbana genom Viby. Tycker
att Råbydal/Hagviken ändå ligger så pass långt från Futurum som de hör till att de borde få
busskort betalt under vinterhalvåret i alla fall. De åker ju så kort bit och varje enkel resa per
barn kostar oss 12:-. För våra 2 skolbarn blir det 960:- i månaden. Ni måste komma på någon
lösning på det här för vi tycker inte att det är en rimlig summa för att de ska kunna ta sig till och
från skolan som är obligatorisk. De går nu i 6:an och 3:an. Det är många föräldrar som vi har
pratat med i Hagviken och Råbydal som tycker att barnen här borde få busskort och folk som
bor i andra områden i Bålsta blir förvånade när det hör att vi inte får busskort för att barnen ska
kunna ta bussen till skolan.

Till förslaget: Antingen får alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken bussresorna gratis
oktober-mars eller så förhandlar Ni fram någon lösning med UL t ex ett kort under denna
period på året med reducerat pris.

Tacksam för återkoppling i ärendet när Ni diskuterat detta.

Personuppgifter 
skyddade

Personuppgifter skyddade



Håbo kommun
Motion2.0

2 (2)

Åsa och Jörgen Swartling
Sikvägen 32
746 91 Bålsta

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter skyddade



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-06 KS 2016/00469 nr 71599 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Medborgarförslag: Cykelplan  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till 

tidigare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). 

Medborgarförslaget ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny 

cykelplan.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 

tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 

och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och 

utvecklingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen 

”Cykla i Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget 

vill lyfta cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 

2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

fram en cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 

genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 

välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 

förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 

och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder.  

Handlingsplanen ska även samordnas med övriga övergripande strategiska 

dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 

i utredningsarbetet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser då uppdrag om 

utredning redan fattats i särskild ordning.  

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsen 2016-11-21 

– Medborgarförslag 2016-   

__________ 
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 2016-12-06 KS 2016/00469 nr 71599 

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd  

 





 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-03 KS 2016/00524 nr 70046 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till 

kommunens vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. 

Förslagsställaren framhåller att uppdraget ska vara ett frivilligt 

hedersuppdrag som inte ska arvoderas utöver det som länsstyrelsen redan 

ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 

beslutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där 

förrättningsarvode för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje 

kommun att själv besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa 

arvoden. En utblick mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild 

av hur vigselarvoden hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har 

förrättningsarvode för borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt 

ifrån ovanligt att kommunen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som 

utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av 

förrättningsarvode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med 

gällande lagar och förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen 

ställning till rimligheten i nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande 

arvodesregler kommer att ses över med start under hösten år 2017, enligt 

beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2016-09-25   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  



 

 

    Bålsta den 25 september 2016 

 

 

Medborgarförslag 

Länsstyrelsen har godkänt ett antal folkvalda politiker att få hedersuppdraget att utföra borgerlig 
vigsel med ett symboliskt arvode på 110 kr, plus km ersättning när vederböranden måste åka bil.  
 
Efter att jag jämfört de tidigare arvodesreglerna mot det nya, som beslutades i våras upptäckte jag 
att en rad hade smugit sig in i arvodesreglementet daterad den 22-01-2016 som ingen pratat om. 
Denna korta rad lyder ”Borgerlig vigselförrättare äger rätt till förrättningsarvode i samband med 
vigsel”. 
 
Detta är ett hedersuppdrag som är frivilligt och ska ej arvoderas mer än vad Länsstyrelsen har angivit, 
vederbörande har rätt till att tacka nej till uppdraget. Varje borgerlig vigsel i Håbo kostar idag 1350 Kr 
för skattebetalarna, och då ska man veta att 60% av de vigda paren skiljer sig inom kort och då är 
arvodet mycket demotiverande för oss medborgare. 
 
 
Denna fråga har varit uppe bland riksdagsmännen och fått nekande svar, att detta är ett 
hedersuppdrag och ska ej arvoderas. 

 

Förslag: 
Ta omedelbart bort detta omotiverade arvode när vederbörande har möjlighet att tacka nej till 
uppdraget att viga. 

 

Håkan Sundström 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Gokartbana  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.    

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.  

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 

säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer 

förvaltningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och 

konkurrenslagen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 

den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 

handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 

statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 

också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område 

eller medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva 

näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 

kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna 

kompetens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra 

idrottshallar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en 

idrottsanläggning. Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en 

gokartbana inte är av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. 

Det kan heller inte klassas som en anläggning av sådan allmännyttig 

karaktär att det rättfärdigar att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 

näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 

marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata 

företag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 

Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  

Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 

detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom 

kommunen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med 
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vinstsyfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin 

verksamhet.  

Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med 

gokartverksamhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att 

etablera sig i kommunen är situationen annorlunda, och något som 

kommunen kan ta ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte 

aktuellt i dagsläget.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kansliet  



Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Jonathan
Efternamn Steenstrup
Folkbokföringsadress Kiselvägen 47
Postnummer 746 41
Ort Bålsta
Mobiltelefon
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bålsta 2016-10-09
MEDBORGARFÖRSLAG!
Hej mitt namn är Jonathan.
Mitt förslag är att göra en Go-kartbana skulle helst vilja att den var inomhus.
Så att man kunde köra på vintrarna.
Jag skulle helst vilja att banan bara hade tillgång till de som har en Gokart och även en
Gokart Skola så att det skulle bli mindre olyckor.
Än en som aldrig har kört Go kart.
Hälsningar från Jonathan Steenstrup 10 år.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter 
skyddade

Personuppgifter skyddade
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsarbete i 
Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera 

medborgarförslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo 

kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 

tjänstemän från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i 

beredningen funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom 

kommunens organisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

 
Ärendet 

I medborgarförslaget betonas vikten av ett väl fungerande integrationsarbete 

i Håbo kommun. För att åstadkomma detta föreslår motionären följande: 

1.  Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 

år, som tillsammans med dagens flyktingansvarig ser till att 

förvaltningarnas planer blir införda och följs. 

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och 

att de nyanlända får ta del av planeringen som sker genom den 

rekryterade integrationssamordnaren och dagens 

flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus är ett bra och viktigt 

verktyg att tillgå för integrationen av våra nyanlända. 

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av 

idrottens hus, som våra medborgare och blivande medborgare 

kan använda året om. 

Kommunfullmäktige har via reglementet delegerat ansvaret för samordning 

av integrationsfrågor i Håbo kommun till socialnämnden. I praktiken 

hanteras denna samordning av tjänstemän på socialförvaltningen. 

Vägledande i det arbetet är dels kommunens integrations- och 

flyktingpolitiska program och dels den kommungemensamma 

handlingsplanen för ökad integration. 
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Dessa dokument ålägger samtliga kommunala nämnder, förvaltningar och 

bolag att genomföra vissa riktade insatser och aktiviteter inom 

integrationsområdet. Aktiviteterna ska följas upp årligen i samband med 

årsredovisningen.  

Socialförvaltningen gör bedömningen att samordningsinsatserna, med 

ovanstående som grund, fungerar bra idag. Något behov av ytterligare 

samordningstjänster föreligger således inte.  

Idag existerar inte någon fastlagd plan för inrättandet av ett idrottens hus i 

Håbo kommun, även om det finns tydliga behov av nya arenor för idrott i 

kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning har ett uppdrag att utreda 

kommunen på bästa sätt tillgodoser dessa behov. Förvaltningen anser att det 

vore strategiskt olyckligt att förekomma resultatet av den utredningen 

genom att i detta läge fastställa både tidpunkt för när ett sådant hus ska stå 

färdigt, såväl som hur det ska finansieras. 

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår förvaltningen att förlaget ska 

avslås. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konskevenser. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Motion 

– KF 2016-05-02, § 54   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 

  

 



 

 

    Bålsta den 27 april 2016 

 

Medborgarförslag till KF den 2 Maj. 

Som jag nämnt tidigare i olika sammanhang så tror jag att Håbo kommun kommer att kunna 

dra fördel av att flyktingarna bosätter sig i Håbo och att de inom ett par år kunna delta och 

bidra till samhällets utveckling. Det gäller att se till att få en bra integration för vår nyanlända 

in i samhället.  I samband med mottagande av de hundratalet flyktingar som kommer till 

Håbo kommun till hösten, måste kommunen se till att ge dem ett bra mottagande så att de 

trivs, känner sig välkomna och stannar i kommunen. För att detta ska bli möjligt måste 

förvaltningarna ha planer klara vid ankomsten för att undvika frustration hos de nyanlända. 

De mest viktiga planerna som måste vara klara är skolan, fritidsförvaltningen, socialen, bygg 

och miljö samt överförmyndarnämnden, övriga förvaltningar kan komma senare.  

Om kommunen satsar på en bra integration för våra flyktingar kommer vi att få skörda 

frukterna om 20 - 30 år. Om vi missköter integrationen kommer missbruk och kriminalitet att 

växa till okontrollerade nivåer. 

För att åstadkomma detta har jag följande förslag: 

1. Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 år, som tillsammans 

med dagens flyktingansvarig ser till att förvaltningarnas planer blir införda och följs. 

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och att de nyanlända får 

ta del av planeringen som sker genom den rekryterade integrationssamordnaren och 

dagens flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus är ett bra och viktigt verktyg att tillgå 

för integrationen av våra nyanlända. 

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av idrottens hus, som våra 

medborgare och blivande medborgare kan använda året om. 

4. Att bygga bostäder är också viktigt men man måste bygga med balans så att service 

och annat följer med den ökande befolkningen. 

 

Med vänlig hälsning 

Håkan Sundström 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentliga 
upphandlingen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i 

arbetet med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. 

Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat och föranleder inte 

ytterligare åtgärder.  

2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende 

2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram.    

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska 

vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid 

upphandlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska 

komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder 

och har tillgång till utevistelse.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de 

mejeriprodukter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer 

från djur som hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, 

där det mesta som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är 

medveten om att Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det 

svenska. Ekonomiska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många 

olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de 

livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav 

som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid 

livsmedelsupphandlingar också en påverkan på kommunens kostnader för 

livsmedelsinköp. Därmed måste en prioritering göras och därför behövs ett 

politiskt ställningstagande i frågan. Det är ett politiskt beslut att väga olika krav 

på maten som serveras i kommunens verksamheter mot varandra och mot 

kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i beslut 

2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska uppdra till 

barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga berörda 

förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett politiskt 

dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. Under 

förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta förslag 

föreslår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som framkommer 

i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att medborgarförslaget 

därmed är färdigbehandlat och inte föranleder ytterligare åtgärder.    
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga för närvarande. Dock kan de prioriteringar som görs i en kostpolicy få 

ekonomiska konsekvenser för framtida livsmedelsinköp. 

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 

– Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kostenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli   



5. 2015-02-25T12:36 

Katarina Barud 

Åkervägen 12 

746 36 Bålsta 

 

Förslaget:  

Till Kommunfullmäktige Medborgarförslag angående djurskyddskrav i den offentliga upp-

handlingen. Jag vill se att de mejeriprodukter som upphandlas här i kommunen lever upp till 

den svenska djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter 

som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta. För mig och många andra invå-

nare är det viktigt att mjölkkorna och de andra livsmedelsproducerande djuren har en bra väl-

färd. I en konsumentundersökning gjord av YouGov på uppdrag av World Animal Protection 

2012, svarade 94 % att de anser att alla mjölkkor bör ha tillgång till bete under åtminstone den 

varma delen av året, och 78 % att kors välfärdsbehov inte kan tillgodoses om de hålls perma-

nent inomhus. Forskningen visar att utevistelse och bete ger de bästa förutsättningarna för en 

god hälsa och välfärd hos kor. Djuren får motion och kan röra sig på ett naturligt sätt. Betande 

djur bidrar dessutom till den biologiska mångfalden genom att betet skapar en miljö som är 

livsviktig för många växter och djur. Från politiskt håll behövs tydliga direktiv att välja livs-

medel med så höga djurskyddsstandarder som möjligt i de upphandlingar som görs. Detta ge-

nom att till exempel välja ekologiska råvaror och minska andelen importerade mejeriproduk-

ter som ost, där råvaran kommer från kor som till skillnad från i Sverige inte har fått vara ute 

på bete. Mitt förslag är: Att vår kommun bör gå i bräschen och ställa krav på de mejeripro-

dukter som köps in – dessa måste komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddsla-

gens standarder och har tillgång till utevistelse 

Personuppgifter skyddade
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande.   

 

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion med 

förslaget att den avgift som tas ut av brukare av trygghetslarm ska avskaffas. 

Detta då motionärerna anser att många pensionärer inte har inkomst nog att 

betala avgiften och då väljer att avstå från trygghetslarm.  

Motionen behandlades av fullmäktige 2015-11-16 § 79 och överlämnades 

då till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan via 

delegationsbeslut remitterat motionen vidare till vård- och omsorgsnämnden 

för yttrande. Ärendet behandlades i nämnden 2016-12-06 § 79. 

Av nämndens yttrande framgår i korthet att kostnaden för trygghetslarm i 

Håbo kommun en del av maxtaxan, vilket innebär att det för hemtjänst, 

inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad (år 2016). Håbo 

har 200 kr i avgift, vilket år 2014 var den vanligaste nivån i kommunsverige 

enligt en studie från SKL. Något som skiljer ut Håbo kommun från många 

andra är däremot den mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. 

Detta innebär utmaningar för äldreomsorgen avseende såväl bemanning och 

kvalitet som ekonomi.  

Avskaffande av avgiften skulle leda till minskade intäkter för nämnden med 

ca 360-400 tkr i direkta och indirekta effekter. En minskning av intäkterna 

skulle alltså riskera att leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen. För personer 

med liten eller ingen betalningsförmåga finns dessutom möjlighet till full 

avgiftsreducering. 

Se vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 79 för fullständigt 

yttrande. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga kommentarer till vård- och 

omsorgsnämndens yttrande och föreslår därmed att motionen ska avslås.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser. Enligt vård- och 

omsorgsnämndens beräkning skulle ett avskaffande av avgiften för 

trygghetslarm leda till minskade intäkter för nämnden med ca 360-400 tkr i 

direkta och indirekta effekter. 
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Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2015-11-10 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-09 § 79   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-06  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 79 Dnr 2015/00056  

Svar på motion - Avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut    

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens re-

miss om avskaffandet av avgiften för trygghetslarm, yttra sig i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse och föreslå avslag på motionen.    

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har i november 2015 lämnat in en motion om att avskaffa av-

giften för trygghetslarm. Förvaltningen föreslår att avgiften inte avskaffas och hänvi-

sar till den avgiftsbedömning som innebär att brukare utan betalningsförmåga kan bli 

helt avgiftsbefriade.  

Ärende 

Sverigedemokraterna yrkar i sin motion att ”den avgift som brukare av trygghetslarm 

i Håbo kommun för närvarande erlägger ska avskaffas.” Man önskar att trygghets-

larmet är fortsatt biståndsbedömt, men att avgiften avskaffas eftersom den kan hindra 

någon med svag ekonomi från att ansöka om den nödvändiga hjälp som ett larm kan 

innebära.  

Bakgrund 

När året är slut kommer ungefär 280 brukare att ha haft trygghetslarm någon gång 

under året. Det är en viktig och välanvänd insats. Enligt 8 kap socialtjänstlagen får 

kommunen ta ut skäliga avgifter för bland annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genom-

lysning 2014 av alla Sveriges kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianav-

giften för trygghetslarm 200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgifts-

fritt larm. Några av kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan. En del 

kommuner tog extra betalt för installationen och 60 % av de kommunerna lät inte in-

stallationskostnaden inkluderas i maxtaxan.  

Förvaltningens bedömning 

I Håbo kommun är kostnaden för trygghetslarm en del av maxtaxan, vilket innebär 

att det för hemtjänst, inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad(år 

2016). Håbo har 200 kr i avgift, vilket alltså år 2014 var den vanligaste nivån i Sve-

rige. Något som skiljer ut Håbo kommun från många andra är däremot den mycket 

snabbt växande andelen äldre i kommunen. Detta innebär utmaningar för äldre-

omsorgen avseende såväl bemanning och kvalitet som ekonomi. 

I år redovisar förvaltningen ett stort underskott på köp av hemtjänst och varje ändring 

som innebär en minskad intäkt eller ökad kostnad behöver övervägas noga.  

Om avgiften för trygghetslarm avskräcker hjälpbehövande från att ansöka om, och ta 

emot, insatsen så är det ett problem. Trygghetslarm är en tidig och förebyggande in-

sats samtidigt som den också är ett viktigt komplement för många brukare som även 

har andra hemtjänstinsatser.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-12-06  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 80 Dnr 2016/00037  

Den enskilde individens upplevelse och prioritering är svår att påverka, men för den 

med en verkligt låg ekonomi innebär kommunens avgiftsutredning att dessa personer 

är avgiftsbefriade. Ungefär 25 % av brukarna inom hemtjänsten har full avgifts-

reducering och betalar alltså ingenting alls. I och med den denna avgiftshantering be-

dömer förvaltningen att det hinder som beskrivs i motionen i verkligheten inte är nå-

got stort problem. Avgiftsutredningar beskrivs närmre i särskilda riktlinjer. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I november månad är det 76 brukare som har, och betalar för, enbart ett trygghets-

larm. Deras avgift utgör en intäkt för förvaltningen på drygt 182 tkr på ett år. Därut-

över skulle, vid en avskaffning av avgiften för trygghetslarm, minst ytterligare 60 

brukare (som idag har begränsade insatser men fullt betalningsutrymme) betala in 

200 kr mindre per månad till förvaltningen. Detta utgör ytterligare 144 tkr på ett år.  

Till sist innebär sannolikt en avskaffning av avgiften att ytterligare några brukare, 

som idag betalar maxtaxa, att kostnaden sjunker under maxtaxa och att förvalt-

ningens intäkt därmed minskas ytterligare något. Uppskattningsvis är den ekono-

miska effekten av en avskaffning av avgiften på totalen mellan 360 och 400 tkr.    

Beslutsunderlag    

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-18, dok.nr 2018 

– Delegationsbeslut, remiss, daterad 2015-12-01, (KS 2015/000319)      

– Motion från Sverigedemokraterna (SD), daterad 2015-11-10.     

Förslag till beslut på sammanträdet    

Eva Staake (S) yrkar att ärendet återremitteras då förvaltningen inte har lämnat ären-

det på remiss till kommunala pensionärsrådet och handikapprådet för synpunkter. 

Ordförande Lisbeth Bolin (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsgång    

Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 

och finner att ärendet avgörs idag. 

Därefter konstaterar ordförande Lisbeth Bolin (C) att det finns ett förslag till beslut 

och frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag och finner att så sker.  

Reservation    

Eva Staake (S), Helen Cranser (S), Maria Annell (S) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande.    

