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 KALLELSE 
 Datum  
 2015-05-04  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), ordförande 
Göran Eriksson (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (FP) 
Fredrik Anderstedt (S)  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid 2015-05-12, kl. 08:30 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Medlemsdialog med företrädare för Regionförbundet Uppsala län, kl

  6. Delårsuppföljning per 31 mars 2015 

  7. Mål för kommunstyrelsen 2016 

  8. Budget 2016 

  9. Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i kommunen 

 10. Detaljplan, Skokloster Camping, Skokloster 2:9 

 11. Detaljplaneuppdrag för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 i Bålsta, Håbo kommun - Planbesked 

 12. Ändring av detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde för fastighet Bålsta 3:388 - 
enkelt planförfarande 

 13. Ändring av byggnadsplan K48 Broby 2:1 m fl - K48T för fastigheter Broby 2:123 - 2:128 
- enkelt planförfarande 

 14. Arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun 

 15. Rutin för förtroendevaldas deltagande vid kurser och konferenser 

 

Klockan 08.30



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-05-04  

Kommunstyrelsen 
 

 

 16. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län för år 2014 

 17. Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015, återrapportering till kommun-
styrelsen 

 18. SBA-avtal 2016-2020 

 19. Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun 

 20. Förslag till IT-policy, riktlinjer för styrning av IT-verksamhet samt riktlinjer för informat-
ionssäkerhet i Håbo kommun 

 21. Redovisning av beredd motion: 0-vision- Ingen ung utan arbete 

 22. Genomlysning överförmyndarverksamheten 

 23. Regionkommunbildning i Uppsala län – yttrande 

 24. Övriga frågor 

 

 

  

 
Ordförande 

  

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-04 KS2015/156 nr 2015.2579 

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

 

 

Förslag till mål för kommunstyrelsen år 2016 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktige den 23 mars 2015 antogs nya mål för fullmäktige 
för perioden 2016-2018. Kommunstyrelsen har utifrån dessa nya mål och 
strategier tagit fram sju mål och ett antal nyckelindikatorer för år 2016. De 
nya målen för kommunstyrelsen är kopplade till fullmäktiges mål enligt 
nedan: 
 
Attraktiva Håbo 
• Planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 

med identifierade behov. 
• Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 
• Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 
• Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 

verksamheter genom ständiga förbättringar. 
 

Hållbara Håbo 
• Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 

näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 
• Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

 
Håbo en kommun med sund ekonomi 
• Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 
 

Process för framtagande av nya mål för kommunstyrelsen 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning har haft möjlighet att 
föreslå mål och nyckelindikatorer för år 2016. En politisk arbetsgrupp 
bestående av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen har utifrån tjänste-
männens input arbetat fram det slutgiltiga förslaget som föreligger för 
beslut. Flera nyckelindikatorer saknar värde för nuläge och/eller målvärde 
och dessa kommer att kompletteras under höstens arbete. 

Nästa steg och tidplan 
Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för drift och investeringar med 
nämndsmål, skattesats och budgetstyrprinciper den 15 juni. Därefter 
påbörjas verksamhetsplaneringen med detaljbudget och målnedbrytning 
med definition och värden för nyckelindikatorer. Nämnders och bolags 
budget och mål ska vara klara i Stratsys den 26 oktober.  



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-04 KS2015/156 nr 2015.2579 

 

 

Beslutsunderlag 
- ”Kommunstyrelsens mål för 2016” (KS2015/156 nr 2015.2632). 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2016 anta sju (7) nya mål och 24 

nyckelindikatorer enligt ”Kommunstyrelsens mål för 2016” 
(KS2015/156 nr 2015.2632). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att under hösten 
komplettera nyckelindikatorerna med nuläge och målvärde. Komplett 
underlag för beslut som en del av återrapport av detaljbudget för år 2016 
på kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2015. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kvalitetssamordnare 



 

 Tjänsteskrivelse 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-05 KS2015/156 nr 2015.2632 

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

 

 

Mål för kommunstyrelsen 2016 
Mål för kommunstyrelsen med tillhörande nyckelindikatorer finns beskrivna 
nedan under respektive inriktningsmål för kommunfullmäktige. 

Nyckelindikatorernas värde för nuläge och måltal kommer i vissa fall att 
kompletteras/ändras under hösten 2015. 

 

Kommunfullmäktige: Attraktiva Håbo 

Planberedskap för nya företagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 
med identifierade behov. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Nya detaljplaner med inriktning för 
näringslivsetableringar för antagande av KF. 

 2 

Antagna detaljplaner för bostäder ska täcka 
behovet enligt bostadsförsörjnings-
programmet. 

 100% 

Medborgarnas syn på möjlighet till bra 
boende, utbud av boendeformer och trivsam 
bebyggelse ska förbättras. Mäts som del av 
SCB NRI-index - delområde Bostäder. 

56  (57) 58 

 
 

Alla i Håbo skall ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Antalet riktade insatser för att skapa förut-
sättningar för en meningsfull fritid för unga. 

 8 

Förbättrad ranking i Årets 
Ungdomskommun, KFUM. 

Plats 271  

Medborgarnas syn på fritidsmöjligheter ska 
förbättras. Mäts som del av SCBs NRI-index 
- delområde Fritids-möjligheter. 

54  (60) 57 

 



 

 Tjänsteskrivelse 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-05 KS2015/156 nr 2015.2632 

 

Kommunfullmäktige: Kvalitativa och effektiva Håbo 

Håbo kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Nyckeltalsinstitutets Attraktiv 
arbetsgivarindex AVI ska öka. 

102 105 

Halvera korttidsfrånvaron. 4%  (2%) 2% 
Hållbart medarbetarengagemang (HME - 
som är ett total-index som beräknas utifrån 
resultaten för de tre delindex motivation, 
ledarskap och styrning) ska öka. 

  

 
 

Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 
verksamheter genom ständiga förbättringar. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Andel enheter som under året genomfört 
minst en effektiviseringsinsats enligt 
framtagen plan. 

 100% 

Andel enheter som under året genomfört 
minst en kvalitetsförbättringsinsats enligt 
framtagen plan. 

 100% 

Antal genomförda medborgardialoger för 
bredare beslutsunderlag. 

 2 

Öka användningen av e-tjänster    
E-handeln ska öka med 20 %, värde i SEK. 15 682 910 18 819 492 

 



 

 Tjänsteskrivelse 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-05 KS2015/156 nr 2015.2632 

 

Kommunfullmäktige: Hållbara Håbo 
Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 
näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Öka andelen ekologiska råvaror. 25% 35% 
Öka andelen elever som väljer att äta i 
skolrestaurangen.  

  

Minska svinnet vid tillredning (kökssvinn), 
servering (buffésvinn) och ätande 
(tallrikssvinn) 

  

Öka andelen elever som är nöjda med maten.   
Öka andelen elever som är nöjda med 
måltidsmiljön. 

  

 

Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och 
verksamheter. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Öka egenproduktionen av förnybar energi.   
Antal KWh/kvadratmeter som används i 
kommunens lokaler ska minska. 

  

Minska energiförbrukningen (1%)    
 

Kommunfullmäktige: Håbo en kommun med sund 
ekonomi 

Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt 
överskott. 

 
Nyckelindikator  

Utfall 2014 
Nuläge 

(riksvärde) 

Måltal 
2016 

Försäljning av kommunens mark ska ge ett 
ekonomiskt överskott. 

 100 % 

I ett exploateringsprojekt ska utbyggnaden av 
allmän infrastruktur ha kostnadstäckning. 

 100 % 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-28  

  

 
Redovisning av prioriteringslista för detaljplaner i Håbo 
kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2014-12-15 antagit Bostadsförsörjningsprogram 
för 2015-2018 med utblick mot 2030 som grunddokument/planeringsverktyg 
för bostadsbyggandet och kommunens utveckling i övrigt.  

Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsförsörjningsprogrammet och ett av de 
politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 
näringsliv i kommunen, redovisar plan- och utvecklingsavdelningen 
prioriteringslistan för detaljplaner för kommunstyrelsen.  

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 ovannämnda kriterier.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till prioriteringslista daterad 2015-04-13 
 
Förslag till beslut 

1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreslagen prioritetslista. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



Projektprioritering av 
detaljplaneuppdrag

Förvaltning/Avdelnig: Datum

2015-04-13

PROGRAM OCH STÖRRE DETALJPLANER
NAMN STATUS MOTIV KONSEKEVENS

BC, Dpl 1 Resecentrum Pågående Resecentrum, ca 230 bostäder Stadsutveckling

Logistik Bålsta, Kv 3 Pågående Verksamheter, Kilenkrysset ca 500 arbetstillfällen

Logistik Bålsta, Kv 4 Pågående Verksamhet, ca 100-150 arbetstillfällen Arbetstillfällen

Björkvallen BoKlok Pågående ca 110 bostäder Utveckling av gamla Bålsta

Väppebyäng BoKlok Pågående ca 180 bostäder Utveckling av Gröna Dalen

Skokloster udde 1 Pågående ca 295 bostäder, 113§ Utveckling av Skokloster

Tvåhus, Väppeby 7:18 mfl Pågående ca 350 bostäder Stadsutveckling

Lindegård Pågående ca 60 bostäder, snart antagen DPL Utveckling av Gröna Dalen

Kalmarsand Pågående ca 250 bostäder, förhandling pågår Utveckling av Mälarnära läge

Väppebyäng Håbohus, tillägg Pågående LSS och ca 50 hyresbostäder, Håbohus Lagkrav och politiker LSS, Hyresrätter

Täppans förskola, Bålsta 1:112 Pågående Tillfälligt bygglov, okt 2014 Markförsäljning, förskola

BC, Dpl 2 Bostäder stlmvägen Pågående Centrum, ca 500 bostäder Stadsutveckling

Bista 4:5, 4:10 Pågående Verksamhet, ca 50 arbetstillfällen, infart Arbetstillfällen, Infart

Gransätervägen Pågående ca 4 villor, Arkeologi Fler villor vid Gransäterskolan

Bålsta 50:2, tillägg ändring Pågående Kontor > Bostäder 5-6 lgh vid Stockholmsvägen

Modernisering av 7st DPL Pågående Tätortsutveckling Löser flera dpl-problem, bygglov

Lyckebo, Bålsta 1:35 & 1:36 Pågående 30st ungdomslgh Stadsutveckling, ungdomslgh brist

Bålsta 3:388, Västerskogsind.omr. Pågående Nya arbetstillfällen Utveckling av Norra Västerskogs industriområde

Gröna Dalen Pågående Centraltläge, koppling till centrum Flera pågående detaljplaneuppdrag

Plan- och utvecklingsavdelning



Projektprioritering av 
detaljplaneuppdrag

Förvaltning/Avdelnig: Datum

2015-04-02

PROGRAM OCH STÖRRE DETALJPLANER
NAMN STATUS MOTIV KONSEKEVENS

BC, Dpl 1 Resecentrum Pågående Resecentrum, ca 230 bostäder Stadsutveckling

Logistik Bålsta, Kv 3 Pågående Verksamheter, Kilenkrysset ca 500 arbetstillfällen

Logistik Bålsta, Kv 4 Pågående Verksamhet, ca 100-150 arbetstillfällen Arbetstillfällen

Björkvallen BoKlok Pågående ca 110 bostäder Utveckling av gamla Bålsta

Väppebyäng BoKlok Pågående ca 180 bostäder Utveckling av Gröna Dalen

Skokloster udde 1 Pågående ca 295 bostäder, 113§ Utveckling av Skokloster

Tvåhus, Väppeby 7:18 mfl Pågående ca 350 bostäder Stadsutveckling

Lindegård Pågående ca 60 bostäder, snart antagen DPL Utveckling av Gröna Dalen

Kalmarsand Pågående ca 250 bostäder, förhandling pågår Utveckling av Mälarnära läge

Väppebyäng Håbohus, tillägg Pågående LSS och ca 50 hyresbostäder, Håbohus Lagkrav och politiker LSS, Hyresrätter

Täppans förskola, Bålsta 1:112 Pågående Tillfälligt bygglov, okt 2014 Markförsäljning, förskola

BC, Dpl 2 Bostäder stlmvägen Pågående Centrum, ca 500 bostäder Stadsutveckling

Bista 4:5, 4:10 Pågående Verksamhet, ca 50 arbetstillfällen, infart Arbetstillfällen, Infart

Gransätervägen Pågående ca 4 villor, Arkeologi Fler villor vid Gransäterskolan

Bålsta 50:2, tillägg ändring Pågående Kontor > Bostäder 5-6 lgh vid Stockholmsvägen

Modernisering av 7st DPL Pågående Tätortsutveckling Löser flera dpl-problem, bygglov

Lyckebo, Bålsta 1:35 & 1:36 Pågående 30st ungdomslgh Stadsutveckling, ungdomslgh brist

Bålsta 3:388, Västerskogsind.omr. Pågående Nya arbetstillfällen Utveckling av Norra Västerskogs industriområde

Gröna Dalen Pågående Centraltläge, koppling till centrum Flera pågående detaljplaneuppdrag

Plan- och utvecklingsavdelning



Förvaltning/Avdelnig: På gång Avvaktar Antagande

Plan- och utvecklingsavdelning

Nr. Kat TYP NAMN RANK 

1-2-3

UPPDRAGSDATU

M

STATUS
K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

6 2 PRG Gröna Dalen 3 2012-03-05 Pågående

7 2 DPL BC, Dpl 1 Resecentrum 1 2012-11-26 Pågående

8 2 DPL BC, Dpl 2 Bostäder stlmvägen 2 2013-02-04 Pågående

9 2 DPL Logistik Bålsta, Kv 4 1 2013-05-20 Pågående

10 2 DPL Björkvallen BoKlok 1 2013-10-21 Pågående

11 2 DPL Väppebyäng BoKlok 1 2013-10-21 Pågående

12 2 DPL Bista 4:5, 4:10 2 2013-10-21 Pågående

13 2 DPL Skokloster udde 1 1 2012-05-21 Pågående

14 2 DPL Tvåhus, Väppeby 7:18 mfl 1 2011-10-17 Pågående

16 2 DPL Kalmarsand 1 2011-04-06 Pågående

17 2 DPL Lindegård 1 2010-06-14 Pågående

0 0 0 0 0 0

31 3 DPL Väppebyäng Håbohus, tillägg 1 2013-11-25 Pågående

32 3 DPL Täppans förskola, Bålsta 1:112 1 2013-03-04 Pågående

33 3 DPL Viby förskola, Frösunda 3:1 1 2014-06-11 Pågående

35 3 DPL Gransätervägen 2 2011-04-06 Pågående

36 3 DPL Bålsta 50:2, tillägg ändring 2 2013-04-08 Pågående

37 3 DPL Modernisering av 7st DPL 2 2014-05-26 Pågående

38 3 DPL Lyckebo, Bålsta 1:35 & 1:36 2 2014-06-11 Pågående

39 3 DPL Kalkstensvägen 3 2010-01-26 Pågående

49 3 DPL Bålsta 3:388, Västerskogsind.omr. 3 2014-10-27 Pågående

Projektprioritering

av detaljplaneuppdrag 

- Tidplan

2014 2015 2016



    
   
   

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-27 2015/99 

  

 
Detaljplan för Skokloster 2:9 - planbesked 
Bakgrund 

har ansökt om planbesked för att utöka campingverksamheten 
på Skokloster 2:9.  arrenderar marken av
Fastigheten används idag som camping, och är inte detaljplanelagd. Enligt 
ansökan har campingen fått tacka nej till gäster på grund av att campingen 
varit fullbelagd och vill därför bygga ett nytt servicehus och nya platser för 
villavagnar och husvagnar.  