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      



 

 

2015-11-10 

 

MOTION: Avskaffa avgiften för trygghetslarm 

 

För närvarande finns det ca 200 personer som är beviljade trygghetslarm i Håbo kommun. 

Verksamheten sköts av socialförvaltningen. Brukarna av trygghetslarm betalar en avgift på 200 

kronor i månaden. 

Vi Sverigedemokrater anser att avgiften måste avskaffas, inte minst då vi värnar ett starkt 

välfärdssamhälle, som just skall ge hjälp till dem som mest behöver det. För vissa kan en avgift på 

200 kr i månaden tyckas vara en ringa summa, men för en fattigpensionär kan det vara mycket 

pengar, inte minst utslaget på ett helt år. För handikappade som lever på sjukbidrag kan avgiften 

likaledes vara betungande. 

De brukare av trygghetslarm som har dålig ekonomi har förvisso möjlighet att eventuellt ansöka om 

hjälp hos socialförvaltningen för att klara utgiften. Vi Sverigedemokrater anser dock att detta inte är 

fullt tillräckligt eftersom många, speciellt äldre, upplever det som förnedrande att behöva ansöka om 

detta med följden att de hellre avstår från det trygghetslarm de skulle ha behövt än att känna att de 

måste be det allmänna om hjälp. 

Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar. Ansökningarna behövs i arbetet med att 

hjälpa varje brukare att få rätt lösning för just den personens behov. Vid avskaffande av avgiften 

kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp något, men eftersom 

behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig 

och det sammanlagda antalet trygghetslarm då helt enkelt motsvara det verkliga behovet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

Att den avgift som brukare av trygghetslarm i Håbo kommun för närvarande erlägger skall avskaffas 

 

Michael Rubbestad (SD) 

Pirjo Thonfors (SD) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-10-03 KS 2016/00525 nr 70077 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen mot bakgrund av det som 

framkommit i beredningen ska anses som färdigbehandlad.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 

motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 

för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från 

framförallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 

kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

 att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala 

kulturarvet ska värnas, i enighet med motionens anda 

 att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka 

för att värna det lokala kulturarvet 

 att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas 

omhand 

 att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för 

implementering av handlingsplanen  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 

funnit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom 

kommunens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 

under ärendets beredning.  

 
Ärendet 
I motionen lyfts behovet av ett handlingsplan för värnandet av det lokala 

kulturarvet i Håbo kommun fram. Förvaltningen kan konstatera att 

kommunfullmäktige antog ett kulturmiljöprogram – Håbo, mälarbygd att 

förvalta – 2011-11-07, § 119.  

 

Syftet med programmet är att vara ett vägledande kulturhistoriskt 

kunskapsunderlag inför beslut i samband med detaljplaneläggning och 

bygglovsärenden. Detta innebär att vissa geografiska platser och fastigheter 

har lyfts fram som särskilt värdefulla och viktiga att bevara för att 
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arkitektur- och kulturhistoriska värden ska kunna behållas för framtida 

generationer. 

 

Programmet har också som syfte att öka kunskapen och förståelsen om 

kommunens historia och kulturhistoriska värden. I det sammanhanget lyfter 

programmet särskilt fram den rika fornlämningsskatten som finns i Håbo, 

bland annat storhögarna vid Överhassla och Rölunda i Häggeby socken 

samt bronsåldersboplatsen utanför Apalle i Övergrans socken.  

 

Information om detta kulturarv finns också med i de turistbroschyrer som 

Håbo Markands AB distributerar, som del av bolagets turistverksamhet. De 

flesta av kommunens runstenar, var de finns och vad som står skrivet på 

dem, beskrivs även utförligt på kommunens hemsida. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har även fått i uppdrag av kommunstyrelsens 

dåvarande kultur- och livsmiljöutskott, 2016-03-30 § 14, att ta fram ett 

förslag på en kultur- och fritidspolitisk plan. En sådan plan kommer att 

behandla kommunens möjligheter att värna det lokala kulturarvet 

ytterligare. 

 

När det gäller bevarandet av fornlämningar såsom runstenar så är dessa 

skyddade enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950), vilket innebär att man 

inte får förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd 

från Länsstyrelsen. Det är också länsstyrelsen, efter statligt bidrag från 

Riksantikvarieämbetet, som samordnar fornvården i länet. I detta arbete 

prioriteras vissa områden eller lämningar som anses särskilt viktiga. Arbetet 

bedrivs oftast av föreningar och markägare.  

 

Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de åtgärder som motionen 

förslår, redan hanteras inom den kommunala verksamheten idag. 

Förvaltningen föreslår därför att motionen, mot bakgrund av som 

framkommit i beredningen, ska anses färdigbehandlad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– KF 2016-09-26, § 111 

– Motion   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  

 



 

 

Motion om handlingsplan för värnande av det 

lokala kulturarvet 

 
Under vikingatiden var Håbo med omnejd ett område där det rådde stor aktivitet. Området skulle 

kunna beskrivas som något av en högborg. Detta har lett till att en uppsjö av fornlämningar och spår 

efter vikingar finns i kommunen. Dessa lämningar utgör en viktig del i det lokala och nationella 

kulturarvet. I dagsläget verkar det inte finnas någon plan för hur detta ska bevaras. Ett exempel på 

vad det har resulterat i är att runstenarna i kommunen inte tas omhand.  Sverigedemokraterna 

föreslår därför att en handlingsplan upprättas för att värna det lokala kulturarvet.  

 

Intresset för vikingar och vikingatiden är stort runtom i världen. Till exempel har Historiska museet 

under flera år haft en mycket uppskattad turné som handlat om vikingar och vikingatiden.
1
 Således 

finns det stora möjligheter för kommunen att öka kommunens attraktivitet genom ökad turism och 

arbetstillfällen. Något som också bör ge ekonomisk vinning för kommunen.  

 

Genom att i framtagandet av handlingsplanen överväga marknadsföring av kulturarvet i kommunen 

via media, kommunens hemsida, Facebook-sida, broschyrer med mera finns det stora möjligheter 

att påverka intresset och turismen. Kommunen bör också i handlingsplanen verka för att arrangera 

kulturarvsfrämjande aktiviteter såsom föreläsningar på biblioteket och utställningar med mera.  

Dessutom kan kommunen söka samverkan med Riksantikvarieämbetet, museer och organisationer, 

till exempel hembygdsföreningar, för att underlätta implementeringen av handlingsplanen.  

 

 

 

 

Med  hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 

 att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala kulturarvet ska värnas, i 

enighet med motionens anda 

 att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att värna det lokala 

kulturarvet 

 att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas omhand 

 att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för implementering av 

handlingsplanen  

 

 

Linnea Bjuhr (SD) i Håbo kommunfullmäktige 

                                                 
1 http://news.cision.com/se/historiska-museet/r/vikingar---en-varldssucce-,c9798014 
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Ny förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 

Samordningsförbundet Uppsala län   

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och 

nuvarande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. 

Förbundets styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny 

förbundsordning som skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta 

utifrån behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod och 

regionbildning samt utifrån anpassning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 

förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 

önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och 

Uppsala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att 

individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 

Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. 

Förbundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 

samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 

eller motsvarande.   

 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen 

berett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad 

förbundsordning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommuns del av den ekonomiska finansieringen bygger på 

kommunens invånarantal. Den föreslagna förbundsordningen föranleder 

inga nya kostnader för Håbo kommun.  

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 
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– Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad 

Förbundsordning år 2017 

– Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 

– Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län   

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Enköpings kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarlebys kommun 

Östhammars kommun 

Tierps kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 
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 Bilaga 2 

  

 Dnr 2016:20  

 FS 161125 

        

 

 

 

Sammanställning över remissvar om förslag på 
reviderad Förbundsordning år 2017  
 

Remissinstanser  

Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammar, Landstinget Uppsala 

län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen.  

 

Remissinstanser som har kommit in med yttranden 

Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun, Östhammar 

kommun, Landstinget Uppsala län., Älvkarleby kommun.  

 

Heby kommun, Enköping kommun, Landstinget Uppsala län, Håbo kommun, 

Älvkarleby har inga invändningar mot förslaget. 

 

Uppsala kommun tycker att ett tillägg ska göras så att det framgår att syftet med 

samordnade rehabiliteringsinsatser är att individen uppnår eller förbättrar sin 

arbetsförmåga. I övrigt ställer de sig bakom förslaget.  

 

Östhammar instämmer i huvudsak med den reviderade förbundsordningen. 

Östhammar vill dock lyfta fram att två av de huvudsakliga förändringarna i 

reviderade förslaget innebär ökat ansvar/inflytande för en av huvudmännen, 

Landstinget Uppsala län. § 6 Valberedningen Erinran: Östhammar kommun vill lyfta 

föredelarna med ett roterande ansvar för sammankallandet så att samtliga huvudmän 

ges samma inflytande över ansvar för arbetet i valberedningen.   

 

Samordningsförbundets bedömning  
Förbundet instämmer i synpunkten att syftet med förbundet är att individen uppnår 

eller förbättrar sin arbetsförmåga och förtydligar detta i versionen som går ut för 

antagande i fullmäktige eller motsvarande och hos Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan.  

 

Förslaget från Östhammar om roterande valberedning väljer förbundet att inte ta 

hänsyn till. Bakgrunden till ställningstagandet är att valberedningen sammankallas 

inför en ny mandatperiod efter att allmänna val har hållits då ny styrelse ska utses. 

Ett roterande ansvar skulle, om frågan beaktas vara aktuellt att ha vart fjärde år. I 

valberedningen ska säkerställas att samtliga fyra parter ingår, där kommunen får utse 

en gemensam representant. Det innebär att samtliga fyra parter kommer att ha samma 
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möjlighet till inflytande över processen och att det är den sammankallande delen som 

Region Uppsala ansvarar för.  

 

Förbundets sammanvägda bedömning är att inkomna synpunkter i stort ställer sig 

positiva till förslaget. Förbundet har i slutligt förslag inför inför antagande i 

medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande tagit hänsyn till förtydligande gällande 

syftet för förbundet. 

 

 

Föredragande 

Geli Lytter 
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 FS 161125 

 

Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet 

Uppsala län 

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt kommunerna 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

 

Förbundet bildades 16 september 2008.  

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län gäller från 1 juli 2017 och 

ersätter tidigare förbundsordning. 

 

 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län 

 

 

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun 

 

 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 

samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar. 

 

 

4 §  Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 

möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser för att individen ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. 

 

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser 

och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

 

 

5 §  Styrelse 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Varje medlem väljer en 

ledamot och en ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och 

med 1 april året efter det att val av fullmäktige region och kommuner har ägt rum. 

 

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 

2:e vice ordförande samt ett arbetsutskott för den tid som styrelsen bestämmer. 
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6 § Valberedning 

Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala samt en gemensam 

representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan kommunerna utse 

en gemensam representant. Region Uppsalas representant är sammankallande. 

 

Valberedningen lämnar förslag till förbundsstyrelsen om presidieposter: ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt om representation i 

förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

7 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Förbundet har till uppgift att: 

 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 

 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, 

 

4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, 

 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 

 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt 

 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

 

8 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

 

9 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin 

huvudmans beslutsordning. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör 

granskningen av verksamheten i Samordningsförbundet. 
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10 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 

yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina 

uppgifter. 

 

 

11 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på 

förbundets hemsida samt på anslagstavlan hos kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 

Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar samt hos Region Uppsala.  

 

 

12 § Andelar i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och 

fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna 

ska bidra med enligt 5 § FinsamL (2003:1210). 

 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november 

året före det år som fördelningen avser. 

 

 

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. 

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

 

Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till 

förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 

 

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det 

som gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 

av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan ska en gemensam revisor utses. För Region Uppsala och 

kommunernas räkning utser Region Uppsala två gemensamma revisorer.  

 

Mandattiden för revisorer räknas från 1 januari året efter det att val av fullmäktige i 

landsting och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 
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15 § Ekonomiska ersättningar 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Region Uppsala. Revisorerna ersätts av Samordningsförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Region Uppsalas 

arvodesreglemente används för ekonomiska ersättningar inom 

Samordningsförbundet. 

 

 

16 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 17 § i denna 

förbundsordning gäller. 

 

 

17 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 

eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 

samråd mellan huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna 

förbundsordning. 

 

Förbundets styrelse svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av 

egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska 

bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 

 

 

18 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå 

frivillig uppgörelse, avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 

 

19 §  Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun ansvarar för tillsynen av att 

Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen  

(1990:782).  
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 Regionsstyrelsen i Uppsala län 

 Kommunstyrelsen i Enköping 

 Kommunstyrelsen i Heby 

 Kommunstyrelsen i Håbo 

 Kommunstyrelsen i Knivsta 

 Kommunstyrelsen i Tierp 

 Kommunstyrelsen i Uppsala 

 Kommunstyrelsen i Älvkarleby 

 Kommunstyrelsen i Östhammar 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 

 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala 
län 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. 

En ny förbundsordning behöver antas av medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande.  

 

Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det nya förslaget antas senast den 31 

mars i fullmäktige eller motsvarande hos medlemmarna.  

 

Bakgrunden till revideringen är följande: Samordningsförbundets nu gällande 

förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008, bilaga 1. Det finns behov av 

förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför regionbildningen samt i 

anslutning till ny mandatperiod. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. 

 

Förslaget skickades på remiss till medlemmarna fram till sista september 2016. Remissvaren 

var i stort positiva till förslaget och hade få synpunkter. Remissvaren är sammanställda i 

bilaga 2. Smärre justeringar har gjorts och ett slutgiltigt förslag är framtaget inför antagande i 

fullmäktige bilaga 3. Bland annat har Landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala, 

vilken bildas 2017-01-01.  

  

Reviderad förbundsordning, bilaga 3, föreslås gälla från och med 2017-07-01.    

 

 

De viktigaste ändringarna 

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val 

till kommuner och region har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande 

ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att 

mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31. 

 

- En valberedning föreslås tillsättas där Region Uppsala är sammankallande. 

 

- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet. 
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- Revisorsersättare tas bort. Region Uppsala föreslås utse två gemensamma revisorer för 

kommunernas och Regionens räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas. 

 

- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande. Anledningen 

till förändringen är att säkerställa transparensen vid eventuella tvister.     
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Beslut av fullmäktige skickas till förbundet för kännedom:  

Samordningsförbundet Uppsala län 

Storgatan 27  

751 85  Uppsala 

 

alternativt via e-post till 

info@finsamuppsala.se  

 

 

Bilagor: 

- Förbundsordning 2008, nu gällande 

-Sammanställning av remissvaren.  

- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ulrik Wärnsberg 

Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län 

mailto:info@finsamuppsala.se
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Överenskommelse om regionalt forum 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del 

överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och 

åtta kommuner i Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av 

Regionalt Forum i Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 

Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del.   

 

Sammanfattning 

I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region 

Uppsala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att 

säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor 

och i andra frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete 

mellan landstinget och länets kommuner har ett förslag till 

överenskommelse om samverkan tagits fram. Av förslaget till 

överenskommelse framgår att varje kommun ska utse två representanter 

medan landstinget ska utse landstingsstyrelsens presidium samt ytterligare 

företrädare så att alla partier är representerade i forumet.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Håbo kommun ansvarar för arvoderingen för deltagandet i forumet och 

samråden. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Överenskommelse om regionalt forum 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Uppsala kommun 

Enköpings kommun 

Knivsta kommun 

Heby kommun 

Tierps kommun 
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Älvkarlebys kommun 

Östhammars kommun  

 



 

 

Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och  

åtta kommuner i Uppsala län 

  
 

Verksamhetsidé för Regionalt Forum 

 

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 

lyskraft, finns Regionalt Forum till för ledande politiker i Region Uppsala och de 

åtta kommunerna. Uppgiften är att finna lösningar på gemensamma frågor och 

utmaningar utifrån en tydlig plattform för samverkan. (överenskommen  20-21 oktober 2016) 

 

Uppdrag 

§ 1  

Regionalt Forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala 

och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars 

kommuner. Forumet ska vara en tydlig företrädare för regionen, som med mandat och 

handlingskraft tillvarata regionens potential genom regional nyskaparanda 

 

Regionalt Forum ska prioritera och ägna kraft åt:  

 Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för utvecklingen 

 Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda 

 Frågor där effekten blir större om parterna samverkar 

 

Regionalt Forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden 

initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut 

som binder medlemmarna.  Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har 

ingen juridisk status.  

 

Sammansättning  

§ 2  

 I Regionalt Forum ska ingå två företrädare för varje kommun, samt regionstyrelsen.  

Då företrädare från alla partier i regionstyrelsen ska ingå i Regionalt Forum kan det 

komma att omfatta fler ledamöter. Ledamöterna utses av fullmäktige hos respektive 

part.   

 

 Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt Forum. Kommunerna utser 

tillsammans en vice ordförande.  



 

 Presidiet från berörda nämnder i regionen ska kunna adjungeras vid behov. 

 

 Regionalt Forum kan adjungera sakkunniga.  

 

 Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region 

Uppsala.   

 

Samarbetsformer  

§ 3  

Regionalt Forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska 

agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas 

för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Regionalt Forum är 

deltagarnas forum, inte omvärldens arena för att möta den regionala politiska nivån. 

Regionalt Forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när 

ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.  

Ordföranden svarar för kallelse.  

 Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses 

behandlas. Kallelse till Regionalt Forum ska skickas ut senast 7 dagar innan 

sammanträdet.  

 Vid sammanträde med Regionalt Forum ska föras minnesanteckningar som ska 

distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i 

samtliga kommuner i Uppsala län.    

 

Ekonomi och administration 

§ 4  

Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för 

Regionalt Forum. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i 

Regionalt Forum och regionala samråd. 

 

Tjänstemannastöd  

§ 5  

Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt Forums 

tjänstemannastöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen. 

Ledningsgruppens medlemmar deltar även vid möten med Regionalt Forum. 

 



 

Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete. 

 

Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd   

§ 6  

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet inrättas tre regionala samråd: 

 Samråd för kollektivtrafik och regional utveckling, som kopplas till  

Kollektivtrafiknämnden och den Regionala utvecklingsnämnden inom Region 

Uppsala. 

 Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och 

Sjukhusstyrelsen. 

 Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden. 

  

Varje samråd ingår två representanter från Uppsala kommun och en från var och en av 

övriga  kommuner, samt presidier för berörda nämnder i Region Uppsala.  

 

Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar 

samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna 

utser gemensamt vice ordförande i samråden.  

 

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region 

Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras 

minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration. 

Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och 

kommunerna. 

 

Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt Forum.  

 

Ändringar av denna överenskommelse  

§ 7  

Denna överenskommelse gäller 2017-2018. Ändringar i denna överenskommelse förutsätter 

enighet mellan deltagande parter.  

 

Uppföljning 

§ 8 

En uppföljning av överenskommelsen ska ske senast i juni 2018. 