I översiktsplanen Skokloster 2:9 ingår i område NF 1 Sånka, Bevarandeom-
råde för naturmiljö och friluftsliv. Detta innebär att nuvarande markanvänd-
ning bör fortgå men att ingen bebyggelse bör tillkomma. I översiktsplanen 
rekommenderas att området bör bli naturreservat för att säkra bevarandein-
tresset. Fastigheten ligger även inom ett område med utökat strandskydd, 
vilket då innefattar hela campingen. Inom området finns stora naturvärden 
med flera rödlistade arter.  

Avgift för detta beslut tas ut med 15 540 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktura skickas separat. 

Slutsatser 
Då campingen på Skokloster 2:9 växt även utan plan bör fastigheten detalj-
planeras för att se till att utveckling sker på ett sätt som även tar hänsyn till 
de naturvärden som finns i området. Översiktsplanen anger att bebyggelse 
inte ska tillkomma, men då campingen berörs av den pågående LIS-
utredningen anser plan- och utvecklingsavdelningen att planläggning ändå 
är möjlig. Campingen är den enda i kommunen och därmed viktigt för be-
söksnäringen. Då planen innefattar en småbåtshamn ska en MKB göras vil-
ket innebär att planen hanteras med utökat förfarande. Att Skokloster 2:9 
ligger inom område för utökat strandskydd och berör stora naturvärden ska 
också tas upp i MKB. Planarbete inleds efter att kommunens pågående ut-
redning för LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) antagits. Förut-
satt att LIS-utredningen antas enligt tidplan kan planarbetet påbörjas om 1-
1,5 år. Kostnaden för planen uppskattas till ca 450 000 och finansieras av 
beställaren. Utöver detta tillkommer utredningar som även de bekostas av 
beställaren. Plankostnaden regleras i planavtal när planarbetet påbörjas.  

 

 

Personuppgifter skyddas enligt 
Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-27 2015/99 

 

Beslutsunderlag 
– Ansökan inkommen 2015-03-02 
– Förstudie för Skokloster 2:9, daterad 2015-04-27 
 
Förslag till beslut 

1. Att positivt planbesked lämnas till den sökande 

2. Att en planbeskedsavgift på 15 540 kr tas ut i enlighet med taxa. 

__________ 
Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

 

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

 FÖRSTUDIE 1(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-04-27 
 

KS 2015/99 nr  

 

Förstudie 

Planbesked för Skokloster 2:9  

 
Syfte och huvuddrag 

Ansökan om planbesked inkom 2015-03-02 Fastigheten ligger norr om Lugnet vid Mälaren, 

och campingen omfattar ungefär 132 000 m
2
 (Fastigheten 46 4600 m

2
). Idag bedrivs 

camping på fastigheten, med 153 fasta husvagnsplatser, plats för tält och en gästhamn. I 

ansökan anges att man från campingens sida fått tacka nej till gäster på grund av att det är 

fullbelagt. Ansökan avser platser för villavagnar samt ett nytt servicehus, då det gamla inte 

längre klarar belastningen under högsäsong. 

 

Fastighetsägare  

Handläggare kommunen Emma Sandelin, planarkitekt Håbo kommun 

 

             
 
Bild 1 och 2. (1) Översiktsbild som visar var Skokloster 2:9 ligger i kommunen. (2) Fastigheten Skokloster 2:9, 

med campingen markerat med gult. 

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

 FÖRSTUDIE 2(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-04-27 KS 2015/99 nr  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Översiktsplan 

I översiktsplanen ingår Skokloster 2:9 i område NF 1 Sånka, Bevarandeområde för 

naturmiljö och friluftsliv. Detta innebär att nuvarande markanvändning bör fortgå men att 

ingen bebyggelse bör tillkomma. I översiktsplanen rekommenderas att området bör bli 

naturreservat för att säkra bevarandeintresset.  

Gällande detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av detaljplan.  

 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

Ett arbete pågår med att ta fram en utredning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS). Ett av de möjliga områden som utreds är Lugnet, där även campingen ingår. Om 

detaljplanering ska ske, bör detta påbörjas efter LIS-utredningen är klar så att denna kan 

inarbetas i detaljplanen.  

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 

betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-

beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 

hälsan och hushållningen av resurser. Då området för planbeskedet berör utökning av 

småbåtshamn ska en miljökonsekvensbeskrivning göras (5 kap. 18 § 3 stycket Plan- och 

Bygglagen). Området berör fler aspekter som bör utredas i en MKB: strandskyddat område, 

område för utökat strandskydd, riksintresse för rörligt friluftsliv samt riksintresse för 

yrkesfisket.  

 
Strandskydd 

Området ligger inom strandskyddat område, och även inom utvidgat strandskydd. En 

lagändring 2009 innebar att det utvidgade strandskyddet upphörde att gälla vid utgången av 

2014. Länsstyrelsen beslutade 17 december 2014 att upphäva det utvidgade strandskyddet 

till stora delar i Håbo kommun, men även att det ska finnas kvar på vissa platser. Området i 

fråga ligger inom ett av de områden där länsstyrelsen beslutat om utvidgat strandskydd. (Se 

bild 3) 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-04-27 KS 2015/99 nr  

 

 
 
Riksintressen 

Inom planområdet finns flera riksintressen. Mälaren är klassad som riksintresse för 

yrkesfisket och riksintresse för det rörliga friluftslivet. På båda sidorna om Skoklostervägen 

finns ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljön  

 
 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 

Fastigheten Skokloster 2:9 ligger på Skohalvön i norra Håbo kommun. Marken är privatägd 

och arrenderas till campingen. Fastighetens areal är 46 4600 m
2
 (46 ha).  
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 Datum Vår beteckning 

 2015-04-27 KS 2015/99 nr  

 

Nuvarande markanvändning 

Fastigheten används idag för campingverksamhet.  

Service och kommunikationer 

På skoklostervägen stannar buss 311 med avgång en gång/timme mot Bålsta samt 

Skokloster. 

Naturmiljö 

Inom fastigheten finns stora naturvärden med biotopskydd. Söder om campingen och längs 

en sträcka vid vattnet finns områden med mycket högt naturvärde, och inom området har 

flera rödlistade arter påträffats. Intill campingen finns en av de rikaste förekomsterna av 

bombmurkla i länet. På andra sidan skoklostervägen ligger ett naturreservat.  
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Kulturmiljö 

Intilliggande fastigheter har höga till mycket höga kulturmiljövärden. Längs 

Skoklostervägen ligger två väl sammanhållna torpmiljöer. Miljön samt torpen beskrivs i 

”Håbo – Mälarbyggd att förvalta” (s. 99-106). För kulturmiljön som helhet anges att den har 

stor känslighet för förändringar.  

VA och dagvatten 

Enligt ansökan har campingen investerat i ett nytt reningsverk som även ska klara en 

utökning av verksamheten. Kommunalt VA finns inte på fastigheten, utan ska lösas av 

exploatören.   

 

SLUTSATSER 

 Plan- och utvecklingsavdelningen ställer sig positiv till att pröva detaljplan för 

Skokloster 2:9.  

 

 Enligt översiktsplanen ska ny bebyggelse inte tillkomma. Plan- och 

utvecklingsavdelningen gör dock bedömningen att avsteg från översiktsplanen kan göras. 

Detta motiveras med att en detaljplan kan tillåta ny bebyggelse koncentrerat till den 

nuvarande campingen samtidigt som den värdefulla naturen inom fastigheten kan 

skyddas. Viss utveckling har skett utan detaljplanering och ett samlat grepp om 

bebyggelsens utveckling bör tas genom detaljplanering. Campingen är viktig för 

friluftslivet och besöksnäringen på Skohalvön. 

 

 Eftersom en utökning av småbåtshamnen är aktuell, områden med rödlistade arter berörs 

liksom riskintressen ska en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) göras. 

 

 I detaljplanen ska naturvärden skyddas. Biotopskydd ska behållas och utvecklingen av 

campingen ske på ett sätt så att dessa värden kan bevaras. I MKB:n ges förslag på hur 

naturvärden kan bevaras även med ökat tryck från campingen. Förslagsvis innefattas hela 

fastigheten av detaljplanen, och de södra delarna planläggs som natur. Dispens ska sökas 

då fridlysta arter/artskyddsförordningsarter påverkas. Området ligger dessutom inom  

samrådsområde enligt 12 kapitlet 6 § andra stycket Miljöbalken. Detta innebär att 

särskilda intressen finns där samråd med länsstyrelsen krävs. 

 

 Stor hänsyn ska tas till kulturmiljön utifrån kulturmiljöprogrammet. 

 

 Upphävande av strandskydd kommer krävas.  

 

 En dagvattenutredning ska utföras.   

 

 En preliminär resursberäkning gör att plankostnaden uppskattas till cirka 450 000 kr. 

Detta är en preliminär siffra som kan komma att ändras. Plankostnaden regleras i ett 

planavtal som tas fram efter det att planuppdrag givits. Utöver plankostnaden tillkommer 

flertalet utredningar. Samtliga kostnader betalas av exploatören.  
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Klas Ljungberg      Emma Sandelin 

Plan- och utvecklingschef    Planarkitekt 
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HÅBO 
KOMMUN 

PLANBESKED 
Ansökan om ny/ändrad detaljplan 

ANSÖKAN OM PLANBESKED 

HABO K01\IiMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FJRVALTN 

INKOM ING 

2015 -03- o 2 

A v gift för planbesked tas ut enligt Håbo kommuns plan- och 
bygglovtaxa. 

Ansökan skickas till: 
Håbokommun 
7 46 80 Bålsta 

1(2) 

Kommunen ska ge planbesked senast fYra månader efter det 
att kompletta handlingar har inkommit. 

Vid positivt planbesked kommer planavtal att tecknas mellan 
den sökande och kommunen. Planavtalet reglerar kostnader
na för planarbetet Planarbetet påbörjas inte förrän planavta
let är underskrivet. 

Ta gärna kontakt med oss 
på planavdelningen innan 
ansökan skickas in så kan 
vi reda ut eventuella 
oklarheter. 

E-postadress kontaktperson Mobiltelefon kontaktperson 

Hur vill du få ditt bevis 
O Brev 

Fasti het/er 
Fastighetsbeteckning/ar 

Nuvarande användning av fastigheten/fastigheterna 

O Bobostadshus D Tvåbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus 

D Hotell/Restaurang D Skola l Förskola 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

POSTAORESS · 
746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

D Gruppbyggda småhus/radhus O Flerbostadshus 

O Affarshus D Industribyggnad 

D Naturområde l park D Obebyggd fastighet 

Cn i'Y\ o 1 no, VE'\ L >e,, ''~l ·~\f·T 

HEMSIDA 
www.habo.se 

j 

E-POST 
kommun@habo.se 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt 
Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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ANSÖKAN OM PLANBESKED 

Förslaget avser 

D Enbostadshus D Tvåbostadshus D Gruppbyggda småhus/radhus D Flerbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus D Aft1irshus D Industribyggnad 

D Hotell/Restaurang D Skola l Förskola D Naturområde l park D Obebyggd fastighet 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken \J\\\,., n~ \1:\\I:,(Q\·,vn 'rJIIJ'1C\o, t.( 
00 

Bifogade handlingar och uppgifter* 

[81 Karta över berört område l D Illustration l skiss över förslaget l D Projektbeskrivning 

D Övriga bilagor: 

Underskrift av sökanden Underskrift av medsökanden 
Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Nanmilirtydlig Narnn.furtydligande 

* För mer information om vilka handlingar som krävs vid handläggningen 
av just ditt planbesked, kontakta kommunens planavdelning. 
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www.skocamp.se info@skocamp.se tel. 018 386035 

HåboKommun 
Planavdelning 

Angående utveckling Skokloster Camping 

2015 03 01 

Simkloster Camping, tidigare kallad Sonka Camping, togs över av mig 1996. 
Campingen hade då 51st. husvagnar med sommaravtaL 
Dygnsgästerna under högsäsong var få, endast 45 gästnätter. 

Efterfrågan på att kunna hyra plats på skokloster Camping har ökat vmje år och vi har sedan en tid 
tyvätT fått tacka nej till turister som vill besöka skokloster med husvagn eller husbil då vi haft 
fullbelagt. 
I dagsläget har campingen 153st. fasta husvagnstomter uthyrda. 
Totalt antal husbilar, husvagnar och tält som gästade oss 2014 blev 2647st. 
Gästnättema den här sommm·en, 2014, blev 6979 eftersom det farms tre i genomsnitt i varje 
ekipage. 

skokloster Camping behöver utöka antalet platser för tillfålligt besök, sommarbesökare. 
Ä ven en utökning för villavagnar behövs, dels för de som vill ha eget boende, dels för att kunna 
möta den stora efterfrågan på att kunna hyra en villavagn. 
Det befintliga servicehuset har funnits i många år och klarar inte den belastning som är under 
högsäsong. Vi behöver därför planera in ett nytt servicehus. 

Campingen får många besökande turister sjövägen. Dessa turister bor antingen i sina båtar eller hyr 
tältplats på campingen. Många anländer också campingen enbart för den goda maten som serveras i 
vår restaurang. Vi har idag mycket begränsat med gästplatser för dessa turister och behöver utöka 
antalet platser för båt turismen med fler bryggplatser. 
Vi har även planer på ett nytt vandrarhem. 
Allt enligt bi f o g ad ritning. 

Campingen har investerat i ett reningsverk för l ,3 milj för att kunna bemöta den ökade ttrrismen och 
vi har nu en mycket hög kapacitet på att ta hand om vårt eget avloppsvatten med rening upp till 
99%. 
Reningsverket hm· all kapacitet att ta emot det avloppsvatten som blir, av vårt förslag på utökning. 

Med vänlig hälsning 
SKOKLOSTER CAMPING 

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum  
 2015-04-24 KS 2014/36 nr 2015.2422 

Kommunstyrelsens Förvaltning 
Plan- och Utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
0171-525 90 
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

 

Förslag till beslut om samråd av detaljplan för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 
Lyckebo, i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 
 
SAMRÅD 
Sammanfattning 
746 Entreprenad AB har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om 
detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses 
uppföras ca 30 nya ungdomsbostäder i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter 
Bålsta 1:35 och  1:36 ägs av 746 Entreprenad AB.  
 