 

Undertecknande  

§ 9 

 



 

_______________________ 

Börje Wennberg (S) 

Landstingsstyrelsens ordförande 

Landstinget i Uppsala län 

 

_______________________  _______________________ 

Marie Larsson (S)   Bengt-Olov Eriksson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Älvkarleby kommun  Tierps kommun 

 

_______________________  _______________________ 

Helena Proos (S)   Carina Lund (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Enköpings kommun  Håbo kommun 

 

_______________________  _______________________ 

Klas Bergström (M)   Marie Wilén (C) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Knivsta kommun   Heby kommun 

 

_______________________  _______________________ 

Jacob Spangenberg (C)   Marlene Burwick (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

Östhammar kommun   Uppsala kommun 

 

/2016-11-18 
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Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Enköpings kommuns inträde som medlem i den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande 

beslut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, 

Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun 

som värdkommun, från och med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för 

den gemensamma överförmyndarnämnden.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om 

samverkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län 

samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, 

samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna 

avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 

Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.   

 

Sammanfattning 

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar 

kommuner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för 

överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den 

gemensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 

överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 

överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings 

kommun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en 

gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels 

mellan nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för 

tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 

med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 

kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 

Uppsala kommun. 

Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats 

ärendet från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. 
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Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och förslår 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreliggande 

förslagen.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga ytterligare kostnader för Håbo kommun. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inga behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala 

län 

– Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

– Förslag till avtal om samverkan om  gemensam 

överförmyndarförvaltning 

– Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län  

__________ 

Beslut skickas till 

Enköpings kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 

Tierps kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 
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 2017-01-09 KS 2017/00008 nr 72220 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Ändring av ägardirektiv för Håbohus AB 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya ägardirektiv för Håbohus AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om bostadssituationen för de 

nyanlända följs upp av kommunstyrelsen två gånger per år, i samband 

med delårsredovisning och årsredovisning, med målsättning att så snart 

som möjligt återgå till en maxgräns på 5% för bostadsociala ändamål. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag på framtagandet av alternativa 

boendeformer.    

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har inkommit till kommunstyrelsen med ett yttrande 

avseende behovet av dels ett förtydligande avseende hur ägardirektivets 

bestämmelser om förtur och synnerliga skäl för bostadssociala ändamål ska 

tolkas, samt dels behovet av en höjning av den i ägardirektivet angivna 

andelen lägenheter inom Håbohus bestånd som maximalt får nyttjas för 

bostadssociala ändamål från 5 % till 7%, för att möta de krav som 

bosättningslagen ställer på kommunen avseende de mottagande av 

nyanlända.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet. Förvaltningen instämmer 

i den bedömning som socialförvaltningen gör i yttrandet och har arbetat 

fram ett förslag till reviderade ägardirektiv för Håbohus AB, där förfarandet 

kring fastställandet av synnerliga skäl i frågor rörande bostadssociala 

ändamål tydliggörs såväl och där maxgränsen för hur många lägenheter utav 

Håbohus AB:s totala bestånds som får nyttjas för bostadssociala ändamål 

höjs från 5% till 7%.  

Detta är inte tänkt som en permanent höjning utan snarare som en 

tidsbegränsad sådan som ska vara verksam så länge kommunens 

mottagandetryck motiverar den. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunens hantering av nyanlända och deras bostadssituation följs upp av 

kommunstyrelsen två gånger per år, förslagsvis i samband med delårs- och 

årsredovisningen.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta nya ägardirektiv för Håbohus AB.     

 
Ärendet 

Av socialförvaltningens yttrande framgår följande: 
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Den 1 mars 2016 infördes den så kallade Bosättningslagen ( Lag 2016:38 

om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning) som innebar 

att alla Sveriges kommuner blev skyldiga att ta emot nyanlända för 

bosättning. Lagens syfte är att förbättra nyanländas möjligheter att komma 

in i samhället och på arbetsmarknaden.  

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens 

storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända 

och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i 

kommunen. 

Bosättningslagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som 

flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt bestämmelserna i 

utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Under 2016 

har Arbetsförmedlingen och Migrationsverket haft ett gemensamt ansvar för 

anvisningarna. Från den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret 

för anvisning av nyanlända till kommunerna. 

Håbo kommun tilldelade kommuntal för 2017 är 100 personer. Då det 

kvarstår åtta personer från 2016 kan är det troligt att kommunen under år 

2017 behöver ta emot 108 personer. 

Förutsatt att olika hushåll fortsätter att dela bostad och att antalet 

ensamhushåll blir något lägre än 90 % uppskattas behovet för 2017 vara ca 

45 bostäder. 

I nuvarande ägardirektiv medges att maximalt 5% av lägenhetsbeståndet får 

nyttjas för bostadssociala ändamål och att detta lägenhetsbestånd är för låg 

för att klara av lagkraven i bosättningslagen. Socialförvaltningen föreslår 

därför att maxgränsen höjs till 7%, vilket skulle innebära att ytterligare 26 

lägenheter skulle kunna nyttjas under 2017.  

I ägardirektiven framgår att Håbohus vid synnerliga skäl ska upplåta 

lägenheter genom förtur samt att socialnämnden beslutar om huruvida 

synnerliga skäl föreligger. Socialnämndens tolkning är att de krav som 

bosättningslagen ställer på kommunen utgör synnerliga skäl och har vid två 

sammanträden i oktober respektive november 2016 beslutat att hemställa 

hos Håbohus om förtur till sammanlagt åtta lägenheter. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Av nuvarande ägardirektiv framgår följande: 

”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 förtur 

ställs 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 till dess att kraven uppfylls. 
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Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala 

ändamål. Antalet lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) 

procent av bolagets totala antal lägenheter.” 

Samt att: 

”Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens 

bolag på uppdrag av kommunfullmäktige”. 

I kommunstyrelsens reglemente framgår dessutom följande: 

”Kommunstyrelsen ska 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra liknade sammanträden i de företag som 

kommunen helt eller delvis äger eller har intresse, bland annat 

genom att lämna direktiv till kommunens ombud.” 

Ovanstående måste förstås som att kommunfullmäktige i olika 

styrdokument har delegerat hanterandet av ägarfrågor, och därmed också 

vissa beslut, till kommunstyrelsen. Sammantaget menar förvaltningen att 

detta innebär att det finns oklarheter i huruvida det tillvägagångsätt, först 

avseende fastställandet av vad som anses utgöra synnerliga skäl och sedan 

det faktiska beslutet om förtur, som beskrivs i socialförvaltningens yttrande 

är riktigt. Förvaltningen menar att det också går att tolka hanteringen av 

förtur, såsom den framställs i ägardirektiven, som att det är socialnämndens 

ansvar att fastställa huruvida synnerliga skäl för en förtur föreligger, medans 

själva beslutet om att upplåta lägenheter med förtur ska fattas av 

kommunstyrelsen. Ett sådant förförande förefaller olämpligt, men är en 

tyvärr en möjlig tolkning av hur ägardirektivet kan tillämpas. 

För att tydliggöra hur tillvägagångssättet ska fungera så föreslår 

förvaltningen att det gulmarkerade stycket i texten tas bort: 

”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 förtur 

ställs 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 till dess att kraven uppfylls.” 
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Likaså instämmer förvaltningen i socialförvaltningens bedömning avseende 

det kommande behovet lägenheter bäst hanteras genom en höjning av 

andelen lägenheter inom Håbohus bestånd som maximalt får nyttjas för 

bostadssociala ändamål från 5 % till 7%.  

Ett alternativ skulle istället vara att Håbo kommun kliver in som köpaktör 

på bostadsmarknaden, och då framförallt villamarknaden, för att köpa sig 

bostadsalternativ.  Det är någonting som flertalet kommuner i Sverige 

tvingats göra för att hantera situationen, men det innebär också att 

kommunen tar på sig vissa fastighetsmässiga risker, i och med potentiella 

värdeminskningar, samt att kommunen med sina teoretiskt oändliga 

resurser, i form av skatteintäkter, riskerar att trissa upp priser på en i övrigt 

het marknad. Det skulle också innebära nyupplåningsbehov för kommunen. 

Boenden i fristående villor eller radhus, innebär också att kommunen påtar 

sig en annan typ av fastighetsförvaltande ansvar. 

Sammantaget anser förvaltningen därför att det i dagsläget mest fördelaktiga 

alternativet är att höja maxgränsen i ägardirektivet till 7%.  Vilket innebär 

att följande förändring av ägardirektivet föreslås: 

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala 

ändamål. Antalet lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra sju (7) 

procent av bolagets totala antal lägenheter.” 

Höjningen ska betraktas som temporär och avhängig på hur situation kring 

nyanlända och kommunens mottagningstal utvecklas. Därför föreslår 

förvaltningen att frågan följs upp två gånger årligen av kommunstyrelsen, 

förslagvis i samband med delår- och årsredovisning, och när det kan 

fastställas att det mer akuta mottagandeläget har kulminerat så bör 

maxgränsen återgå till sin ursprungsnivå.  

Denna höjning innebär inte att socialförvaltningen slutar leta efter 

alternativa sätt att hantera boendefrågan, såsom till exempel kommunal 

hyresgaranti och inhyrning i privata boenden. Men förvaltningen gör 

sammantaget bedömningen att höjningen behövs som en garant för att Håbo 

kommun ska klara de krav som lagen ställer. Den övergripande 

målsättningen för kommunen ska vara att så snart som möjligt återgå till en 

maxgräns på 5% för bostadsociala ändamål.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunens hantering av nyanlända och 

deras bostadssituation följs upp av kommunstyrelsen två gånger per år, 

förslagsvis i samband med delårs- och årsredovisningen. Samt att 

kommunstyrelsen beslutar om att uppdra till förvaltningen att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag på framtagandet av alternativa boendeformer. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet innebär i sig inga direkta ekonomiska konsekvenser för Håbo 

kommun. Men indirekta sådana i form av framtida borgensåtaganden. 

Uppföljning 

Ärendet är redan under kontinuerlig uppföljning av förvaltningen men bör 

även följas upp delårsvis av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

– Yttrande från socialförvaltningen 

– Förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB   

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden 

Håbohus AB  

 



 

 

Ägardirektiv för Håbohus AB 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antagen av Kommunfullmäktige 20åå-mm-dd § nr 
Dokumentägare: Per Nordenstam, kommundirektör 
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Ägardirektiv för Håbohus AB 

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 fastställda 

styrdokument. Bolagets styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom 

att årligen fastställa vilka styrdokument som ska gälla för bolaget. 

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.  

Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns 

bostadsförsörjningsprogram. För att främja kommunens expansion, stärka dess 

attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar ska bolaget, ensamt 

eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  

Bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är 

möjligt av ekonomiska och andra skäl  

Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 

boendemiljöer skapas. 

Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 

Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i 

kommunen. 

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.  
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Kommunstyrelsens kansli 
 
 
 
 

De visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt gäller även för 

bolaget. Med utgångspunkt från fullmäktiges visioner och övergripande mål, 

samt från dessa ägardirektiv ska bolaget året efter ordinarie valår upprätta en 

affärsplan innehållande detaljerad redovisning av bolagets målsättningar fram 

till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 

målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs 

av styrelsen. 

Bostadspolitiska mål  

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 förtur ställs 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 till dess att kraven uppfylls. 

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala 

ändamål. Antalet lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra sju (7) 

procent av bolagets totala antal lägenheter.  

Förvärv och avyttringar 

Bolaget ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att 

säkerställa framtida bostadsproduktioner ska bolaget kontinuerligt söka efter 

mark som kan förvärvas och exploateras. 

Bolaget ska aktivt medverka till genomförandet av Håbo kommuns 

bostadsförsörjningsprogram. För att möjliggöra investeringar i nyproduktion, 

med beaktande av de ekonomiska målen, bör bolaget aktivt pröva 

möjligheterna till försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter 

genomföra en marknadsvärdering.  

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 synlig soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska 

aldrig understiga 10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion 

eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt 

beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa 

målsättningar för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser.  
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Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av 

fastigheternas marknadsvärde, är att det bör vara lägst 4,5 procent.  

Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, 

är att det ska motsvara lägst 6,5 procent av omsättningen. Bolaget ska i 

affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den tidsperiod som 

affärsplanen avser. 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av 

finanser, denna ska fastställs av styrelsen minst en gång per år.  

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.  

Med stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 

10% av marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd. 

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.  

 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.  
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 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 en 

gång 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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Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Boende för nyanlända 

Bakgrund 

Den 1 mars 2016 infördes den så kallade Bosättningslagen ( Lag 2016:38 

om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning) som innebar 

att alla Sveriges kommuner blev skyldiga att ta emot nyanlända för 

bosättning. Lagens syfte är att förbättra nyanländas möjligheter att komma 

in i samhället och på arbetsmarknaden.  

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens 

storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända 

och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i 

kommunen. 

Bosättningslagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som 

flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt bestämmelserna i 

utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Under 2016 

har Arbetsförmedlingen och Migrationsverket haft ett gemensamt ansvar för 

anvisningarna. Från den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret 

för anvisning av nyanlända till kommunerna. 

Håbo kommuns mottagande 2016 

För 2016 var Håbo kommuns kommuntal för mottagande 78 personer. 

Personerna kan vara antingen ensamstående, par eller familjer med barn. 

Enligt migrationsverket är ca 90 % av de nyanlända som beviljas 

uppehållstillstånd ensamstående. Under 2016 tog kommunen emot ca 70 av 

dessa 78. Övriga har vi i överenskommelse med den anvisande myndigheten 

flyttat fram till som längst den 31 januari 2017. 

Boendet under 2016 har i huvudsak lösts genom att förvaltningen fått hyra 

lägenheter av Håbohus som sedan hyrs ut i andra hand. Under året har det 

tillkommit 7-8 stycken lägenheter men det totala antalet lägenheter som 

förvaltningen hyr av Håbohus är fortfarande lägre än 5 % som ju är den 

maximala andelen enligt ägardirektiven. 

Ett par lägenheter hyrs från privata hyresvärdar och kontakt har tagits med 

dessa i syfte att få till stånd en överenskommelse om 5 % av beståndet men 

det har inte lyckats. 

Förvaltningen hyr också 7 stycken villor. 

Flera av lägenheterna/villorna delas av flera hushåll där lås monteras på 

rummen. Detta är inte oproblematiskt då det lätt kan uppstå konflikter när 

man inte känner varandra och boverket har också synpunkter på de 
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brandtekniska lösningarna och menar att varje del av bostaden i dessa fall 

måste vara en egen brandcell. 

Håbo kommuns mottagande 2017 

Håbo kommun tilldelade kommuntal för 2017 är 100 personer. Då det 

kvarstår åtta personer från 2016 kan man räkna med att kommunen år 2017 

behöver ta emot 108 personer. 

Förutsatt att olika hushåll fortsätter att dela bostad och att antalet 

ensamhushåll blir något lägre än 90 % uppskattas behovet för 2017 vara ca 

45 bostäder.  

Under 2016 fördes en dialog med Håbohus att låta personer med sociala 

kontrakt få ta över dessa själva om man haft det sociala kontraktet över 

längre tid och också skött sin bostad. Vid en inventering inom 

socialförvaltningen finns 14 sådana hushåll. Håbohus ska nu utreda om 

dessa kan godkännas för eget kontrakt. En förutsättning kommer i så fall 

vara att socialförvaltningen är borgenär för hyran vilket naturligtvis är ett 

visst ekonomiskt risktagande. Dock skulle en sådan lösning innebära att 

förvaltningen kan tillföras 14 nya lägenheter inom de 5 procent som 

ägardirektivet omfattar. Utöver dessa eventuella 14 lägenheter så återstår att 

tilldela socialförvaltningen ytterligare 4-5 lägenheter för att nå upp till de 

fem procent som ägardirektivet omfattar. Några av dessa är redan aviserade 

för perioden januari-mars och kommer att fördelas till de som kvarstår från 

2016 års kommuntal. Sammantaget skulle socialförvaltningen som mest 

kunna tilldelas ca 20 lägenheter från Håbohus under 2017 inom ramen för 

nuvarande ägardirektiv.  

I ägardirektiven framgår att Håbohus vid synnerliga skäl ska upplåta 

lägenheter genom förtur samt att socialnämnden beslutar om huruvida 

synnerliga skäl föreligger. Socialnämndens tolkning är att de krav som 

bosättningslagen ställer på kommunen utgör synnerliga skäl och har vid två 

sammanträden i oktober respektive november 2016 beslutat att hemställa 

hos Håbohus om förtur till sammanlagt åtta lägenheter. Inga lägenheter har 

dock genom denna förtur ännu fördelats till någon. Kommunstyrelsen bör 

tydliggöra hur ägardirektiven ska tolkas i denna del. 

Utöver det som Håbohus kan bidra med i form av bostäder för 2017 så 

kommer det att behövas andra lösningar för klara lagens krav. Det kan 

handla om att försöka hyra rum eller delar av villor hos privatpersoner 

alternativt hyra hela villor eller bostadsrätter.  

Vissa kommuner har valt att köpa villor och bostadsrätter för uthyrning till 

nyanlända. Det är enligt förvaltningens mening inte okomplicerat. Det finns 

en risk att kommunen som aktör på bostadsmarknaden driver upp priserna 

på fastigheterna och det kommer också att ställa krav på förvaltning av 

fastigheten. En fördel, som även uppnås genom att hyra villor, är dock att 

nyanländas boende blir mer spritt geografiskt i kommunen vilket kan 

underlätta etableringen. När det gäller köp av bostadsrätter är det vanligt att 
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föreningen kräver att den som bor i bostaden ska äga minst 10 % av 

bostaden, vilket sannolikt inte är ekonomiskt möjligt för en nyanländ. 

Kommunstyrelsen bör uttala vilken allmän syn man har på köp av villor och 

bostadsrätter. 

Utöver ett förhoppningsvis 20-tal bostäder inom ägardirektiven för Håbohus 

så bedöms det behövas ca 25 bostäder till för att klara lagens krav 2017. En 

möjlighet skulle kunna vara att tillfälligt ändra ägardirektiven så att högst 

sju (7) procent av bolagets totala antal lägenheter tillhandahålls 

socialtjänsten. Det skulle innebära ytterligare ca 26 lägenheter. En sådan 

förändring bör gälla under 2017 och 2018 med en inriktning att senast under 

2019 påbörja en process med att återlämna lägenheterna till Håbohus för att 

komma tillbaka till de fem procent som nu gäller enligt ägardirektiven. I 

vilken takt en sådan utökning kan ske beror ju på hur många lägenheter som 

blir lediga och ett förslag är att varannan eller var tredje ledig lägenhet 

tillförs socialtjänsten tills man når sju procent. 