Planområdets areal är ca 4000 m2 och ingår i en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta 
stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars genomförande tid gått ut. 
Fastigheterna Bålsta 1:35 och 1:36 är i Y2 planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan 
bebyggas med friliggande hus i en plan med möjlighet av vindinredning. F beteckning 
betyder att högst en femtedel av tomten får bebyggas samt att endast en huvudbyggnad och 
ett uthus eller annan garagebyggnad får uppföras. 
 
Bestämmelser i gällande byggnadsplanen räcker inte med avseende på sökandens 
önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens önskemål stämmer överens med 
intentionerna i fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och vann laga kraft 2010-07-28. 
 
En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen 
genomförande utifrån en sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)- förordningen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Planavdelningens bedömning är att planförslag är redo för samråd med berörda sakägare 
och myndigheterna. En fastighetsförteckning med sakägarlista ska tas fram före 
samrådstiden. 

Beslutsunderlag  
• Plankarta, daterad 2015-04-24 
• Planbeskrivning, daterad 2015-04-24 
• Trafikbullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

Förslag till beslut  
1. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för fastigheter Bålsta 

1:35 och Bålsta 1:36. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sökanden 
 
 

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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PLANBESKRIVNING 
 

 
 

 SAMRÅDSHANDLING 
 PBL (2010:900) 

 Godkännande: 
 Antagande: 
 Lagakraft 
 Genomförandetid: 5 år 

 

  

Detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

I Bålsta 

Håbo kommun, Uppsala län 

DPL 428 
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Detaljplaneprocessen 
Att ta fram en ny detaljplan är en demokratisk process. Grannar och andra som berörs (s.k. sakägare) 
måste få möjlighet att lämna sina synpunkter på planen. Planen antas sedan av de folkvalda i kommun-
fullmäktige eller i kommunstyrelsen. 

 
Planförfarande/Kommunala beslut 
Planförfarandet när en ny detaljplan tas fram är reglerat i Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen har 
2014-06-11 (KS 2014/36 §95) i enlighet med Plan- och bygglagen beslutat att planläggningen handläggas 
med normalt planförfarande då planändringen är av intresse för allmänheten. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen. 

 
Tidplan 
Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2015/1:a kvartalet 2016 

 

Planekonomi, inlösen, ersättning 
Detaljplanen ska upprättas av Håbo kommun och bekostas av fastighetsägare 746 Entreprenad AB enligt 
planavtal. Inlösen och ersättning för planarbete regleras i planavtal. 

 
Handlingar  

• Plankarta med bestämmelser 
• Illustration 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
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INLEDNING 

Planens syfte och huvuddrag 
Syfte med planläggning av fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 i Bålsta tätort är att möjliggöra utbyggnad av 
två flerbostadshus med ca 30 ungdomslägenheter. Fastighetsägarens önskemål är att bygga ca 30 nya 
ungdomslägenheter varav 

• 10 st 2:or (ca 55 kvm/st) 

• 20 st 1:03 (ca 30 kvm/st) 

Lägenheter avses uppföras i form av ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. 

Förenligt med 3, 4, och 5 kap MB 
Förslaget till detaljplan bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurserna enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

PLANADATA 
Läge 
Planområdet är beläget i centrala Bålsta, mellan Stockholmsvägen och järnvägen, ca 500 m från busster-
minalen invid resecentrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområde 
Planområde omfattar två fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 samt en del av Bålsta 1:614 (Perslund).  
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Flygfoto– förslag till avgränsning av detaljplan för Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 

 

Areal 
Planområdets areal är ca 4 000 m2. 

Markägoförhållanden 
Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 ägs av 746 Entreprenad AB (sökanden) och Bålsta 1:614 ägs av Håbo 
kommun.  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Riksintresse 
Planområde gränsar i norr till Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikation (järnväg).  

Översiktliga planer 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. I den 
fördjupade översiktsplanen är centrala Bålsta avsedd för bostäder och komplement service. Komplettering 
och förtätning av centrala Bålsta med nya lägenheter är förenligt med intentionerna i fördjupad översikts-
plan. Området ligger på gångavstånd till både gamla Bålsta och nya Bålsta centrum.  

Kommunen bedömde att detaljplaneprogram som har för syfte att underlätta detaljplanearbetet inte be-
hövs upprättas. Detaljplanen har därför inte föregåtts av program med programsamråd. 

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet omfattas idag av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle som vann laga kraft 
1956-01-10 och vars genomförande tid gick ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 är i byggnads-
planen Y2 planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande hus i en plan med 
möjlighet av vindinredning. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel be-
byggas samt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad uppföras. Inom plan-
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området finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens förordnande enligt § 113 byggnadslagen 
(BL).  

Planområdet gränsar även i norr och i söder till gällande detaljplan 260, samt i väst till gällande detaljplan 
349 och 408 (Glastomten, på södra sidan Stockholmsvägen).  

Strandskydd 
Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 
Miljöbalken. 

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 
Natur 
Mark och vegetation 
Inga hordgjorda ytor finns på varken Bålsta 1:35 eller 1:36. Ytor som används för tillgång till husen är 
täckta med grus. Övriga ytor består av gräsmattan i undermåligt skick. Av hög vegetation finns på tomten 
några stycken träd (tall, björk).  

Friytor - Lek och rekreation 
Inga ordnande lekytor eller dylikt finns inom planområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet ligger på en ås som utmärker postglacial sand och i mindre utsträckning urberg som jordart. 
Åsen sträcker sig längs Stockholmsvägen och järnvägen från Kalmarsand till Gamla Bålsta. Eventuellt 
behov av teknisk undersökning i samband med ny bebyggelse ska utredas vid bygglovsprövning. 

Risk för skred/höga vattenstånd 
Marken inom planområdet bedöms inte innebära risk för vare sig skred eller högt vattenstånd. 

Vattenområden 
Planområde omfattar inte något vattenområde eller någon annan vattenförekomst.  

Förorenad mark 
Inom planområdet finns ingen förorenad mark.  

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde enligt kommunens markradonutredning. Vid ombyggnation 
eller nybyggnation eller om några andra byggåtgärder vidtas på befintliga byggnader ska en ny radonmät-
ning utföras.  Vid ombyggnation eller nybyggnation ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande (en-
ligt BBR). Riktvärdet av 200 Bq/m³ för radon i inomhusluft i bostäder, förskolor, skolor och andra all-
männa lokaler för inte överskridas.  

Kulturmiljö och fornlämningar 
Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 uppmärksammades i kulturmiljöprogram och omfattas av en zon som 
klassas som kulturmiljövård av lokalt intresse. Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller 
andra zoner intressanta ur arkeologisk synvinkel. 

 

Bebyggelse 
Bostäder 
Bostäder inom planområdet finns numera i både bostadshus (huvudbyggnad) och i komplementbyggnad 
som används delvis för kontor också. 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Arbetsplatser i form av kontorlokalen finns i komplementbyggnad placerad i bakdelen av Bålsta 1:35 nära 
järnvägen.  

Kommersiell/offentlig service 
Inom planområde finns varken kommersiella eller offentliga servicen. 

Tillgänglighet 
Planområde är tillgängligt från Stockholmsvägen genom en gemensam infart/utfart på Bålsta 1:35. Grus-
väg leder till parkeringsplan mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad och följer markens lutning.   

Byggnadskultur och gestaltning 
Bostadshus (huvudbyggnad) som ligger på gränsen mellan Bålsta 1:35 och 1:36 är uppmärksammad i 
Håbo kommuns kulturmiljöprogram. Det är byggt 1920 och renoverat 1953. Vid renoveringen byttes de 
ursprungliga T-fönstren ut. Både bostadshuset och den före detta tvättstugan är reveterade medan de öv-
riga uthusen har rödfärgad locklistpanel. Husen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de är väl-
bevarade och typiska för sin tid.  