Övrigt 

För varje person 0-64 år som tas emot så får kommunen en ersättning om 

126 400 kronor som utbetalas under de två första åren uppdelat på nio 

tillfällen. Om personen placeras på t ex ett vandrarhem i annan kommun så 

beviljas Håbo kommun ingen ersättning alls. Hittills har en av de mottagna 

nyanlända, på grund av bostadsbrist, beviljats vandrarhem i annan kommun. 
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Översyn av kommunens bolag 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsätt utreda bildandet av en 

kommunal bolagskoncern, innefattande samtliga kommunala bolag. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag 

på hur formerna för ägardialogen mellan kommun och bolag kan 

konkretiseras. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

erforderligt beslutsunderlag inför beslut om bildandet av ett 

fastighetsbolag som samförvaltas med Håbohus AB. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett 

förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan, som tydliggör 

roller och ansvar i lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder 

och verksamheter. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att den pågående utredningen avseende 

anslutning till kommunförbunden Käppala och Norrvatten ska fortsätta. 

6. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsatt utreda kommunal 

bolagisering av ytterligare verksamhetsområden inom den tekniska 

avdelningen.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-08-23, § 96, till 

kommunstyrelsens förvaltning att utreda en koncernbildning för Håbohus 

AB, Håbo Marknads AB, de verksamheter som idag återfinns inom den 

tekniska avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och ett eventuellt 

nytt kommunalt fastighetsbolag. 

Bakgrunden till beslutet var en utredning genomförd av PwC avseende 

markägandet i Håbo Marknads AB. I utredningen rekommenderade PwC 

Håbo kommun att överväga ett avvecklande av bolaget om styrningen av det 

inte förbättrades.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott har givit ett i sammanhanget anhängit 

uppdrag 2016-05-23, §16, att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda en 

framtida VA-försörjning med koppling till kommunförbunden för vatten 

och avlopp Käppala och Norrvatten.  

Eftersom de olika uppdragen på olika sätt är samhöriga så har 

kommunstyrelsens förvaltning på uppdrag av kommundirektören behandlat 

dem tillsammans i ett uppdragsgemensamt PM. 
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Slutsatserna i PM:et är att Håbo kommun istället för att inrätta en 

kommunövergripande koncern, bör fokusera på att konkretisera formerna 

för ägardialogen i företagspolicy och ägardirektiv. Samt att den inom 

fastighetsområdet finns potentiella synergieffekter via inrättandet av ett 

fastighetsbolag som samförvaltas med Håbohus AB, och att detta bör 

utredas ytterligare inför ett framtida beslut, och att Håbo kommun, oaktat 

framtida organisering av den kommunala fastighetsförvaltningen, bör arbeta 

fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tydliggör roller 

och ansvar i lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder och 

verksamheter. 

Utöver detta anser förvaltningen att den pågående utredningen om eventuell 

anslutning till kommunalförbunden Käppala och Norrvatten bör fortgå, och 

att ytterligare verksamhetsområden inom den tekniska avdelningen inte bör 

drivas i kommunal bolagsform.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet föranleder inga direkta ekonomiska konsekvenser. I arbetet med 

tillskapandet av beslutsunderlag inför beslut om bildandet av ett 

fastighetsbolag som samförvaltas med Håbohus AB kommer konsultinsatser 

att behöva anlitas, men i dagsläget gör förvaltningen bedömningen att dessa 

kostnader ryms inom beslutad ram. Skulle detta ändra får ärendet tillskjutas 

kommunstyrelsen för finansieringsbeslut. 

Uppföljning 

Ärendet föranleder inget behov av uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– KSAU 2016-08-23, § 96 

– TKU 2016-05-23, § 16 

– PM om bolagsstyrning och koncernbildning i Håbo kommun   

__________ 

Beslut skickas till 

Håbohus AB 

Kommundirektör  
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PM om bolagsstyrning och koncernbildning i Håbo kommun 

1. Inledning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-08-23, § 96, till kommunstyrelsens förvaltning att 

utreda en koncernbildning för Håbohus AB, Håbo Marknads AB, de tekniska verksamheter som idag 

återfinns inom den tekniska avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och ett eventuellt nytt 

kommunalt fastighetsbolag. 

Bakgrunden till beslutet var en utredning genomförd av PwC avseende markägandet i Håbo 

Marknads AB. I utredningen rekommenderade PwC Håbo kommun att överväga ett avvecklaande av 

bolaget om styrningen av det inte förbättrades.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott har givit ett i sammanhanget anhängit uppdrag 2016-05-23, §16, 

att kommunstyrelsen förvaltning ska utreda en framtida VA-försörjning med kopp-ling till 

kommunförbunden för vatten och avlopp Käppala och Norrvatten.  

Detta PM syftar till att presentera en samlad bedömning och väg framåt i samtliga av dessa uppdrag. 

2. Styrning av kommunala bolag 

Grunden för förslaget om att avveckla Håbo Marknad AB, som förslogs i den ovan nämnda PwC-

utredningen, var att den kommunala styrningen av bolaget inte fungerade på ett önskvärt vis. Vid 

arbetsutskottets sammanträde 2016-08-23 diskuterades huruvida inrättandet av ett kommunalt 

moderbolag, dvs. bildandet av en kommunal bolagskoncern skulle kunna avhjälpa 

ägarstyrningsproblematiken.  

För att klargöra detta presenteras nedan de kommunala verktygen för ägarstyrning och hur de 

förhåller sig till koncernbegrppet. 

2.1 Formella verktyg 

Ett kommunalt ägt bolag lyder under flera olika regelverk. Dessa kan ibland framstå som mot-

stridiga, och i vissa fall så är dem det. De möjligheter som en kommun har att styra sina bolag 

regleras framför allt i aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen kan sägas innehålla själva verktygslådan 

för den kommunala styrningen av bolagen. Men även kommunallagen är mycket viktigt att beakta i 

sammanhanget. 

I kommunallagen anges ramarna för hur en kommun kan och får bedriva verksamhet i bolagsform. 

Där framgår exempelvis att kommuner generellt sett inte får bedriva bolag i vinstsyfte, samt att all 

verksamhet som bedrivs i bolagsform måste ha ett för kommunen relevant ändamål. Enligt 

kommunallagen måste det kommunala ändamålet för varje kommunalt bolag skrivas in i 

bolagsordningen, annars förutsätts det krav på vinstsyfte som står angivet i aktiebolagslagen även att 

gälla för det kommunalt ägda bolaget. Bolagsordningen är därför ett viktigt styrmedel för ägaren. Det 

är där som det kommunala ändamålet preciseras. 

Utöver kravet på att det måste finnas ett kommunalt ändamål med den verksamhet bolaget bedriver, 

gäller samma principer som för övrig kommunal verksamhet så som de anges i kommunallagen. 
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Dessa innefattar bland andra självkostnadsprincipen som innebär att avgifter som tas ut av en 

kommun inte får överstiga kostnaderna som kommunen har för att producera en viss tjänst, med vissa 

undantag, dock är vissa kommunala bolag såsom bostadsbolag och energibolag undantagna denna 

princip och ska drivas enligt traditionell affärsmässighet för att generera vinst. En annan princip är 

lokaliseringsprincipen som innebär att en kommun bara får bedriva verksamhet inom det egna 

geografiska området, och alltså inte får sträcka sig utanför kommungränsen. Ytterligare en princip 

som återfinns i kommunallagen är likställighetsprincipen. Enligt denna princip får kommuner och 

landsting inte särbehandla visa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.  

Kommunallagen stipulerar vidare att kommunala bolag står under kommunstyrelsens uppsynsplikt 

och att denna i årliga beslut ska pröva om bolagens verksamhet bedrivit i förenlighet med det 

kommunala ändamålet och inom de ovan nämnda kommunala befogenheterna. 

Kommunallagen reglerar således villkoren och förutsättningarna för kommuner att bedriva 

verksamhet i bolagsform. Kommunallagen reglerar emellertid inte hur verksamheten operativt ska 

bedrivas eller hur bolagen konkret ska styras. Här gäller istället de verktyg för ägarstyrning som 

tillhandahålls i aktiebolagslagen:  

 Bolagsordningen 

 Hur styrelsen ska utses 

 Val av revisorer 

 Bolagstämma. 

Aktiebolagslagen anger också villkoren för styrelsens och VD:s arbete och hur ansvarsfördelningen 

dem emellan ska te sig. Grunden för all bolagsstyrning är bolagsordningen, som för kommunala 

bolag då måste innehålla en precisering av det kommunala ändamålet. Här anges hur styrelsen ska 

utses samt vilken sammansättning och mandatperiod den ska ha, hur många revisorer bolagets ska ha 

samt formerna för bolagsstämman.  

Ansvaret för den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorns roll regleras i aktiebolagslagen. Den 

auktoriserade revisorn ska framför allt granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt hur 

bolaget har förvaltats av styrelse och VD. Det är tillåtet för bolagsstämman att ge revisorn ett utökat 

granskningsuppdrag så länge det inte strider mot gällande regelverk. Det är den auktoriserade 

revisorn som prövar ansvaret och i sin revisionsberättelse föreslår huruvida ansvarsfrihet ska beviljas 

eller ej. Således utgör revisorerna ett viktigt stöd för ägarna i deras styrning av bolaget. 

I kommunala bolag som är majoritetsägda av kommunen kräver dock kommunallagen att 

lekmannarevisorer tillsätts. Lekmannarevisorerna är individer med partitillhörighet som no-mineras 

av sina respektive parti. Precis som de auktoriserade revisorerna föreslås således 

lekmannarevisorerna av fullmäktige och väljs sedan på bolagsstämman. Lekmannarevisorernas 

uppdrag är att från demokratisk utgångspunkt granska om bolagens verksamhet uppfyller det 

kommunala ändamål som ägaren formulerat, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en 

tillräcklig intern kontroll i bolagen. Lekmannarevisorerna fungerar alltså som fullmäktiges – alltså 

ägarens – kontrollorgan. 
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Bolagsstämma hålls normalt en gång per år. Under bolagsstämman har ägarna möjlighet att fatta 

beslut som rör bolaget, exempelvis att utse styrelse och revisorer, samt utforma vilka ägardirektiv 

bolaget ska ha. Bolagsstämman är därför ett viktigt verktyg för ägarnas möjlighet till 

ansvarsutkrävande. 

Med andra ord har kommunen som ägare flera olika verktyg till sitt förfogande för att styra och utöva 

kontroll över de bolag som man äger. Utöver kommunens ägar-, kontroll- och granskningsroll är 

ledningens roll av betydelse för hur verksamheten fungerar strategiskt och operativt. Ledningen av ett 

bolag utgörs av styrelse tillsammans med VD. Enligt aktiebolags-lagen ansvarar styrelsen för 

bolagets organisation, dess ekonomi och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ansvarar 

även för att tillsätta och avsätta VD. Det senare kan styrelsen göra om den bedömer att VD inte 

sköter sitt uppdrag tillfredsställande. Den löpande verksamheten är VD:s ansvar och ska utföras i 

enlighet med de riktlinjer VD har fått av styrelsen. Styrelsen är, enligt aktiebolagslagen, även skyldig 

att upprätta en arbetsordning som anger styrelsens och VD:s respektive ansvarsområden. VD har 

således en operativ roll, medan styrelsen har en mer övergripande strategisk roll. Genom att ta tillvara 

bolagets intressen ska styrelsen också säkerställa att ägarnas intressen tillgodoses. Detta är utifrån 

dessa grunder ägaren utser ledamöter till styrelsen. 

Sammanfattningsvis ser alltså relationerna enligt lagstiftningen ut på följande sätt. När det gäller 

kommunalt ägda bolag ligger, formellt sett, ägarrollen hos kommunfullmäktige. Det är således 

fullmäktige som har till uppgift att inför bolagsstämman ge förslag till styrelseledamöter, 

lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer, utse bolagstämmans delegater, samt ge förslag på 

ägardirektiv och bolagsordning till stämman. Fullmäktige har således rollen som ansvarsutkrävare. 

Detta sker formellt på bolagsstämman. 

2.2 Informella verktyg och aktivt ägarskap 

De ovan uppräknade formella verktygen för bolagsstyrning är dock i sig inte tillräckliga för att 

upprätthålla ett aktivt ägarskap. För att detta ska fungera så krävs både en tydligt definierad målbild 

av vad bolaget faktiskt ska åstadkomma, via tydliga syften och ändamål i bolags-ordning och 

ägardirektiv, men också informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen och 

bolagen.  

För att en sådan dialog ska få en styrande effekt bör den ske återkommande. Genom dialogen kan 

ägarens, dvs. kommunens, förväntningar på sina bolag tydliggöras och ägarens uppfattning om 

innebörden i bestämmelserna i bolagsordning och ägardirektiv kan utvecklas. 

I dialogen mellan kommunen och bolagen bör bland annat frågor om bolagets förhållande till 

kommunkoncernen i övrigt, förväntningar på verksamhet och resultat och strategiska frågor som 

berör ägaren och bolaget behandlas.  

Vad kommunen däremot bör undvika är i allt för stor grad försöka kontrollera bolagets direkta 

styrning eller på annat sätt frångå den ansvarsfördelning som står angiven i aktiebolagslagen. 

Kommuner som i egenskap av ägare till exempel begränsar möjligheterna för ett bostadsbolag att 

täcka kostnader för underhåll och investeringar i verksamheten genom att ställa krav på låga avgifter 

och hyror, riskerar att begränsa ledningens möjlighet till ekonomisk styrning och förvaltning av 

verksamheten, och därmed också en av de främsta fördelarna med bolagsformen 

Om man frångår bolagsformen och vad den innebär, för att öka kontrollen, riskerar således en 

kommun att minska fördelarna med att bedriva verksamhet i bolag. Att respektera bolagsformen och 
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styra, men inte kontrollera för långtgående, är således en viktig och svår balansgång för en kommunal 

ägare. 

3. Kommunal koncernbildning  

Att samla kommunens bolag under ett gemensamt moderbolag, ett så kallat holdingbolag, har blivit 

ett alltmer vanligare sätt för kommuner att organisera ägandet av sina bolag. Av de 10 största 

kommunerna i landet i dag så har alla valt att bedriva sin företagsstyrning i bolagskoncern. Motiven 

bakom detta var överhängande av ekonomisk karaktär, eftersom koncernstrukturen möjliggör 

brukandet av så kallade koncernbidrag mellan bolag inom koncernen. Men på senare tid har 

brukandet av moderbolag också blivit ett redskap för att hantera den löpande uppsikten och 

styrningen av dotterbolagen inom bolagskoncernen.   

3.1 Att bilda en koncern 

Bildandet av en koncern innebär att kommunen bildar ett nytt bolag som kommer att utgöra ett 

moderbolag i koncernen. Moderbolaget kapitaliseras till lämplig nivå, dvs. erhåller en andel eget 

kapital. Sedan fastställs värdet på kommunens direktägda bolag. Kommunens aktier i dessa säljs till 

moderbolaget, som då finansierar förvärven helt eller delvis externt. Sedan några år tillbaka finns det 

särskilda regelverk som ska motverka så kallade ”ränteräntesnurror”, vilket innebär att lån till egna 

bolag för köp av aktier inte är avdragsgilla hos moderbolaget. Detta innebär att moderbolaget 

förvärvar aktierna via antingen apportemission eller kvittningsemission.   

Efter bildandet av koncernen är det sedan moderbolaget som juridiskt förfogar över ägarfrågorna 

avseende sina dotterbolag. 

Fullmäktige har dock fortfarande ett ansvar enligt kommunallagen att ta ställning till frågor av 

principiell beskaffenhet. Ägardirektiv kan fastställas av fullmäktige. Kommunstyrelsen har enligt 

kommunallagen uppsiktsplikt över bolagen. 

3.2 Ansvarsfördelning 

Rollfördelning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, moderbolag och dotterbolag regleras 

av den lagstiftning (kommunallagen, aktiebolagslagen) som övergripande gåtts igenom ovan, och i 

övrigt utifrån den ansvarsfördelning som kommunfullmäktige fastställer. En organisering av Håbo 

kommuns bolag under ett gemensamt moderbolag förändrar alltså inte den roll som 

kommunfullmäktige och kommunstyrelen utövar avseende bolagsstyrning idag. Hur 

ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och moderbolaget ser ut, liksom vilka frågor som 

dotterbolagen ska föra till moderbolaget för ställningstagande, får kommunen fastställa själv.  

En övergripande ansvarfördelning skulle kunna fungera enligt nedan: 

Kommunfullmäktige 

Beslutar om principiella ärenden och andra ärenden av större vikt. Koncernbildandet påverkar inte 

vilka frågor som ankommer på kommunfullmäktige. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om 

följande: 

 Viktiga styrdokument som t.ex. företagspolicy, gemensamma och specifika ägardirektiv 

för moder- respektive dotterbolag. 

 Utseende av styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer. 
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 Förvärv eller avyttring av bolag. 

 Investering av väsentlig betydelse. 

Kommunstyrelsen 

 Bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska beslutas i kommunfullmäktige. 

 Utarbetar förslag till ägardirektiv för moderbolaget samt bereder moderbolagets för-slag 

till ägardirektiv för dotterbolagen inför beslut i kommunfullmäktige. 

 Bereder ärenden avseende uppsynsplikt och fullgörande av det kommunala ändamålet.  

Moderbolaget 

 Ansvarar för den löpande ägarstyrningen av dotterbolagen vilket innebär att det: 

 Utarbetar och föreslår specifika ägardirektiv för dotterbolagen. 

 Bereder och samordnar bolagskoncernens ekonomiska rapportering 

 Föreslår bokslutsdisposition och hantering av koncernbidrag i samband med årsbokslut. 

 Bereder ärenden som ska vidare till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 Samordna och driva frågor inom bolagskoncernen utifrån direktiv som fastställts i 

kommunfullmäktige, inom t.ex. HR, upphandling eller miljö. 

Dotterbolagen 

 Driver och utvecklar verksamheten inom dotterbolaget utifrån bolagsordning, 

ägardirektiv och andra fastställda styrdokument. 

 Deltar i den samordning och samverkan inom kommunkoncernen som initieras av 

moderbolaget. 

4. Samtaget avseende koncernbildning och ägarstyrningen i Håbo kommun 

Håbo kommuns styrning och uppsikt över sina bolag i har, liksom i många andra kommuner, 

historiskt varit mindre utvecklad än den uppsikt och styrning som utövas över nämnderna. 

Kraven på en mer utökad ägarstyrning har dock förstärkts de senaste åren. Denna utveckling mot 

förstärkt ägarstyrning beror dels på den ökade betydelse som den kommunala bolagssektorn har fått 

för många kommunkoncerner. Detta eftersom många kommunala bolag är investeringsintensiva med 

stora balansräkningar. Bolagens betydande storlek har också medfört att kommunallagen ökat kraven 

på en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Som ovan beskrivits så gör kommunallagen i princip inte 

någon skillnad på uppsikten av en verksamhet bedrivs i förvaltningsform eller i bolagsform. 

Det innebär att Håbo kommun behöver anpassa ägarstyrningen till de ökade lagkraven och idka en 

styrning som till stora delar innebär att en förvaltning och ett bolag rapporterar och styrs på liknande 

sätt. Det innebär dels att kommunstyrelsens direkta ägarstyrning över bolagen och bolagen 

underställningsplikt gentemot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behöver förtydligas och 

formaliseras ytterligare.  
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Bland annat finns ett behov från politiskt håll att få en bättre rapportering av bolagssektorn för att 

kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov av att 

tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen för att fördjupa analys och kontroll av 

bolagen, samt att bolagen behöver en mer aktiv ägare med en kontinuerlig dialog och återkoppling.  

Förvaltningen anser dock inte att bildande av ett faktisk kommunal koncern är vägen framåt för Håbo 

kommun. Detta dels beroende på att processen med att bilda kommunala koncerner är administrativt 

åtagande som kostar betydande resurser för den kommunala förvaltningen, samt dels beroende på att 

den avsaknad av ägarstyrning som existerar idag inte försvinner i och med bildandet av ett 

moderbolag. Kommunkoncernen innebär även en hel del praktiskt dubbelarbete där strategiska beslut 

och ärenden måste fattas i flertalet instanser. Vilket kan innebära att Håbo kommun tappar den 

effektivitet som eftersträvas i en god bolagsstyrning.  

Istället föreslår förvaltningen att Håbo kommun vässar de formella och informella styrverktygen som 

redan existerar idag genom att tydliggöra formerna för ägarstyrningen och ägardialogen i 

kommunens företagspolicy enligt följande: 

 Tydligare styrning från kommunstyrelsen med formaliserade och återkommande ägar-

dialoger med respektive bolags ledning. Att till exempel ha en ägardialog i mars/april är 

en lämplig avstämningstidpunkt inför bolagsstämman, där man dels kan göra avstämning 

av det gångna året men även tydliggöra ägarens förväntningar i den kommande budgeten. 

Ett exempel på agenda skulle kunna vara: Agenda ägardialog vår: Uppföljning 

ÅR/gångna året, diskussion inför kommande budget Agenda ägardialog höst: 

Ägardirektiv, verksamhetsplan, framtidsfrågor, budget för kommande året.  

Genom ovanstående ingrepp tydliggörs den kommunala ägarstyrningen av bolagen utan att yttre 

bolagsjuridiska subjekt skapas. Förvaltningen anser ägardialogerna utförs i ett mindre sammanhang, 

förslagsvis kommunstyrelsens arbetsutskott. 

5. Bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-08-23 diskuterades huruvida ett samlande av den 

fastighetstekniska kompetensen i ett kommunalt bolag kunde vara en gångbar väg för att skapa ett 

mer professionellt kommunalt fastighetsägande med fokus på effektiv drift, värdeökning på 

tillgångarna och en bra kvalitet.  

Nedan presenteras en övergripande genomgång av en möjlig sådan organisationsform. 

5.1 Styrning och organisation 

Verksamhet i bolag styrs, som sagt, på ett annat sätt än i förvaltningsform. Vid inrättande av ett nytt 

bolag måste man från politiskt håll vara medvetna om att man avhändar sig visst direktpolitiskt 

inflytande över de frågor som bedrivs i bolagsform. Det är bolagsordning och ägardirektiv som 

definierar uppdraget och att styrelsen i bolaget ska fatta beslut utifrån dessa.  

Avseende fastigheter innebär detta att de förtroendevalda avsäger sig det direkta ansvaret för till 

exempel underhåll och hyra och att detta istället regleras genom avtal mellan bolag och kommun. Det 

direkta politiska inflytandet minskar och man kan t.ex. inte minska på underhållet i bolaget för att få 

pengar till skola och vård. 
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I kommunsverige så har inrättandet av kommunala fastigethetsbolag i huvudsak hanterats på tre olika 

sätt: 

1. Via ett inrättande av ett separat fastighetsbolag med specifikt fokus på kommunala 

verksamhetslokaler 

2. Via ett inrättande av ett dotter- eller moderbolag till befintligt kommunalt bostadsbo-lag 

3. Via inrättandet av ett samlat fastighets- och kommunalt bostadsbolag  

Det finns för- och nackdelar med samtliga ovanstående organisationsformer, men enligt en utredning 

som Enköpings kommun har låtit göra, inför ett liknade beslut, så framkommer att merparten av de 

kommuner av Håbo kommuns storlek som har valt att bolagisera sitt fastighetsägande och skötsel har 

gjort det i en samlad bolagsform i antingen en dotter- eller moderbolagskonstruktion eller som ett 

gemensamt bolag. Anledningen till det är förmodligen att de kostnads- och tidsaspekter som är 

förknippande med inrättande och kapitaliserande av ett nytt fristående bolag, som inte kan dra samma 

synergiska nytta av den fastighetstekniska kompetens som redan finns upparbetad i det kommunala 

bostadsbolaget, blir för stora för att bära för en mindre kommun med mindre ekonomiska muskler. 

Detta talar emot ett inrättande av ett separat fastighetsbolag i Håbo kommun. 

En av de stora vinsterna med bolagisering i en kommun av Håbo kommuns storlek är istället att 

samla den fastighetstekniska kompetensen. Genom en större volym i fastighetsportföljerna finns 

förutsättningar för en bredare kompetens som kan delas mellan bolagen. 

Förvaltningen anser att utgångspunkten för ett framtida fastighetsbolag är att styrelse och ledning för 

bolaget är den samma som för Håbohus AB, detta för att underlätta styrning och målarbete samt att 

skapa andra organisatoriska synergieffekter. En organisation där samtlig personal är anställd i det ena 

bolaget och som det andra bolaget köper tjänster från verkar vara det mest förekommande upplägget i 

kommunsverige. 

På utförarsidan i organisationen är utgångspunkten att man har sitt uppdrag åt den ena bolaget medan 

man på tjänstemannanivå utför arbeten åt båda bolagen, dock bör det t.ex. genom pooltjänster på 

utförarsidan möjliggöras för bolagen att optimera den totala arbetsstyrkan till där behovet är störst. 

Exempel på grov organisationsstruktur visas nedan.  

När ny organisation är fastställd bör kompetensbehovet i första hand sökas inom den befintliga 

organisationen, för att undvika övertalighet. Kompetens som ej återfinns där rekryteras externt. 

Övertalighet bör också kunna undvikas med beaktan av den sedvanliga omsättningen samt genom 

förestående pensionsavgångar.  

För möjliggöra ovanstående organisationsform så måste någon form av bolagskoncern bildas. 

Eftersom det idag existerar krav på vinstgenerering i kommunala bostadbolag så talar mycket för att 

organisationsformen för koncernbolagsstrukturen bör ser ut enligt följande:  

1. Kommunalt helägt fastighetsbolag (Håbo fastighetsbolag). 

2. Håbohus AB som dotterbolag till Håbo fastighetsbolag. 

De exakta formerna, och juridiska förutsättningarna, för detta måste dock utredas ytterligare. 
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Det kan tyckas motsägelsefullt att i samma utredning föreslå att både Håbo kommun både inrättar 

och inte inrättar en bolagskoncern, men förvaltningen menar att en bolagskoncern i detta avseende 

syftar till att möjliggöra strategisk styrning och utvinning av synergieffekter av kompetenser som 

existerar inom närbesläktade verksamhetsområden – bostadsförsörjning och fastighetsförvaltning – 

inom kommunen idag, och alltså inte för att tydliggöra den generella kommunala bolagstyrningen, 

vilket skulle vara motivet för inrättandet av ett övergripande kommunalt holdingbolag. 

5.2 Framgångsfaktorer för en effektiv organisation 

En avgörande faktor för att få en effektiv förvaltning är att bygga en gemensam företagskultur som 

präglas av samarbete mellan organisationerna. Vinsten ligger i samarbete och därför är det avgörande 

att bygga en kultur av vi-känsla inom båda bolagen. En vi-känsla byggs upp genom att personalen 

känner gemensamt ansvar för varandras verksamhet, mål och vardag. Att hitta en gemensam 

lokalisering för samtlig personalen är en viktig del bygget av en positiv företagskultur. Samverkan 

mellan bolagens personal, men också mellan ledning och utförare underlättas vid gemensam 

lokalisering.  

Gemensam lokalisering saknas i dagsläget, varken Håbohus eller fastighetsenheten lokaler är 

tillräckliga. Håbohus måste vara lokaliserade på en lättillgänglig plats för hyresgästerna sam-tidigt 

som traktorer, verkstad och lager inte passar bäst i centrumläge. Att ha ett bo-kontor centralt är ett 

alternativ men då tappas den naturliga informationsspridningen mellan övrig personal och den som 

möter kund. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera arbetskraft som pendlar är ett 

läge med gångavstånd från pendeltåget att föredra framför en etablering i ett verksamhetsområde.  

Frågan behöver utredas ytterligare.   

5.3 Tidsaspekt, konsensus och genomförande  

De kommunala fastigheterna och Håbohus bostäder utgör den absoluta merparten av kommunens 

samlade förmögenhet. Fel beslut och hantering kan innebära stora värdeförluster för kommunen. 

Långsiktighet och politisk stabilitet i uppdraget är absolut avgörande för hur genomförandet och 

resultatet blir. Detta uppdrag och genomförande är så viktigt och omfattande att det för att bli 

framgångsrikt måste klara en skiftande majoritet vid ett val. En bred politisk överenskommelse som 

värnas är en förutsättning för ett lyckat genomförande. 

Det är av stor vikt att detta uppdrag och genomförande inte i för stor grad påverkar den verk-samhet 

som bedrivs i Håbohus AB och på fastighetsavdelningen. Om genomförandet skyndas på eller 

hanteras på fel sätt riskerar fungerade verksamhet att tappa i kvalitet. Genomförandet måste få ta tid 

för att bli framgångsrikt. En aktivitetsbaserad, ansvarsfördelad och tidsatt genomförandeplan med 

utgångspunkten i att starta upp i gemensamma lokaler kan är bra utgångspunkt. Genomförandet 

måste för att inte belasta befintliga verksamheter för hårt ges medel för projektledning, utredning och 

genomförande. Exempel på aktiviteter som bör ingå i en sådan genomförandeplan är: 

 Formulera ägardirektiv 

 Ta fram samarbetsavtal mellan bolag och kommun 

 Värdera fastigheterna 

 Fastställa organisation  
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 Sammanställa underhålls och reinvesteringsplan 

 Genomföra en simulering av bolagets ekonomi med samtliga fastigheter inlagda. 

 Lösa lokal för etablering 

5.4 Ägardirektiv 

Bolagets direktiv bör linjera i största möjliga mån med de för Håbohus AB för att effektivisera 

målarbete, arbetssätt och rapportering. De ekonomiska kraven formuleras liksom för Håbohus enligt 

affärsmässiga principer för att uppnå ett affärsmässigt förhållande mellan bolag och kommun samt 

för att minimera kommunens risktagande.  

5.5 Bolagets ekonomiska förutsättningar 

Bolaget måste ges ekonomiska förutsättningar att klara sitt uppdrag vad gäller förvaltning, 

kundnöjdhet, ekonomiskt resultat och stabilitet. Rätt ingångsvärden på hyra, drift- underhålls- och 

reinvesteringskostnader är därför avgörande. 

För att få rätt ingångsvärden måste fastigheternas status bedömas och sammanfattas i en underhålls- 

och reinvesteringsplan. Viktigt är att hyresgästen är delaktig i detta arbete så för-väntningarna blir 

rätt från början. Tillsammans med statistik för fastigheternas driftkostnader, finansieringskostnader 

och centrala kostnader kan en bild av den totala kostnadssidan byggas upp. Utifrån de bedömda 

kostnaderna kan rimlig hyra beräknas. Detta arbete görs lämpligen genom en simulering av hela 

bolagets ekonomi, både balans och resultaträkning. Alla fastighetsvärden, befintliga och kommande 

betalningsflöden (hyror, drift, räntor, underhåll, ny-byggnad mm) läggs in i en simuleringsmodell 

som ger en uppskattning av hur bolagets nyckeltal påverkas av de olika ingångsvärdena. På detta sätt 

kan man optimera ingångsvärden som t.ex. hyra och se hur det påverkar övriga åtaganden för 

bolaget. 

Utifrån de krav som ställs på bolaget, både vad gäller ekonomi, drift och underhåll kan en si-

mulering av bolagets ekonomi tydliggöra förutsättningarna för bolaget att nå ägarens målsättningar. 

För att möjliggöra för HFAB att jobba ikapp eftersatt underhåll är det centralt att det egna kapitalet är 

tillräckligt. Hur eget kapital tillförs bolaget bör utredas vidare. 

5.6 Fastighetsportföljer i respektive bolag 

Håbohus är inriktad på bostäder och ett eventuellt fastighetsbolag skulle istället inriktas på 

verksamhetslokaler. Huruvida äldreboenden är verksamhet eller boende är en tolkningsfråga, dock 

bör samtliga äldreboenden samlas i ett av bolagen. Vissa fastigheter bör vara kvar i förvaltningsform, 

t.ex. utvändiga bad- och sportanläggningar eller övriga objekt som inte kan bedömas bedrivas på 

affärsmässig grund vilket är en förutsättning för att bedriva verksamhet i bolagsform. Det kan också 

finnas fastigheter som bedöms lämpliga att avyttra till en extern aktör, viktigt är i så fall att man enas 

om en långsiktig inriktning för vilka fastigheter som ska vara kvar i Håbo fastighets AB, annars 

undermineras förutsättningarna för bolagets verksam-het och existens. 

5.7 Samarbete mellan bolag och kommun 

För att uppnå en professionell hållning från båda parter bör ett samarbetsavtal utöver hyresavtalen 

lägga grunden för relationen mellan hyresvärd och hyresgäst. Avtalet bör t.ex. reglera mandat för 

respektive part, vad som gäller vid ombyggnader, hyresgästens kort- och långsiktiga lokalbehov m.m. 

De kan likställas vid administrativa föreskrifter som används vid entreprenader. Avtalets förankring, 
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framförallt i den kommunala organisationen (hyresgästen) är centralt för att hyresgästen ska förstå 

vad hyresvärdens uppdrag och åtagande är. Utan förankring av avtalet är risken stor att hyresgästen 

har förväntningar på hyresvärdens åtagande som inte stämmer med det som avtalats. 

5.8 Lokalförsörjningsplan  

Avseende lokalförsörjning så finns det i Håbo kommun idag inget fastlagt arbetsätt som beskriver hur 

en specifik kommunal verksamhet ska påtala ett förändrat eller uppkommet lokalbehov; hur 

kommunens fastighetsenhet ska behandla ett sådant behov och vad i förhållande till en specifik 

fastighetsanskaffning, och behoven därikring, som bör vara förbehållet beslut i kommunstyrelsen och 

vad som bör fastställas av verksamhetsansvarig nämnd. Håbo kommun har alltså, enklare utryckt, 

inte tydliggjort hur lokalförsörjningsfrågor ska hanteras sätt som en sammanhängande process. Detta 

har föranlett vissa bekymmer under åren både för det politiska beslutsfattandet, till exempel i form av 

oklara eller otillräckliga beslutsunderlag, och för den tjänstemannaledda verkställigheten, i form av 

oklara eller delvis motstridiga beslut. Det finns således ett behov av att tydliggöra hur 

lokalanskaffningen ska gå till i Håbo kommun. 

Detta skulle lämpligen låta sig göras via upprättandet av en lokalförsörjningsplan, med en 

tidshorisont på 5-10 år som årligen uppdateras och också kopplas till det kommande årets budget. En 

sådan plan skulle tydliggöra ansvaret för verksamheter, nämnder och kommunstyrelsen och samtidigt 

positionera lokalstrategiska frågor och kostnader mot en längre tidshorisont.  

Oaktat huruvida Håbo kommun väljer bedriva sin fastighetsförvaltning i bolags- eller 

förvaltningsform, så finns det ett behov för kommunen att tydliggöra hur den strategiska lokalför-

sörjningen övergripande ska hanteras. Men i förhållande till en eventuell framtida bolagisering av 

den kommunala fastighetsförvaltningen är det extra viktigt att en sådan plan arbetas fram eftersom 

den tydliggör vilken fastighetsteknisk kompetens som fortfarande behöver finnas kvar inom den 

kommunala förvaltningsorganisationen. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen redan nu uppdrar till förvaltningen att påbörja 

arbetet med att ta fram en sådan plan. Arbetet bör utföras gemensamt med det redan föreliggande 

uppdraget om att upprätta en 10-årsinvesteringsplan för verksamhetslokaler, som kommunstyrelsens 

uppdrog till förvaltningen i 2016-12-12, § 251. 

5.9 Koncernperspektivet 

Mycket utav det som de informella verktygen och den aktiva ägarstyrningen, som diskuterats ovan, 

syftar till att åstadkomma kan enklast sammanfattas i begreppet koncernperspektiv. Att verka utifrån 

ett koncernperspektiv är att sträva efter den samlade organisationens bästa, dvs. det innefattar 

förmågan att betrakta den egna kommunala verksamhetsformen, såsom till exempel en 

förvaltningsavdelning eller ett kommunalt bolag, som del av en större helhet; att skapa nytta för 

kommunens medborgare.  

Fostrandet av ett sådant tankesätt är både beroende av tydliga formella verktyg och kanaler för 

ägardialog, men också av den informella dialog som sker på tjänstemannanivå mellan förvaltnings- 

och bolagsledning, till exempel i ledningsgrupper. Det är viktigt att kommunen hittar rätt balans 

mellan de båda verktygen eftersom att om en övervägande del av styrningen skulle ske genom en 

direktkontakt mellan tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och bolagens tjänstemän finns risk 

att styrelserollen i bolag- och dotterbolag blir otydlig. Medan en allt för stelbent och formell 

ägarstyrning risker att utsudda vinsterna med att bedriva kommunal verksamhet i företagsform. 
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Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att oavsett framtida organisationsformer så kommer 

denna balansgång att bli avgörande för kommunens framtida utveckling, framförallt i förhållande till 

de uttalade tillväxtambitionerna som framgår ibland annat kommunens vision.     

5.10 Sammanfattning avseende ett eventuellt bildande av ett kommunalt fastighetsbolag 

Förvaltningen anser att det de eventuella problem som bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag 

innebär, såsom minskat politiskt inflytande och styrning, överskuggas av de strategiska vinster som 

ett bolag samförvaltat med Håbohus AB innebär. Inflytande och styrning går även, som ovan 

genomgånget, att tydliggöra med bättre former för ägardialog m.m.  

Mot bakgrund av detta så anser förvaltningen att uppdrag om att ytterligare utreda ett nytt kommunalt 

bolag för fastighetsförvaltning som samförvaltas med Håbohus AB bör lämnas till förvaltningen.  

6. Framtida VA-försörjning med koppling till kommunförbunden för vatten och avlopp 
Käppala och Norrvatten 

Inom ramen för den pågående utredningen om en framtida anslutning till kommunalförbunden för 

vatten och avlopp, Käppala och Norrvatten, så har kommunstyrelsens förvaltning har träffat 

representanter för båda kommunalförbundet och kan efter detta presentera följande initiala lägesbild: 

Företrädare för båda förbunden är positiva till att Håbo kommun i framtiden skulle ansluta sig som 

medlem. 