Bebyggelsens karaktärsdrag 
Planområdet utgörs huvudsakligen av två tomter bebyggda med en fristående envånings bostadshus/villa 
med en envånings komplementbyggnad och några små uthus.  

Angränsande bebyggelse 
Bebyggelse som ligger väster om planområdet präglas av friliggande envåningshus av samma slag, med 
fasader av träpaneler i gul kulör och med sadeltak med tegeltakpannor. Bebyggelse söder om planområdet 
(Glastomten) kommer att genomgå en står förändring, från en friliggande villa till ett bostadsområde be-
byggt med 5 medelstora flerbostadshus. 

Skyddsrum 
Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

 

Gator, trafik, teknisk försörjning 
Gatunät  
Planområdet omges från södra och västra sidan av Stockholmsvägen respektive Perslund. Infart/utfart 
från planområdet är placerad på gränsen mellan Stockholmsvägen och Bålsta 1:36. Trafikmätning på 
Stockholmsvägen i september 2011 visar en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) om: 

• ÅDT vardag: 9 340 (8 500 – 10 000) fordon, tung trafik 9%  

• ÅDT snitt vecka: 8 601 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik mellan Gamla Bålsta och resecentrummet sker längs Stockholmsvägen. Den är för-
sedd med trottoarer på ömse sidor körbanan och med en cykelbana på norra sidan av Stockholmsvägen. 
Perslund har endast ca 4 m bred körbana och inga trottoarer eller cykelbanor. Körbana används för både 
fordons- och gångtrafik.  

Kollektivtrafik 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för kollektivtrafik: Mälarbanan (järnväg) och Stockholmsvä-
gen (busstrafik). Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- och regionaltåg till och från Stockholm som tåg 
västerut (Enköping, Västerås etc.). Vid Bålsta järnvägstation, knappt 500 meter sydost om planområdet, 
finns busshållplatser för samtliga busslinjer som trafikerar Bålsta. Hållplats finns även norrut längs 
Stockholmsvägen (Lilla Hagalund). 

Parkering, varumottagning och utfarter 
För parkering av personbilar används en grusplan mellan huvudbyggnad och komplementbyggnad.  
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Vatten och avlopp 
Planområdet är försett med vatten och avlopp. Tvärs över båda tomterna går VA ledningar med två brun-
nar. En anslutningspunkt ligger nära bostadshuset. Förutom i en liten del över Bålsta 1:37 är ledningars 
placering inte juridiskt reglerad i form av påskrivet servitutavtal eller ledningsrätt. Detta ska regleras med 
den här detaljplanen. 

Dagvatten 
Planområdet är försett med dagvattenledningar längs Perslund gata med dagvattenanordning vid kors-
ningen av Perslund och Stockholmsvägen. Befintlig dagvattenledning leder dagvatten till dagvattenan-
ordning DNB1531. Varken Bålsta 1:35 eller 1:36 är anslutna till dagvattenledningsnät. 

Värme 
Planområde är inte anslutet till fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till planområdet 
(söder om planområdet).  

El 
Befintlig bebyggelse i närområdet är ansluten till befintligt elnät. Tele och data 

Avfall 
Avfall samlas i kärlen vid infarten från Stockholmsvägen och hanteras av Håbo kommun. 

 

Störningar 
Buller 
Planområdet är bullerutsatt. Såväl bil- som tågtrafik innebär bullerstörningar. Riksdagen har angett rikt-
värden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. Avsteg 
kan dock göras i till exempel centrala lägen. 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik och andra yttre 
bullerkällor.  
 
Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  
Utrymme  Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden)   

Vid fasad  55  

På uteplats  70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt.  
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme.  
 
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden gö-
ras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen i varje 
lägenhet.  
 
  



9(17) 
 

PLANFÖRSLAG  
Allmänt 
Inom planområdet planeras uppföras två flerbostadshus med ca 30 ungdomsbostäder. Förutom flerbo-
stadshus ska området förses med en komplementbyggnad med förråd och med nödvändig ytparkering och 
andra gröna friytor. Mellanrum mellan bostadshus bör fungera som en mötesplats/torg tillgängligt för alla. 
Genomförande av detaljplanen ska kräva rivning av det befintliga bostadshuset och andra komplement-
byggnader.  

Bebyggelse 
Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Detaljplana ska medge en ny bebyggelse i forma av friliggande flerbostadshus i två eventuellt tre plan. De 
bör utformas som två lameller, placerad mer eller mindre lodrätt mot Stockholmsvägen. 

Placering, orientering 
Bostadshus ska placeras i sydvästra delen av planområdet, nära Stockholmsvägen. Byggnader ska place-
ras med sina långsidor parallellt med fastighetsgränser mellan Bålsta 1:36 och 1:614 Perslund respektive 
Bålsta 1:35 och 1:34 och med kortsidan/gaveln mot Stockholmsvägen och järnvägen. Avstånd mellan de 
två byggnaderna är som minst nära Stockholmsvägen och som störst på baksidan, mot järnvägen. På det 
sättet kan de skärma av friytor från trafikbuller som kommer framför allt från Stockholmsvägen.  

 

Friytor, tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. För att uppnå en god tillgänglighet 
utomhus ska befintlig terräng utjämnas justeras vilket innebär att ramper och annat behövs anordnas. 
Friytor består i princip av tre typer av ytor:  

• trafikytor (infart/utfart, ytparkering samt); 

• hårdgjorda ytor (torg/mötesplats, gång- och cykelbanor); 

• gröna ytor (lekplats, gräsmatta, plantering) 

Trafikytor och andra hårdgjorda ytor bör ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyggelse be-
döms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i bygglovskedet. 

 

Vägar, trafik. parkeringen 
Planerad bebyggelse ska kräva anordning av en ny anslutning till gatunätverket. En ny infart/utfart ska 
därför anordnas från Perslund nära gränsen mellan Bålsta 1:36 och 1:37. Ytparkering ska placeras mellan 
den nya bebyggelsen och järnvägen.  

Parkeringsnorm som tillämpas för dimensionering av parkeringen är 0,8 (8 P-platser/10 lägenheter). Den 
bör tillfredsställa parkeringsbehov för nya bostäder i ett så centralt läge. Yta där parkeringen planeras an-
ordnas (enligt illustrationsplanen och plankartan) ger möjlighet för anordning av ett antal parkeringsplat-
ser utöver antalet som uppskattas som tillräckligt. För besöksparkering tillämpas norm av 2 P-platser/10 
lägenheter. 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.  
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Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas om-
hand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar saknas för LOD eller infilt-
ration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät och/eller 
recipient. 

Befintlig dagvattenledning går längs Perslund och slutar med dagvattenanordning vid korsningen av 
Perslund och Stockholmsvägen. Dagvatten från tak och hordgjorda ytor ska infiltreras på tomten. Dagvat-
ten från vägytor och parkeringsplatser får fördröjas (t.ex. via diken, översilning) och filtreras i marklager. 

För att inte öka föroreningsbelastningen från området jämfört med nuvarande situation bör möjligheterna 
till att infiltrera vattnet inom planområdet studeras närmare.  

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till planområdet.  

Att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet ligger i linje med Håbo kommuns energi- och klimat-
strategi om en fossilbränslefri kommun 2050. Strategin innebär bland annat att uppvärmning av direktel 
endast får ske om särskilda skäl föreligger, att förnybara energikällor ska användas framför fossila och att 
jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där det är lämpligt. 

El 
E.ON svarar för elförsörjningen av området. Befintlig bebyggelse är ansluten till befintligt elnät. Behov 
för förstärkning och eventuell möjlighet för anslutning till en ny nätstation som planeras uppföras till-
sammans med bebyggelsen på Glastomten ska studeras närmare.  