 Ett medlemskap skulle innebära en säkrare produktion av, och högre kvalitet på, vatten.  

 Ett medlemskap skulle innebära att Håbo kommun inte behöver hantera framtida 

kapacitetsbrister i produktionen. 

 Ett medlemskap skulle innebära att vattenreningen i kommunen skulle hålla en högre 

kvalitet. 

 Ett medlemskap skulle innebära att framtida kompetensförsörjning inom området säkras. 

 Ett medlemskap i kommunalförbunden kommer inte fullständigt lösa VA-hanteringen i 

Skokloster, innebärandes att Skokloster fortfarande skulle kräva stora egna kostnader i 

ledningsnät och pumpstationer och troligen även verk. 

Kommunstyrelens förvaltning kan i dagläget konstatera att Håbo kommun står inför stora 

infrastrukturella utmaningar, inte minst beroende på den planerade tillväxten av kommunen. Detta 

kommer att föranleda ökade investeringskostnader inom området, oavsett vilken väg kommunen 

väljer avseende huvudmannaskapet för VA-försörjningen.  

Med detta som bakgrund anser förvaltningen att det är högst troligt att Håbo kommun i fram-tiden 

kommer att behöva söka samarbete med aktörer som kan garantera både kapacitet, kapabilitet och 

kompetens i framtiden, inom ett konkurrensutsatt verksamhetsområde. Vilket ligger helt i linje med 

statens nyligen framlaggda vattenutredning. Formerna och inte minst kostnaderna för detta behöver 

dock utredas grundligt, varför den nu pågående utredningen behöver fortlöpa som planerat. 
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6.1 Bolagisering av resterande del av tekniska avdelningen 

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 diskuterades möjligheten att bedriva fler utav de 

verksamheterna som återfinns inom den nuvarande tekniska avdelningen i bolagsform. 

Kommunstyrelsens förvaltning beskriver nedan verksamhetsområdesvis huruvida detta vore lämpligt 

ur ett strategiskt perspektiv. 

6.1.1 Gata/Park 

Hanterar huvudmannaskapet över kommunens vägnät och annan infrastruktur är en strategisk 

samhällfunktion som lämpligen inte placeras i bolagsform, då ett mer dirketpolitiskt inflytande över 

dessa frågor är viktigt att bevara.  Enheten handhar även viss myndighetsutövning avseende 

väghållningsbidrag, grävtillstånd och parkeringstillstånd osv. Verksamheten som bedrivs inom 

enheten är även mycket viktigt att beakta i den plan- och exploateringsverksamhet som måste 

bedrivas inom kommunal försorg.  

6.1.2 Avfall 

Kan bedrivas i bolagsform och det görs även i många kommuner. Men för att få en större utväxling 

av bolagsformens fördelar så bör samverkan sökas med andra kommuner i större kommunalförbund 

såsom Vafab. Idag levererar dock avfallsverksamheten ett bra resultat med god kvalitet, och 

samverkar på olika sätt med andra aktörer till Upplands-Bros kommun, varför en bolagisering av 

verksamheten inte torde vara en direkt prioriterad fråg 

6.1.3 Lokalvård 

Behöver utredas ytterligare avseende huruvida verksamheten ska kvarstå i direkt kommunal försorg 

inom den tekniska avdelningen, eller följa med i en framtida bolagisering av fastighetsfrågorna.  

6.2 Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning kan bara se ett verksamhetsområde, undantaget lokalvården, inom 

den nuvarande tekniska avdelningen som lämpligen skulle kunna bedrivas i bolagsform – 

avfallsverksamheten. Men att bolagisera en verksamhet som presterar ett gott resultat idag bör inte 

vara en prioriterad fråga. Däremot bör kommunens inte ”stänga dörren” helt på tanken om att i 

framtiden kunna bedriva även denna verksamhet i bolagsform i samverkan med andra kommuner.  

7. Avslutande sammanfattning 

Detta PM har försökt att utreda förutsättningarna för de olika uppdrag som fastlagts i kom-

munstyrelsen arbetsutskott respektive tekniska utskott. Det har presenterats i så pass samlad form 

beroende på alla de olika uppdragen på ett eller annat sätt kretsar kring den mer övergripande frågan 

om hur man på bästa sätt styr och organiserar den kommunala verksamheten, samt huruvida nya 

organisationsformer kan vara ett svar upplevda suboptimeringar i verk-samheter – i form av 

fastighetsdrift- och skötsel – och styrning av vissa kommunala bolag. Svaret på frågorna är, menar 

förvaltningen, både ja och nej.  

När det gäller den övergripande styrningen av kommunens bolag så menar förvaltningen att Håbo 

kommun skulle tjäna mer på att utveckla och vässa de formella och informella verktygen för 

ägarstyrning som står kommunen tillbuds redan idag; än på att inrätta nya organisationsformer. Detta 

ska inte förstås som att bolagsstyrningen i Håbo kommun idag är helt otillräcklig eller icke 

existerande, eller att kommunens bolag, via dess styrelser och tjänstemanna-ledning, presterar ett 

dåligt eller otillräckligt resultat. Snarare handlar det om att skapa förut-sättningar för förbättrande och 

samordnade resultat för kommunen sätt som en helhet – det så kallade koncernperspektivet – samt att 
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skapa tydligare forum för samverkan mellan kommun och bolag i frågor som rör den strategiska 

utvecklingen i kommunen.  

Men när det gäller Håbo kommuns framtida fastighetsförvaltning så menar förvaltningen att det finns 

tillräckliga synergieffekter att inhämta i en bolagisering, och en koncernbildning tillsammans med 

Håbohus AB, att frågan bör utredas på djupet. Men redan nu bör vissa förberedande steg tas, i form 

av inrättande av en lokalförsörjningsplan. 

Även vad avser den framtida VA-försörjningen menar förvaltningen att det går att anta att nya 

organisations- och samverkansformer är nära föreslående. Denna fråga måste utredas ytterligare inom 

ramen för nuvarande uppdrag.  

Däremot anser förvaltningen inte att verksamheterna inom den tekniska avdelningen lämpar sig för 

drift i bolagsform, med undantag för lokalvården. 

Sammantaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning följande: 

1. Håbo kommun bör inte bilda bolagskoncern utan istället fokusera på att vässa de 

nuvarande formerna för ägarstyrning ytterligare, bland annat genom att driva en tydligare 

ägardialog med bolagen via kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Håbo kommun bör konkretisera formerna för ägardialogen i kommunens företagspolicy 

3. Håbo kommun bör ytterligare utreda möjligheterna att bilda ett kommunalt 

fastighetsbolag som samförvaltas med Håbohus AB för att utvinna synergieffekt. 

4. Håbo kommun bör arbeta fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som 

tydliggör roller och ansvar i lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder och 

verksamheter. 

5. Håbo kommun bör fortsätta den pågående utredningen om anslutning till kommunal-

förbunden Käppala och Norrvatten 

6. Håbo kommun bör inte bolagisera ytterligare delar av den nuvarande tekniska 

avdelningen. 
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Källor 

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL, 2006-03-30, ISBN: 

9789171641380 

Kommunala bolag - ägarstyrning och styrelsefunktion : det kommunala bolaget i juridik och praktik, 

PWC, 2013-08-14, ISBN: 9789144090030 

Hur styrs och granskas kommunala bolag? – Erfarenheter och lärdommar från Norrköpings kommun, 

Centrum för kommunstrategiska studier, Rapport 2014:6 

Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen, DNR 2016/SH0015, PM från Borås kommun. 

Bolagisering av verksamhetslokaler eller fastighetsverksamhet i fortsatt förvaltningsform – analys 

och bedömning, PM från Enköpings kommun – 2016-11-24 

Beslut - Framtagande av underlag för beslut om bildande av bolagskoncern, DNR 2015/396-KS, 

Västerås Stad  

Beslut - Bildande av koncern bolag, DNR 2015/396-KS, Västerås Stad 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 96 Dnr 69051  

Översyn av kommunens bolag: Håbo Marknads AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till för-

valtningen för att utreda koncernbildning för Håbohus, Håbo marknadsbo-

lag, tekniska verksamheten och ett eventuellt nytt kommunalt fastighetsbo-

lag.  

Sammanfattning  

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande markä-

gande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan för 

kommunen. Utredningen förslog att markinnehavet lyfts ur HMAB och se-

pareras från näringslivsverksamheten. Utredningen rekommenderade även 

att om styrningen av bolaget inte fungerar inom 6 månader så bör kommu-

nen överväga att avveckla bolaget. Detta innebär att bolagets verksamhet via 

en verksamhetsöverföring inordnas i kommunstyrelsens organisation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen istället för att avveckla Håbo 

Marknads AB får i uppdrag att utreda koncernbildning för Håbohus, Håbo 

marknadsbolag  och ett eventuellt nytt kommunalt fastighetsbolag.  

Leif Zetterberg (C) yrkar att om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Owe 

Fröjds yrkande ska även den tekniska verksamheten inkluderas i uppdraget.  

Owe Fröjd (Båp) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Leif Zetterbergs 

(C) yrkande.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avveckling av 

bolaget.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) konstaterar att två förslag till beslut föreligger, 

dels förvaltningens förslag till beslut och dels Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens 

förslag. Ordförande frågar sedan om utskottet kan besluta enligt Owe Fröjds 

(Båp) yrkande och finner att utskottet beslutar enligt Owe Fröjds (Båp)  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Reservation 

Carina Lund (M) och Leif Zetterberg (C) reserverar sig mot beslutet 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören  

Håbo Marknads AB  

Ekonomienheten, för kännedom  

Kommunikationsenheten, för kännedom 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning 

av partistöd år 2015. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och 

med redovisningen av 2016 års partistöd, ska ske på blanketten 

”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § 

Kommunallagen”.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt 

nedan.  

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet.    

 

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2015 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 

har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 

redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 

denna blankett. 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 

Moderaterna (M):   209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD):  116 850 kr 

Centerpartiet (C):   79 950 kr 

Miljöpartiet (MP):   61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp):   61 500 kr   

Liberalerna (L):   61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 

Vänsterpartiet (V):   43 050 kr 
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För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 

senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.   

 
Ärendet 

Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 

har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun.  

Redovisningar av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Om rapportering inte lämnas in i tid utbetalas, 

enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo, inget stöd för 

nästkommande år.  

Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har inkommit med en 

redovisning av användningen av 2015 års partistöd och samtliga av dessa 

redovisningar har inkommit i tid, det vill säga senast 2016-06-30.  

Redovisning av 2016 års partistöd - blankett 

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2016 års 

partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 2017-06-30.  

För att underlätta för partiernas redovisning samt för att skapa större 

enhetlighet i hur redovisningen göras har kommunstyrelsens kansli tagit 

fram ett förslag till blankett – ”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 

kap. 11 § Kommunallagen” – som kan användas för kommande 

redovisningar av partistöd.   

Utbetalning av partistöd 2017 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 

som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 

det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 

% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 

kommunfullmäktige. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 kronor. Mot 

bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 

enligt följande:  

Parti Mandat Partistöd 

Socialdemokraterna (S) 15 301 350 kr 

Moderaterna (M) 10 209 100 kr 

Sverigedemokraterna (SD) 5 116 850 kr 
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Centerpartiet (C) 3 79 950 kr 

Miljöpartiet (MP) 2 61 500 kr 

Bålstapartiet (Båp) 2 61 500 kr 

Liberalerna (L) 2 61 500 kr 

Kristdemokraterna (KD) 1 43 050 kr 

Vänsterpartiet (V) 1 43 050 kr 

Totalt 41 977 850 kr 

 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 

partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 

utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2017-03-10.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalningen av partistöd ryms inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Utbetalningen av partistöd följs upp genom den redovisning som samtliga 

partier enligt lag ska inkomma med för hur partistödet för 2017 använts. 

Denna redovisning lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 2018-06-30.  

Beslutsunderlag 

– Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier 

– Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier – för kännedom 

Kansliet – för åtgärd  
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 12T12TDatum 12T12TVår beteckning 

 2017-01-25  

 

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen 

1. Administrativa uppgifter 
Partiets namn Organisationsnummer 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

2. Ekonomisk redovisning 

Post1 Belopp1 

Post2 Belopp2 

Post3 Belopp3 

Post4 Belopp4 

Post5 Belopp5 

Post6 Belopp6 

Post7 Belopp7 

Post8 Belopp8 

Post9 Belopp9 

Post10 Belopp10 

Post11 Belopp11 

Post12 Belopp12 

Post13 Belopp13 

Post14 Belopp14 

 Summa 

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande. 

3. Underskrift 
Kassör Ort och datum 

Namnförtydligande 
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Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen 

4. Beskrivning av hur partistödet har använts 
Beskrivning 

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har 
använts i enlighet med intentionerna i 2 kap. 9 § Kommunallagen. 

5. Underskrift 
Ordförande Ort och datum 

Namnförtydligande 

 

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd 

Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen och intygar 
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet. 

6. Underskrift 
Särskild granskare Ort och datum 

Namnförtydligande 

 













 
 

__________________________________________________________ 
Liberalerna Håbo kommun 

 Ordförande:  Adress: Postgiro: 
 Håkan Welin  Liberalerna c/o H.Welin 54 25 13-7 
 Mobil: 070 – 46 99 344  Rådjursvägen 15  
 Email: hakan.welin@liberalerna.se 74635 Bålsta 

 
 

Redovisning 
partistöd 2015 

 
 
Uppgifter från Liberalerna i Håbo Kommun ang partistödet. 
 
 
Partistöd   år  2015                                                58.300 kr 
 
Utgifter under år 2015 
 
Möten      4.699:-  
Annonser                                                                               960:- 
Ordförandeutgifter                                                          2.000:- 
Representationsutgifter                                                  2.945:- 
Konferansmöten och 
Alliansmöten efter valet                                               25.011:- 
Övrigt                                                                                     203:- 
 
Summa                                                                             35.816 kr   
 
Återstår 12 484 kr som fonderas på bankkonto och PG för att användas 
vid nästa val. Valåret 2014 blev utgifterna 134 149kr. 
 
 
 
Berith Skiöld 
Kassör i Liberalerna 
 
 



Redovisning av partistöd till Vänsterpartiet Håbo 2015 

Vänsterpartiet Håbo har av Håbo kommun erhållit 40.670 kronor i partistöd under 2015. Partistöd 

betalas ut enligt 2 kap. 9 § kommunallagen i syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin.  

Partistödet har främst använts till kostnader i samband med utåtriktad politisk verksamhet, i form av 

annonsering, material och utgifter i samband med utåtriktade möten. Partistödet har även delvis 

använts till vissa kostnader i samband med parti-interna möten och administrativa kostnader för 

partiföreningens verksamhet. En del av stödet sparas till kommande valrörelser.  

Av partistödet 2015 har 16.000 kronor sänts vidare till vårt partidistrikt, Vänsterpartiet Uppland. Detta 

som ersättning för det kontinuerliga organisatoriska och politiska stöd som partiföreningen får av 

partidistriktet. Stödet består bland annat av anordnande av studieverksamhet, träffar och konferenser 

som är till nytta för partiföreningens organisatoriska och politiska verksamhet. Det består också av att 

distriktet framställer informationsmaterial riktat såväl till allmänheten som till partimedlemmar, 

material som annars skulle ha behövt tas fram av partiföreningen.  

Vänsterpartiet Håbo har alltså använt partistödet i enlighet med kommunallagens bestämmelser.  

 

 

För Vänsterpartiet Håbo 

 

Leif Lindqvist, ordförande 









Partistöd Håbo kommun 1 44 7 41 ,00 58 100,00

Partistöd Håbo kommun 2 12 159,00

Räntor 454,88 2,42

MP Riks 0,00

Bidraq MP Uppsala 12 302 12 3A2,00

Bidraq MP Uppsala 6 600 6 600,00

Lån Handkassan 30 000

Miljöpartiet de gröna i Håbo Resultaträkning 201-5

lntäkter

Summa lntäkter

Kostnader

Utfalt 2014 Utfall 2415

76 256,88 58 { 02,02

Utfall 2AM Uffall 2015

181 514,14 31 789,00

-105 257,26

26 313,02

L{2

Summa Kostnader

Arets resultat 2014

Arets resultat 2015

Christian Nordberg Kassör Org. nr 9L7}OL-LLVB Plusgiro: 18L254L-9

nordbergchristian@gmail.com 2016-05-1t (20L6-01-11) Skandiab. 9150-656 737 3

Räntor 0 0

Porto, Diverse 1 006,50 1 462,50

Service ad m i n istrationskostnader
samt hemsida MP riks 1 200,00 4 105,00

Allianskostnader 0,00 4 844,40

Reseersättninq 2 021,00 1 023,00

Ad mi n istrationsmaterial 0,00 458,00

Möteskostnader 1 372,90 2 206,50

Annonser 56 907,40 0,00

Konoress kostnader 23 037,00 11 665,00

Uppvaktningar 0,00 0,00

Valkostnader 65 610,34 0,00

Utbildninq 29 609,00 6 025,00

Fordran, kortfristig skuld 750,00 0,00

Övriqa kostnader 0,00 0,00



Miljöpartiet de gröna i Håbo Resultaträkning 2015

Balansräkning

lngående balans 2015

Utgående balans 2015

Summa tillgångar

Överförd till vatfond 2018

Eget kapitd 2A15-12-31 utgående

Summa eqet kapital och skulder

2014 2015

19,53

26 332,55

{ 9,53 26 332,55

19.53

25 000.00
1 332.55

I 332,55

2(2

Plusgiro: tBL254t-9
Skandiab. 9150-556 737 3

Christian Nordberg Kassör

nord bergch ristia n @ gma il.com
Org, nr 8L7001-1178

2016-0s-11 (2016-01-rU

Tillgångar
31 dec 2014

Tillgångar
31 dec 2A15

lngående balans 145 276,79 19,53
Resultat för 2014 -105 257 ,26 26 313,02
Handkassan, se längre ner -30 000,00 0,00
Skandiabanken, se längre ner 0,00 25 002,80
Plusgirot, se längre ner 11 098,00 1329,75
Interrimsford ran 18 902,00 0,00

Bankboken och plusqirot 0,00 26 332,55
Handkassan -18 882,47 0
!nterrimsfordran 18 902,00 0

Eget kapital Förra årets utgående 105 276,79 19,53
Arets resultat -105 257 ,26 26 313,02
Kortfristig skuld 0,00 0
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen Uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-01-20.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande tre uppdrag är att betrakta som 

avslutade:  

- Uppdrag att redovisa satsningarna från regeringen år 2016 som 

tillfaller kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola 

- Uppdrag att redovisa utredning avseende översyn av taxor och 

avgifter för kommunens verksamheter  

- Uppdrag att sammanställa en lista över aktuella uppdrag som faller 

under kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta 

till kommunstyrelsen 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdragslistan hädanefter ska redovisas 

till kommunstyrelsen två gånger årligen – en gång på hösten och en 

gång på våren.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen (KS 2015-05-25 § 114) har uppdragit till förvaltningen 

att sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under 

kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till 

kommunstyrelsen. Förvaltningen har därför sammanställt en lista över de 

uppdrag från innevarande mandatperiod som ännu inte slutförts och som 

därmed fortfarande är aktuella.  

Förvaltningen bedömer att tre av uppdragen i ovanstående lista är att 

betrakta som avslutade i och med denna återrapportering till 

kommunstyrelsen. Detta gäller de två uppdragen från ärende 2015/00162 

om att dels redovisa satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller 

kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola samt att redovisa 

utredning avseende översyn av taxor och avgifter för kommunens 

verksamheter. Detta då dessa uppdrag har återrapporterats i samband med 

budgetarbetet. Likaså bedömer förvaltningen att uppdraget att sammanställa 

en lista över aktuella uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar 

och återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen är att betrakta som 

verkställt genom denna återrapportering.  

Återrapportering av aktuella uppdrag ska, enligt förvaltningens förslag, 

hädanefter göras till kommunstyrelsen två gånger om året – en gång på 

hösten och en gång på våren.    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-27 KS 2016/00668 nr 72097 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 § 114 att uppdra till förvaltningen 

att sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under 

kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till 

kommunstyrelsen. Denna lista redovisas härmed för första gången.  

Sammanställning av listan 

Kommunstyrelsens kansli har sammanställt listan genom genomgång av 

protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten. Vissa 

avgränsningar gjorts då listan sammanställts. Avgränsningarna är följande: 

1. Definition av uppdragsbegreppet 

En definition av begreppet ”uppdrag” behöver göras då ordet ibland används 

i sammanhang som snarare utgör verkställighet av ett beslut. Ett uppdrag 

definieras i detta sammanhang som något som görs antingen som ett led i 

beredningen av ett ärende eller något initierar ett nytt ärende. Ett uppdrag 

som avslutar ett ärende där en politisk instans har fattat beslut är inte ett 

uppdrag, utan att betrakta som verkställighet. Exempelvis kan ett ärende 

avslutas genom ett beslut, där förvaltningen uppdras att påteckna ett avtal. 

Denna typ av beslut redovisas således alltså inte i listan, då de är att betrakta 

som verkställighet och inte som uppdrag.  

2. Innevarande mandatperiod 

Inför den första redovisningen har en bruttolista över aktuella uppdrag tagits 

fram. I syfte att denna lista inte ska bli ohanterligt stor eller inaktuell har 

kansliet bedömt att en gränsdragning vid innevarande mandatperiods början 

är rimlig att göra. Därmed innehåller uppdragslistan som redovisas inga 

uppdrag som är äldre än innevarande mandatperiod.  

3. Protokollförda uppdrag 

För att ett uppdrag, enligt ovanstående definition, ska tas till listan krävs att 

det också beslutats av en politisk instans och därmed tagits till protokollet 

från det sammanträde då beslutet fattades. Eventuella uppdrag som inte 

tagits in i protokollet som en beslutspunkt kommer därmed inte in i 

uppdragslistan.  

4. Slutförda uppdrag 

Listan som redovisas innehåller inte heller de uppdrag som slutförts och 

återkopplats till politiken. Dessa uppdrag har tagits bort ur listan sedan de 

verkställts.  

Slutförda uppdrag  

Kommunstyrelsens förvaltning noterar två uppdrag i listan som är att 

betrakta som avslutade även om dessa inte enskilt har återrapporterats till 

politiken. Det handlar om följande uppdrag, som återfinns på listans första 

sida:  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-27 KS 2016/00668 nr 72097 

 

 2015/00162: Uppdrag att redovisa satsningarna från regeringen år 

2016 som tillfaller kommunen inom äldreomsorgen, förskola och 

grundskola  

 2015/00162: Uppdrag att redovisa utredning avseende översyn av 

taxor och avgifter för kommunens verksamheter.  

 

Dessa två uppdrag har, enligt förvaltningens bedömning, redovisats i 

samband med budgetarbetet. Vissa taxor och avgifter har dessutom setts 

över i enskild ordning.  

Utöver detta bör uppdraget (2016/00668) att sammanställa en lista över 

aktuella uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar och 

återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen kunna betraktas som 

slutfört i och med denna redovisning till kommunstyrelsen.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen kommunstyrelsen att 

besluta att ovanstående tre uppdrag nu är att betrakta som slutförda.  

Kommande redovisningar till kommunstyrelsen 

Enligt det beslut som kommunstyrelsen fattade 2015-05-25 ska kansliet 

återkommande redovisa listan över uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens till kommunstyrelsen. För att återrapporteringen ska bli 

meningsfull bedömer kansliet att det är rimligt att göra denna 

återrapportering två gånger per år. Vid en mer frekvent återrapportering 

riskerar listan att se likadan ut från en gång till en annan. Samtidigt är en 

återrapportering två gånger årligen viktig för att ge insyn i hur arbetet med 

uppdragen fortskrider. Därför föreslår kansliet att en uppdaterad version av 

uppdragslistan redovisas till kommunstyrelsen en gång på hösten och en 

gång på våren.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Återrapportering av aktuella uppdrag ska göras två gånger årligen. 

Uppföljning sker således i samband med denna återrapportering.  

Beslutsunderlag 

– Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25 § 114 

– Lista – uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar, uppdaterad 

2017-01-20.   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Kommundirektör  



Besluts-
instans

Besluts-
datum

§ Diarie-
nummer

Ev. nytt 
ärende - dnr

Ärende Beslut

KTU 2015-11-10 41 2015/00298 Uppdrag till tekniska avdelningen Tekniska utskottets ordförande har till kommunstyrelsens förvaltning 
inlämnat tre uppdragslistor från alliansen gällande cykelpaket, 
trafiksäkerhet, miljö- och energipaket. Förvaltningens tekniska 
avdelning avser att återkomma med kommentarer som redovsar vad 
som eventuellt tidigare har gjorts, eventuell förekommande aktuell 
status och en bedömning av genomförbarhet för de punkter där arbete 
inte hittills har gjorts av kommunen. Se ärende 2015/00298 för 
information om uppdragets omfattning.

KS 2015-02-02 30 2011/00015 2017/00039 Översyn av reglementet för 
ungdomsrådet

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att göra en översyn av rådets
arbetsordning vad gäller ett utökat antal ungdomspolitiker

KS 2015-05-25 98 2015/00162 Förslag till ekonomiska ramar 
avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och plan 
2017-2018

1. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningarna /nämnderna att till
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober redovisa följande 
utredningsuppdrag
a) redovisning av satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller
kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola

KS 2015-05-25 98 2015/00162 Förslag till ekonomiska ramar 
avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och plan 
2017-2018

1. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningarna /nämnderna att till
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober redovisa följande 
utredningsuppdrag
b) utredning avseende översyn av taxor och avgifter för kommunens
verksamheter

Beslut Ärende
Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar, uppdaterad 2017-01-20

*

*

*Gulmarkerade uppdrag är att betrakta som slutförda, se vidare kommentar i tjänsteskrivelsen



Besluts-
instans

Besluts-
datum

§ Diarie-
nummer

Ev. nytt 
ärende - dnr

Ärende Beslut
Beslut Ärende

KS 2015-05-25 98 2015/00162 Förslag till ekonomiska ramar 
avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och plan 
2017-2018

1. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningarna /nämnderna att till
kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober redovisa följande 
utredningsuppdrag
c) Utredning avseende Arenor för aktiviteter

KS 2015-05-25 114 2016/00668 Övriga frågor 2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att sammanställa en lista över
aktuella uppdrag/ärenden som faller under kommunstyrelsens ansvar 
och återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen

KS 2015-11-23 190 2015/00162 Budget 2016 3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa en plan för
hur vi ska uppnå säkra gång- och cykelvägar i hela kommunen

KS 2016-06-13 124 2016/00242 VA-taxa 2016 1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens förvaltning får i
uppdrag att genomlysa en total översyn av VA-enhetens nuvarande 
verksamhet (kalkyler med intäkter och kostnader) samt framtida 
VAförsörjningen, organisation, inkluderande koppling till Käppala och 
Norrvatten med dess ekonomiska konsekvenser för kommunen.

KS 2016-11-07 122 2015/00318 Svar på motion: Förbjud tung 
trafik på Kraftleden 1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens

förvaltning att genomföra en bullerutredning samt att vid behov 
projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 2. 
Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad

KF 2015-11-16 69 2014/00156 Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att
teckna administrativt avtal med lämplig försäkringsgivare.

*

*Gulmarkerade uppdrag är att betrakta som avslutade, se vidare kommentar i tjänsteskrivelsen



Besluts-
instans

Besluts-
datum

§ Diarie-
nummer

Ev. nytt 
ärende - dnr

Ärende Beslut
Beslut Ärende

KF 2015-12-14 92 2015/00162 Budget 2016 8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 
komma med förslag och plan på hur vi energieffektiviserar kommunen. 
Detta med syfte att mer effektivt använda skattepengar.

KF 2016-06-13 60 2016/00114 Svar på medborgarförslag: 
Utökning och förbättring av 
parkeringar Granåsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom 
om belysning kan byggas.

KF 2016-06-13 70 2015/00257 Utvärdering och revidering av 
arvodesregler för Håbo kommun

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
under hösten 2017 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för 
nästa mandatperiod.

KF 2016-09-26 97 2015/00371 Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett 
förslag till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 
2012-09-24 § 93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna 
verkställas.

KS 2016-11-21 215 2016/00582 2016/00642 Markanvisning inom planområdet 
Kalmarsand, del av fastigheten 
Bista 4:5, Håbohus AB

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 
redovisa en sammanställning som redovisar nuvarande 
bostadsplanering gentemot beslutat behov enligt vårt 
bostadsförsörjningsprogram senast kvartal 1 2017

KS 2015-08-31 139 2015/00098 Bredbandsstrategi för Håbo 
kommun Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda 

möjligheterna för Håbo kommun inrätta ett eget stadsnät.



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Under rubriken "Övriga frågor" behandlas följande vid dagens 
sammanträde: 

Agneta Hägglund (S) föreslår att Håbo kommun på nytt tillskriver 
Kollektivförvaltningen UL om offert får gratis busstrafik inom tätorten får 
pensionärer, vardagar mellanidoekan 09.00 och 15.00. 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att det till k01rummstyrelsen återkommande 
redovisas en så kallad "uppdragslista" de ärenden som styrelsen har att 
bereda. Motsvarande redovisningar forekommer inom andra nämnder. 

Owe Fröjd (Båp) redovisar att fullmäktige i samband sammanb:ädet i 
februari 2015 överlämnande Fröjds (Båp) motion "Mjuka linjen'' till 
kommunstyrelsen for beredning. Motionen rör trafiksituationen utanfor 
köpcentrat Valhall. Enligt uppgift pågår visst arbete inom förvaltningen for 
att forbereda en traflidösning i enlighet med Fröjds (Båp) förslag. Därfår 
yrkar Fröjd (Båp) att kommunstyrelsen behandlar motionen vid dagens 
sammanträde och foreslår bifall till densamma. 

Ordforanden uppmärksammar komman~e utbildning i 
avbetsgivaransvar/arbetsmiljö - 2015-05-27. Samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen har möjlighet att delta i utbildningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen uppdrar till forvaltningen att redovisa forslag på en skrivelse 
riktad till Kollektivtrafikfårvaltn:ingen UL om gratis bussresor inom 
Bålsta, dagtid vardagar för pensionärer. 

2. styrelsen beslutar att uppcha till forvaltningen att sammanställa en lista 
över alch1ella uppdrag/ärenden som faller tmder kommunstyrelsens 
ansvar och återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen. 

3. styrelsen beslutar avslå Fröjds (Båp) yrkande om beslut vid dagens 
sammanträde gällande Fröjds (Båp) motion om "Mjuka linjen". 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kanslichef 

l ;r} l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.31 18 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-13 KS 2016/00605 nr 72326 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.     

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges 

kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs löpande upp av socialförvaltningen och 

rapporteras till IVO. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 

– Socialnämnden 2016-10-25 § 57   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 

Socialnämnden – för kännedom  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-01  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 70 Dnr 2016/00006  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, år 
2016 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rap-

port av verkställighet av beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 

har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 

ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts. Dessa redogörs för under separat rubrik 

under Ärende och Verkställighet i denna skrivelse.  

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun, kvartal 3 år 2016 

Håbo kommun har totalt nitton ärenden som rapporteras som ej verkställda 

2016-10-11. Nio av dessa avser LSS och tio avser SoL. Inom SoL redovisas 

både ärendetyperna äldreomsorg samt socialpsykiatri.  

LSS 

Sex beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 

2015-02-06.  

Tre beslut avser insats gällande bostad med särskild service, varav det äldsta 

är daterat 2015-09-17. Två av dessa klienter vill fortsatt vänta på plats i 

Bålsta och har tackat nej till erbjudande om boende på annan ort. En av 

dessa blir erbjuden kontrakt under oktober 2016.  

SoL 

Fyra beslut avser insats gällande kontaktperson, varav det äldsta är daterat 

2015-07-13.  

Fyra beslut avser avbrott av insats gällande kontaktperson, där kontaktper-

son valt att avbryta sitt uppdrag och klienten inte fått en ny inom tre måna-

der.  

Två beslut avser insats gällande permanent bostad inom äldreomsorgen, 

varav ett är medboende. Båda klienter ska dock inom kort erbjudas boende. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-01  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 70 Dnr 2016/00006 

Verkställighet 

Ett beslut enligt LSS med insats gällande kontaktperson, som tidigare redo-

visats, har under detta kvartal verkställts.  

Ett beslut enligt SoL med insats gällande kontaktperson, som tidigare redo-

visats, har under detta kvartal verkställts.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.  
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-10-25  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 57 Dnr 2016/00004  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL år 2015-2016 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verk-

ställighet av beslut enligt 4 kap 1 § SoL till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte 

har verkställts senast tre månader efter beslut, eller där ett avbrott i insatsen 

har skett och därefter inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden 

ska också rapportera till IVO när de beslut som tidigare rapporterats som ej 

verkställda, faktiskt har verkställts.     

Inom socialnämnden finns detta kvartal inga beslut som inte verkställts 

inom lagstadgad tid.  

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 

vite på tio tusen kronor och upp tukk naxuimalt en miljon kronor.  

 

Rapporteringen sker kvartalsvis till dels IVO och dels till kommunfullmäk-

tige och kommunens revisorer. 

Beslutsunderlag- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-17 

 
______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-17 KS 2016/00620 nr 72443 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige besluta att antar föreslagna avgifter för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars 

2017.   

 

Sammanfattning 

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 

indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige 

fastställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär en höjning från föregående taxa. För 2017 innebär detta 

till exempel att högsta avgiften för förskola höjs från 1313 kronor till 1362 

kronor per månad. För fritidshem höjs den högsta avgiften från 875 kronor 

till 908 kronor per månad. 

Uppföljning 

Beslutet föranleder inget behov av uppföljning 

Beslutsunderlag 

– BOU § 91 – 2016-11-02   

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 91 Dnr 2016/01794  

Ändring av maxtaxa 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att 

gälla från och med den 1 januari 2017.  

Sammanfattning  

Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 

sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexe-

ras.  

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige fast-

ställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 

hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 

2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 

indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.   

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 eller fler 

Maxtaxa % 3,0% 2,0% 1,0% Ingen avgift 

Högsta avgift 1 362 kr 908 kr 454 kr 0 kr 

Föräldraledig/arbetssökande/16-25 tim 2,5% 1,8% 1,0% Ingen avgift 

16-25 tim/vecka, högsta avgift 1 135 kr 817 kr 454 kr 0 kr 

Föräldraledig/arbetssökande/15 tim 2,0% 1,6% 1,0% Ingen avgift 

15 tim/vecka, högsta avgift 908 kr 726 kr 454 kr 0 kr 

Fritidshem 6-12 år 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 eller fler 

Fritidshem 2,0% 1,0% 1,0% Ingen avgift 

 908 kr 454 kr 454 kr 0 kr 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg att gälla från och med den 1 januari 2017.  

Beslutsunderlag 

– Föredragningslista, 2016-10-11, BOU 2016/01794 nr 26518 

– Tjänsteskrivelse, 2016-10-11, BOU 2016/01794 nr 26514 

– Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande: Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

antar föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att 

gälla från och med den 1 januari 2017.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-13 KS 2017/00018 nr 72325 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Nya avgifter för hemtjänst 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och 

med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 

av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och 

omsorgsnämndens behandling av ärendet har även kommunala 

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive 

arbetsutskott. Råden har godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som 

ersättning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i 

och med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även 

ledsagning som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, 

upp till 10 timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri 

och icke biståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 

föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms av socialförvaltningen vara nästan, men inte helt, 

kostnadsneutral, utan innebär 150–350 tkr i minskade intäkter. Detta avser 

förvaltningen att kompensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen 

av beslutad tid för brukarna. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp av vård- och omsorgsnämnden under våren år 2018. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 

– Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 

Kommunala handikapprådet – för kännedom   

Socialförvaltningen – för åtgärd 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 3 Dnr 2016/00049  

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om nya avgifter för hemtjänst att gälla från och med 2017-04-01 

i enlighet med förvaltningens förslag. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar under förutsättning av fullmäktiges 

beslut att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden redovisa en utvär-

dering av den nya ersättnings- och avgiftsmodellen under våren 2018.  

Sammanfattning  

Till vård- och omsorgsnämndens sammanträde i december lade förvaltning-

en fram ett förslag om nya avgifter inom hemtjänsten, samt bad om uppdrag 

att ta fram nya avtalsvillkor för kundvalet.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-12-06 § 76 att ge förvaltningen 

uppdraget att ta fram de nya avtalsvillkoren men återremitterande de före-

slagna avgifterna för brukarna för ny förtydligande föredragning inför 

kommunala pensionärsrådet, vilka hade inkommit med ett yttrande som 

motsatte sig avgiftsbeläggningen av ledsagning samt extraavgiften för städ-

ning.   

Vid extra inkallat arbetsutskott från kommunala pensionärsrådet och kom-

munala handikapprådet 2016-12-19 godtog råden förvaltningens förslag, 

men efterfrågade kontinuerlig uppföljning med början vid rådens första 

möte efter sommaruppehållet 2017 samt en mer utförlig uppföljning i de-

cember 2017.  

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 

till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersätt-

ning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och 

med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning 

som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 

timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke bi-

ståndsbedömd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms vara nästan, men inte helt, kostnadsneutral, utan 

innebär 150–350 tkr i minskade intäkter. Detta avser förvaltningen att kom-

pensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen av beslutad tid för 

brukarna.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 3 Dnr 2016/00049 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-03, dok.nr 2130 

– Protokoll 2016-12-19 § 81 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 76 

– Utredning 2016-11-17, dokt.nr2014. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S) yrkar på tillägg att förvaltningen ska få i uppdrag att göra en 

utvärdering som redovisas till nämnden när den nya modellen gällt 1 år. 