Tele och data 
En befintlig teleledning sträcker sig genom planområdet och den ska flyttas i samband med genomföran-
det av detaljplanen.  

 

Störningsskydd 
Buller 
Förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall är: 

• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus  
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tät-

bebyggelse (frifältsvärde)  
• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)  
• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)  

 

 Avstegsfall A  
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå och 55 
dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av bo-
ningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.  

 Avstegsfall B  
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den tysta si-
dan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dB(A) för minst hälften 
av boningsrummen. 

 

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

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och 
en miljökonsekvensbeskrivning upprätta  En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts 

Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har skickats till 
länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/36 nr. 2015.315. Behovsbedömningen slogs 
fast genom ett delegationsbeslut 2015-02-09. Delegationsbeslutet utfärdas av Plan- och utvecklingsavdel-
ningen, se Dnr KS 2014/36 nr. 2015.782. Samråd har tagits med länsstyrelsen om behovsbedömning, se 
länsstyrelsens yttrande 2015-02-03, Dnr. 402-380-15. 

Förslaget till beslut är att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med följande moti-
vering: 

• Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

• Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens första 
eller tredje bilaga. 

• Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens fjärde 
bilaga. 

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpåverkan (4 
kap 34 § plan- och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskriv-
ning. I slutet på planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs vilka konsekvenser ett 
genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Miljökvalitetsnormer är särskilt viktiga vid fysisk planering. Den planerade exploateringen får inte för-
svåra möjligheterna att med olika åtgärder uppnå god vattenstatus. Planområdet ligger inom Mälarens av-
rinningsområde. 

Recipient för planområdet är i dagsläget Mälaren-Gripsholmsviken. Enligt VISS har Mälaren-
Gripsholmsviken god ekologisk status och uppnår god kemisk status, undantaget kvicksilver. Recipienten 
ska dock förändras och delas upp i fler, mindre områden. Ny recipient för planområdet blir Mälaren-
Prästfjärden (SE 657160-160170). 

Miljökvalitetsnormerna är fastställda till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 på grund av övergöd-
ning samt god kemisk ytvattenstatus 2015 (19FS 2009:36). Detaljplanens genomförande får inte försvåra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Miljökvalitetsnormer enligt förordningen för fisk och 
musselvatten (2001:544) gäller för Mälaren. Detaljplanens genomförande får inte försvåra uppfyllandet 
av miljökvalitetsnormerna för fiskvatten. Se vidare under rubriken dagvatten. 

Miljökvalitetsnormer för luft 
Detaljplanen medger ingen verksamhet som genererar ökade utsläpp av luftföroreningar och tillskottet av 
biltrafik blir begränsat. Den nya bebyggelsen ska placeras så att den skyddar merparten av gårdsmiljön 
från luftföroreningar från trafiken på Stockholmsvägen samtidigt som luftgenomströmning möjliggörs. 
Avsikten är att placera parkeringsplatser nära järnvägen och lek- och umgängesytor centralt. 

Inverkan på stadsbild 
Ett genomförande av detaljplanen stämmer överrens med fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010.  
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Genomförande av detaljplanen ska medföra påverkan på stadsbilden då ett idag glest bebyggt del av cen-
trala Bålsta ska få en tätare bebyggelse. I framtagandet av denna detaljplan har hänsyn tagits till befintliga 
strukturer och platsens förutsättningar som till exempel närheten till Bålsta centrum samt blivande bebyg-
gelse, särskilt söder om planområdet i delen som kallas för Glastomten.  

Flerbostadshus med möjlighet till handel/service i bottenvåning tillsammans med allmän plats mellan 
dem syftar till att utveckla området mot en mer stadslik miljö, vilket innebär en bättre koppling till på-
gående utveckling i centrala Bålsta.  

Sociala konsekvenser 
Trygghet och säkerhet 
Det nya stadsrummet som planerad bebyggelse ska utforma tillsammans med möjlighet för inredning av 
lokaler i bottenvåning ska säkert skapa en ökad trygghet med människor i rörelse på dagtid och kvällstid.  

Barnkonventionen 
Vid ett genomförande av planen kan en mindre del av den befintliga naturmiljön sparas för att skapa en 
attraktiv gårdsmiljö eftersom den centrala delen inte får bebyggas med bostadshus. Mindre byggnader (t 
ex hus för avfallshantering) och parkering får dock anläggas men framförallt i bakdelen av planområdet, 
nära parkeringen och nära järnvägen.  

Bostadsbebyggelsen kommer att skärma av gården från Stockholmsvägen vilket ger en ökad trygghet, 
minskar bullret från väg och järnväg samt minskar påverkan från avgaser etc. från trafiken på Stock-
holmsvägen. En lekyta ska anordnas inom planområdet där bullerpåverkan är som minst, dvs. bullernivå 
för tyst eller ljuddämpad sida. Bedömningen är att en god boendemiljö för barn kan skapas. 

Skolor för alla åldrar, från förskola till gymnasium, finns i närområdet. Grundskolor finns inom 800 - 
1000 m avstånd och gymnasieskola finns i Bålsta centrum på ca 700 m avstånd. Närmaste kommunala 
förskola ligger ca 500 m från planområdet. Samtliga skolor kan nås via gång- och cykelvägar. 

 

Inverkan på allmän infrastruktur/gatunät 
Vatten och avlopp 
Befintliga VA ledningar ska flyttas några meter bort mot järnvägen och nya anslutningspunkter ska an-
ordnas med hänsyn till placering av nya bostadshus.  

Dagvatten 
Infiltration av dagvatten från tak ska ske på tomtmark. För att förebygga olägenheter för ledningsnät inom 
planområdet bör dagvatten från hårdgjorda ytor som släps ut i ledningsnät inte överstiga 4 lit/sek. En ny 
anslutningspunkt utförs av huvudmannen efter fastighetsägarens ansökan enligt VA-lagen.  

Dagvatten från hårdgjorda markytor avsedda för trafik (parkering eller dylikt) ska omhändertas lokalt på 
fastigheten innan det släpps ut i ledningsnät (med t.ex. sand- och fettavskiljare).  

Det är viktigt att bebyggelsen placeras så att inga instängda partier uppstår. 

Värme 
Anslutning till fjärrvärmenät… Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för fjärvärmeförsörjning. 
E.ON svarar för fjärvärmeförsörjningen av området. I samband med kommunens målsättning att bli en 
fossilbränslefri kommun till 2050 rekommenderas användning av förnybara energikällor som tillskott till 
traditionell uppvärmning eller som energikälla för huvuduppvärmningssystem. 

El 
Eventuellt behov för en ny nätstation och dess utformning regleras inte i planen utan specificeras i ex-
ploatörens projektering av området i dialog med E.ON. 

Tele och data 
Befintlig teleledning ska flyttas i samband med genomförande av detaljplanen så att försörjning av nya 
konsumenter och underhållning av ledningen blir möjlig.  
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Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning som trädde i kraft våren 2013.  

Avfall ska hanteras och sorteras inom soputrymmet för hushållssopor och återvinningsmaterial som bör 
vara dimensionerade för den sopmängd som verksamheten medför. Matavfall måste sorteras utifrån typ 
av hushållsavfall i en separat fraktion enligt avfallsföreskrifter. 

Andra typer av avfall som kan förekomma ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. För hante-
ring av andra typer av avfall finns olika lösningar, t.ex. underjordsbehållare (nedgrävda behållare) utom-
hus eller kärl som förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar avfallshante-
ring. 