Beslutsgång  
Ordförande Lisbeth Bolin (C) frågar om vård- och omsorgsnämnden bifaller 

tilläggsyrkande från Eva Staakes (S) och finner att så sker. 

 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-03 VON 2016/00049 nr 2130 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Ändrad ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om nya avgifter för hemtjänst i enlighet med förvaltningens 

förslag. Avgifterna föreslås gälla från och med 2017-04-01. 

Ärende     

Till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november lade förvaltningen 

fram ett förslag om nya avgifter inom hemtjänsten, samt bad om uppdraget att ta 

fram nya avtalsvillkor för kundvalet.  

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen till 

kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som ersättning istället 

baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i och med ökat 

individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även ledsagning som varit 

kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, upp till 10 timmar per månad, 

föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri och icke biståndsbedömd.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade (VoN § 76) att ge förvaltningen i uppdrag 

att ta fram de nya avtalsvillkoren, men avseende de föreslagna avgifterna för 

brukarna återremitterades ärendet för ny förtydligande föredragning inför 

kommunala pensionärsrådet, som hade inkommit med ett yttrande som motsatte 

sig avgiftsbeläggningen av ledsagning samt extraavgiften för städning.   

Vid extra inkallat arbetsutskott från kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet 2016-12-19 godtog råden förvaltningens förslag, men efterfrågade 

kontinuerlig uppföljning med början vid rådens första möte efter 

sommaruppehållet 2017 samt en mer utförlig uppföljning i december 2017.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftsändringen bedöms vara nästan, men inte helt, kostnadsneutral, utan 

innebära 150  - 350 tkr i minskade intäkter. Detta avser förvaltningen att 

kompensera i den kommande kontinuerliga uppföljningen av beslutad tid för 

brukarna.    

Beslutsunderlag   

– Utredning, daterad 2016-11-17, dok.id 2014    

– Sammanträdesprotokoll arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81.   

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige 

Samtliga kundvalsutförare för kännedom    

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-19  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

 

 

§ 81   

Tydliggörande av ny avgiftsmodell inom 
hemtjänsten  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-12-06 
§ 76 att återremittera ärendet om ändrad 
ersättnings- och avgiftsmodell inom hemtjänsten 
till förvaltningen för att mer pedagogiskt 
förtydliga utredningen och därefter lämna ärendet 
på ny remiss till kommunala pensionärsrådet. 
Handlingar har skickats ut inför dagens 
sammanträde.  

Avdelningschef Catrin Josephson informerar bland 
annat om följande för att förtydliga hur de 
föreslagna förändringarna påverkar brukarna: 

- Cirka 25 % av brukarna betalar redan i dagsläget 
0 kr för sina insatser, då de inte har något 
betalningsutrymme. Denna grupp kommer inte 
påverkas av de föreslagna förändringarna.  

- En stor andel brukare har i dagsläget reducerad 
avgift och betalar därmed 700 kr per månad för 
sina insatser. Inte heller denna grupp kommer 
påverkas av de föreslagna förändringarna, utan 
kommer även fortsättningsvis få betala samma 
belopp.  

- Cirka 21 % av brukarna har utrymme att betala 
för sina insatser och betalar därmed maxtaxa för 
dem.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-19  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

 

 

§ 81 

Maxtaxan är i dagsläget 1991 kronor per månad. 
De flesta av dessa brukare kommer heller inte 
påverkas av den föreslagna ändringen, då de alltid 
kommer upp i maxtaxenivå för sina insatser.  

- De två grupper som påverkas av den föreslagna 
förändringen är följande:  

1. De som precis når upp till gränsen för maxtaxa 
och nu får sänkt hemtjänstkostnad i enlighet med 
förslaget kommer att få betala en något lägre 
månatlig avgift då de inte längre når maxtaxetaket.  

2. De som har råd att betala maxtaxa och som inte 
har så många insatser att de kommer upp till 
maxtaxa kommer också påverkas av de förändringar 
som föreslås. Om det innebär en höjning eller 
sänkning beror på vilka insatser de har. 

Möjlighet att ställa frågor ges. Efter diskussionen 
uttrycker föreningsrepresentanterna i de båda 
rådens arbetsutskott att mycket klargjorts, vilket 
gjort att representanterna nu är mindre oroade av 
den föreslagna förändringen. Detta då den inte 
drabbar dem som har det svårast ekonomiskt. 
Därmed godtar råden förvaltningens förslag, men 
efterfrågar kontinuerlig uppföljning med början vid 
rådens första möte efter sommaruppehållet 2017 
samt en mer utförlig uppföljning i december 2017.  
______________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-13 KS 2017/00017 nr 72334 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Nya avgifter för fotvård 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för fotvård till 480 kronor per 

ordinarie behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per 

behandling för personer under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 

avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att 

priserna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden 

föreslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling 

för personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer 

över 65 år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts 

tillfälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 

personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 

mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 

över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för 

fotvård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och 

omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

den bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 

bedömning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens 

förvaltning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och 

omsorgsnämndens förslag.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att den föreslagna höjningen av 

avgiften för kommunal fotvård medför en viss intäktsökning.    

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017 

– Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala 

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet,  

– Utredning: Avgift för fotvård   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-13 KS 2017/00017 nr 72334 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet – för kännedom 

Kommunala handikapprådet – för kännedom   

Socialförvaltningen – för åtgärd  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 1 Dnr 2015/00016  

Fotvård, ny taxa 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa avgiften för fotvård till 480 kronor per ordinarie behandling 

för personer över 65 år och till 520 kronor per behandling för personer 

under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.  

Sammanfattning  

Vård och omsorgsnämnden återremitterade ärendet 2016-12-06 för att inhämta 

kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrande över för-

valtningens kompletterande skrivning i utredningsdokumentet under rubriken 

Kommunens självkostnader.   

Ärende 

I kommunen finns flera privata utförare av fotvård.  I utredningen föreslås 

att priserna i den kommunala fotvården anpassas till de priser som råder på 

den privata marknaden i syfte att inte snedvrida eller hämma konkurrensen. 

Förslaget innebär en prishöjning för personer över 65 år med 120 kronor per 

behandling och för personer under 65 år blir det en prisökning med 160 kro-

nor per behandling.   

Priserna för fotvård på den privata marknaden i Håbo varierar mellan 480 

och 550 kronor per behandling vilket är 120 till 190 kronor dyrare än det 

pris som tas ut av den kommunala fotvården. Inom den kommunala fotvår-

den finns dessutom ett ännu lägre pris för enklare fotvård om 200 kronor per 

behandling. Denna möjlighet till enklare fotvård till en lägre taxa om 200 

kronor bör finnas kvar. 

Förslaget till nya avgifter för fotvård har behandlats på ett gemensamt möte 

med arbetsutskotten för kommunala pensionärsrådet och kommunala handi-

kapprådet. De båda rådens arbetsutskott anser att den förslagna höjningen 

till 520 kronor för personer under 65 år är rimlig men förespråkar att höj-

ningen för personer över 65 år ska vara högst 60 kronor, det vill säga en av-

gift om högst 420 kronor per behandling. 

Efter att ha tagit del av arbetsutskottens synpunkter står förvaltningen fast 

vid förslaget att höja avgiften för personer under 65 år till 520 kronor per 

behandling och till 480 kronor per behandling för personer över 65 år med 

motiveringen att priserna bör anpassas till de priser för fotvård som finns på 

den privata marknaden. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-01-10  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 1 Dnr 2015/00016 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En höjning av avgiften för kommunal fotvård medför sannolikt en viss in-

täktsökning.    

Uppföljning 

Någon särskild uppföljning bedöms inte behövas.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse 2017-01-09, dok.nr 2138 

– Protokoll 2016-12-19 § 80 från gemensamt arbetsutskott KPR/KHR 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 75 

– Utredning 2016-11-09, dok.nr 2002 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S) yrkar att avgiften ska vara 440 kronor för äldre över 65 år och 

att höjningar bör ske i etapper samt anser också att eftersom en privat utförare 

haft kampanjpris finns argument för att kommunens avgift inte ska ligga 

högre än detta. 

Beslutsgång  
Ordförande Lisbeth Bolin (C) finner att det finns två förslag till beslut, dels 

förvaltningens förslag och dels Eva Staakes yrkande. Ordförande frågar om 

vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag eller enligt 

Eva Staakes (S) yrkande och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag.  

Reservation 
Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Annell (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Avdelningschef Raija Honkanen 

Enhetschef Ulrika Wahlstrand 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-19  

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 
Kommunala handikapprådets arbetsutskott 

 

 
 
 
 

§ 80   

Höjd avgift för fotvård  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-12-06 
§ 75 att återremittera ärendet om höjd avgift för 
fotvård för inhämtande av rådens synpunkter kring 
förvaltningens kompletterande skrivning i 
utredningsdokumentet "Kommunens 
självkostnader". Uppdaterade handlingar har 
skickats ut till ledamöterna inför sammanträdet. 
Ärendet diskuteras.  

Efter diskussion anser föreningsrepresentanterna 
från kommunala pensionärsrådets och kommunala 
handikapprådets arbetsutskott att förvaltningens 
förslag till avgift för personer under 65 år är 
rimlig, men att höjningen för personer över 65 år 
är för hög. Därför förespråkas att höjningen inte 
ska vara högre än 60 kronor för denna grupp.  

Därmed förespråkar föreningsrepresentanterna i de 
båda arbetsutskotten följande avgifter:  

- Personer under 65 år: 520 kr 
- Personer över 65 år: maximalt 420 kr.  
______________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 UTREDNING 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-11-09 VON 2015/00016 nr 2002 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

 

Avgift för fotvård 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 2015-03-03, § 25, att föreslå 

kommunfullmäktige en höjning av taxan för fotvård från 360 kronor per 

behandling till 400 kronor per behandling. Kommunfullmäktige beslutade 

den 2015-05-04 att återremittera förlaget till vård- och omsorgsnämnden för 

ny översyn. 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har därefter uppdragit till 

förvaltningen att utreda möjligheterna till en taxa som är anpassad till det 

pris för fotvård som finns på den privata marknaden i kommunen. 

Den kommunala fotvården 

Kommunens fotvårdsverksamhet är lokaliserad till Pomonas äldreboende. 

Verksamheten utför fotvård på enskilda som antiongen är boende i eget 

boende i kommunen eller boende på särskilt boende. Regelbundet någon 

dag per månad lokaliseras verksamheten ut till Solängens äldreboende för 

att erbjuda boende på Solängens respektive Dalängens äldreboende fotvård. 

Den kommunala taxan för en komplett fotvårdsbehandling är 360 kronor per 

behandling. Utöver det finns en taxa för enklare fotvårdsbehandling om 200 

kronor per behandling. Det handlar nästan uteslutande om äldre personer 

som enbart behöver nagelklippning och eventuellt ytterligare lättare insatser 

som till exempel fotbad. Det är fotvårdaren som avgör om det ska vara en 

enklare behandling eller inte. Kommunen har också ett avtal med 

landstinget om utförande av så kallad medicinsk fotvård, vilket innebär att 

en person med remiss kan få ett antal prissubventionerade behandlingar. 

Prisnivån hos privata utförare i kommunen 

Kontakt har tagits med fyra privata utförare i kommunen som redovisar att 

man har följande priser för en fotvårdbehandling motsvarande den som ges 

av kommunens personal 

Privat utförare 1: Grundpriset är 520 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Personer över 65 år betalar 490 

kronor. 

Privat utförare 2: Grundpriset är 520 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Personer över 65 år betalar 480 

kronor. 

Privat utförare 3: Grundpriset är 550 kronor för en komplett 

fotvårdsbehandling om ca 50 minuter. Man har ingen särskild 
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pensionärsrabatt men för närvarande en kampanj där priset är 450 kronor 

per behandling. 

Privat utförare 4: Grundpriset är 480 kronor för en komplett 

fotvårdbehandling om ca 50 minuter. 

I samtalet uppger två av företagen att man tror sig påverkas negativt av 

kommunens pris och ett av dem har haft för avsikt att kontakta kommunen 

om detta. 

Kommunen som konkurrent med privata utförare 

I princip ska kommunen inte verka på marknader där det finns en privat 

etablering, Reglerna kring detta finns i konkurrenslagen 3:27 som stadgar att 

staten, ett landsting eller en kommun kan förbjudas att utföra viss 

verksamhet om det snedvrider eller hämmar konkurrensen på en viss 

marknad 

”Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 

27 § Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en 

säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst 

förfarande, om detta  

 1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv 

konkurrens på marknaden, eller 

 2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en 

sådan konkurrens. 

    Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän 

synpunkt. 

    En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss 

säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får 

dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag. 

    Ett förbud gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Lag 

(2009:1280).” 

Kommunens självkostnad 

För 2016 beräknas den kommunala fotvården ge ett överskott om 39 tkr 

gentemot budget. I budget är inte hänsyn taget till OH-kostnader och 

lokalkostnader. Ekonomikontoret har beräknat lokalkostnaderna till 101 tkr 

per år och OH-kostnaderna till 81 tkr per år. Sammanlagt blir det 182 tkr för 

2016. Eftersom det dock prognostiseras ett överskott om 39 tkr så fattas 143 

tkr för att verksamheten ska ha ett 0-resultat inklusive OH-kostnader. I år 

förväntas genomföras ca 1 600 behandlingar. Av dessa är 1/3-del diabetes 

behandlingar som ersätts av landstinget. Då återstår ca 1 100 behandlingar. 

För att täcka underskottet inklusive OH-kostnader skulle priset behöva vara 
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130 kronor högre per behandling, vilket räknas fram genom att dividera    

143 000 med 1 100. 

Bedömning 

Två av de privata utförarna har en viss pensionärsrabatt om 30 eller 40 

kronor per behandling. Två av utförarna har samma pris oavsett ålder. 

Kommunens pris för fotvården bör ligga på en nivå som inte konkurrerar 

med de privata utförarna. Den vanligaste kunden torde vara en person över 

65 år och för dessa föreslås att priset ska vara 480 kronor, dvs samma som 

den lägsta nivån hos våra privata utförare. För personer under 65 år bör 

kommunens pris sättas till 520 kronor per behandling, dvs samma prisnivå 

som hos två av de privata utförarna. Taxan om 200 kronor per behandling 

för enklare fotvård bör ligga fast.  

Det är svårt att med säkerhet bedöma hur den föreslagna höjningen kommer 

att påverka kommunens intäkter. Om lika många kunder som idag fortsätter 

att använda den kommunala fotvården så ökar naturligtvis intäkterna. Det 

kan dock bli så att man då istället väljer en privat fotvårdare vilket då ger ett 

minskat kundunderlag hos den kommunala fotvården. Sannolikt kommer 

dock prisökningen att leda till en viss ökning av intäkterna. 

Om kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet den 27 februari kan de nya 

taxorna börja gälla från den 15 mars. 

Remissrunda 

Ärendet har behandlats på kommunala handikapprådet respektive 

kommunala pensionärsrådet den 23 november och råden har haft möjlighet 

att yttra sig inför vård- och omsorgsnämndens beslut 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Kristoffer Andersson, miljösamordnare 
 

 

Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges ekokommuner 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse N.N. som politisk kontaktperson för 

Sekom, Sveriges ekokommuner. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristoffer Andersson, 

miljösamordnare på plan– och utvecklingsavdelningen, som 

kontaktperson (tjänsteman) för Sekom.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 att kommunen ska ansöka om 

medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Ansökan skickades in 2016-11-07. 

Medlemskapet innebär att politiker och tjänstemän i kommunen får tillgång 

till ett omfattande kontaktnät av kunniga personer i liknande kommuner från 

hela landet. En tjänsteman och en politiker ska även utses som 

kontaktpersoner då kommunen förväntas delta aktivt i nätverket genom att 

ta till sig och sprida goda exempel och idéer för hållbar utveckling.      
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– KS § 180, kommunstyrelsens beslut om medlemskap i föreningen 

Sveriges Ekokommuner   

__________ 

Beslut skickas till 

Sekom 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-10-17  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 180 Dnr 2016/00498  

Medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ansöka om 

medlemskap i Sveriges Ekokommuner.  

Sammanfattning  

Håbo kommun fick år 2011 en motion om att ansöka om medlemskap i Sve-

riges Ekokommuner. Sedan dess har Håbo kommun varit observatörer i 

Sveriges ekokommuner i väntan på en antagen miljöstrategi som är ett av 

kraven för att kunna ansöka om medlemskap.  

Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologisk hållbar 

utveckling i Håbo kommun och kan med det även ansöka om medlemskap i 

Sveriges Ekokommuner.  

Politiker och tjänstemän i kommunen får tillgång till ett omfattande kon-

taktnät av kunniga personer i liknande kommuner från hela landet. Medlem-

skapet innebär en kostnad i form av medlemsavgift samt personella resurser 

i forma av rapportering samt kontaktperson från tjänsteman och politiker.  

Beslutsunderlag 

Utredning – För- och nackdelar, Medlemskap i Sveriges Ekokommuner 

Redovisning av beredd motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner, 

motionär: Fred Rydberg (KD)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

 

 


	KALLELSE
	Detaljplaneuppdrag för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishallen,Väppeby 7:218
	Markanvisning för Bovieran
	Återtagande av detaljplaneprogram Åsleden
	Modernisering av detaljplan Y2, Bålsta stationssamhälle
	Detaljplaneprogram för del av Viksjö 7:1 m.fl. fastigheter
	Detaljplan för Väppeby 7:52
	Redovisning av projektprioriteringslista för program- ochdetaljplaneuppdrag
	Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029,prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd förmiljökonsekvensbeskrivning (MKB)
	Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott
	Tidplan för mål- och budget 2018, plan för 2019-2020
	Attesträtt år 2017
	Medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars
	Medborgarförslag: Cykelplan
	Medborgarförslag: Avskaffa förrättningsarvode för vigsel
	Medborgarförslag: Gokartbana
	Medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat integrationsarbete iHåbo kommun
	Medborgarförslag: Djurskyddskrav i den offentligaupphandlingen
	Motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm
	Motion: Handlingsplan för värnande av det lokala kulturarvet
	Ny förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län
	Överenskommelse om regionalt forum
	Enköpings kommuns inträde som medlem i den gemensammaöverförmyndarnämnden i Uppsala län
	Ändring av ägardirektiv för Håbohus AB
	Översyn av kommunens bolag
	Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samtutbetalning av kommunalt partistöd för år 2017
	Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning
	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §SoL och LSS, kvartal 3 år 2016
	Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogiskomsorg
	Nya avgifter för hemtjänst
	Nya avgifter för fotvård
	Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges ekokommuner