Inom planområdet finns utrymme för avfallshantering, t ex i separata avfallshus (inom ramen för kom-
plementbyggnader) eller med nedgrävda behållare. Dessa ska placeras så angöring och avfallshämtning 
kan ske i enlighet med renhållningsordningen.  

Närmast belägna återvinningsstationer finns vid Dalvägen och vid Simhallens parkering, ca 500 meter 
från planområdet.  

Störningsskydd  
Buller 
De två nya bostadshus som planeras mellan järnvägen och Stockholmsvägen utsätts för måttliga till höga 
bullernivåer från järnvägstrafiken och vägtrafiken längs Stockholmsvägen.  

Två alternativ till bullerskydd har studerats. 

 Alternativ 1  
Vid byggnaderna blir, med en 2 m hög och ca 55 m lång bullerskyddsskärm längs järnvägen ekvivalent-
nivåerna upp mot 60 dB(A). På delar av byggnadernas fasader mot den gemensamma gården blir ekviva-
lentnivån högst 55 dB(A). 

Med bullerdämpande åtgärder i form av balkonger med täta räcken och ljudabsorbenter i balkongtaken 
och/eller burspråk kan målen för avstegsfall B, högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av 
boningsrummen innehållas. 
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Alternativ 2  
Vid byggnaderna blir, med en 2 m hög och ca 140 m lång bullerskyddsskärm längs järnvägen samt 2 m 
höga totalt ca 50 m långa bullerskyddsskärmar längs Stockholmsvägen ekvivalentnivåerna högst 55 
dB(A) vid större delen av byggnaderna. Riksdagens riktvärde, högst 55 dB(A) vid alla boningsrum kan 
innehållas. 
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 Båda alternativen  
De maximala ljudnivåerna blir i båda fallen upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta ljudnivåer enligt Bo-
verkets Byggregler, BBR, innehålls med föreslagen ljudisolering hos yttervägg och fönster. Uteplatser 
med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå kan ordnas på gården. 

 Utvalt alternativ  
Alternativ 1 bedöms rimligt och föreslås genomföras. Alternativ 2 är inte rimligt p.g.a. markägoförhåll-
anden samt kostnaderna det medför. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ny bebyggelse och särskilt nya allmänna ytor ska kräva underhållning och drift. Ansvarsfördelning ska 
regleras med exploateringsavtal mellan Håbo kommun och exploatören. 
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GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Genomförandetid är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fort-
sätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Ansvarsfördelningen angående befintlig infrastruktur förblir detsamma som idag. Håbo kommun är hu-
vudman för allmänplats. 

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av planen.  

Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men 
bekostas av exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell kabelut-
sättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar.  

Planavtal 
Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren (746 Entreprenad AB) har upprättats. I avtalet fast-
ställs fördelningen av ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättandet 
av detaljplan. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och 746 Entreprenad AB (exploatören). Detta 
ska reglera exploatörens åtaganden för planens genomförande, t.ex. utbyggnad av vägar, vatten, avlopp, 
drifts- och underhållsansvar m.m. Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelse av mark till kommunen 
för allmän plats. Exploateringsavtalet antas samtidigt som detaljplanen.  

Tekniska utredningar 
• Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015 

Tekniska årgärder 
Störningsskydd 
Buller 
I samband med planarbetet har en bullerutredning utförts. Utredningen visar att den ekvivalenta ljudnivån 
inom planområdet (från trafik på Stockholmsvägen och järnvägen) varierar mellan 51 och 60 dB(A).  

För att säkerställa en god boendemiljö föreslås en bestämmelse om störningsskydd. Byggnaderna och lä-
genheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att: 

• minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent tra-
fikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster.  

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, frifältsvärde, kan anord-
nas i anslutning till bostäderna  

• trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent och 41 dB(A) 
maximal ljudnivå.  

Förslag till detaljerade åtgärder redovisas i framtagen bullerutredning. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Marken inom planområdet ägs av 746 Entreprenad AB (Bålsta 1:35 och 1:36) och Håbo kommun (Bålsta 
1:614, Perslund gata). En mindre del av Bålsta 1:36 mellan Stockholmsvägen och Bålsta 1:37 ska plane-
ras för utbredning av gatan (allmänplats).  
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Exploatören ansvarar för, ansöker om och bekostar de fastighetsregleringar som behövs för att genomföra 
detaljplanen. Hela det område som planläggs som kvartersmark med bostadsändamål avses att ägas av 
746 Entreprenad AB.  

Placering av befintliga VA-ledningar (ledningsrätt C-03-85:427.1 som gäller endast en del av Bålsta 1:37, 
utanför planområdet) ska påverkas av genomförande av planen p.g.a. föreslagen ny placering närmare 
järnvägen i delen över Bålsta 1:35och Bålsta 1:36. Placering av nya bebyggelsen ska på Bålsta 1:36 kräva 
t.o.m. flytten av befintlig teleledning. 
 
Genomförande av planen föranleder inga förändringar bland befintliga rättigheter VA, TELE och väg. 

MEDVERKANDE 
Konsult/Fastighetsägare 

• 746 Entreprenad AB 

• ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

Tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. 

 

Bålsta, 2015-04-24 

Håbo kommun 

 

Klas Ljungberg Domagoj Lovas 

Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Anne-Marie Engman Klas Klasson 

Exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 

REFERENSER/PLANERINGSUNDERLAG 
Utredningar 
1. Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015 

2. 

3. 
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användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.
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plank 2m Bullerplank skall anordnas till en höjd av 2.0 meter
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4
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55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett

fönster.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Skala A2 1:1000
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Rapport 15048 A 

Lyckebo, Håbo kommun 
Trafikbullerutredning för bygglov 

 

 

Uppdrag 

Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för 

bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. 

 

Sammanfattning 

Den ekvivalenta ljudnivån vid de planerade bostadshusen blir upp mot 60 dB(A). 

Riktvärdena för avstegsfall B kan innehållas med en 2 m hög och ca 55 m lång 

bullerskyddsskärm längs järnvägen samt balkongåtgärder och/eller burspråk. 

Riksdagens riktvärde för trafikbuller kan innehållas med 2 m höga 

bullerskyddsskärmar, längd ca 140 m längs järnvägen och ca 50 m total längd 

längs Stockholmsvägen. 

Kraven på högsta ljudnivåer inomhus enligt Boverkets Byggregler, BBR innehålls 

med föreslagna konstruktioner. 

 

 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 

Uppdragsansvarig Granskad 

 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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1. Sammanfattande bedömning 

De två nya bostadshus som planeras mellan järnvägen och Stockholmsvägen 

utsätts för måttliga till höga bullernivåer från järnvägstrafiken och vägtrafiken. 

Två alternativ till bullerskydd har studerats. 

Alternativ 1 

Vid byggnaderna blir, med en 2 m hög och ca 55 m lång bullerskyddsskärm längs 

järnvägen ekvivalentnivåerna upp mot 60 dB(A). På delar av byggnadernas 

fasader mot den gemensamma gården blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

Med bullerdämpande åtgärder i form av balkonger med täta räcken och 

ljudabsorbenter i balkongtaken och/eller burspråk kan målen för avstegsfall B, 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av boningsrummen 

innehållas. 

Alternativ 2 

Vid byggnaderna blir, med en 2 m hög och ca 140 m lång bullerskyddsskärm 

längs järnvägen samt 2 m höga totalt ca 50 m långa bullerskyddsskärmar längs 

Stockholmsvägen ekvivalentnivåerna högst 55 dB(A) vid större delen av 

byggnaderna. Riksdagens riktvärde, högst 55 dB(A) vid alla boningsrum kan 

innehållas. 

Båda alternativen 

De maximala ljudnivåerna blir i båda fallen upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta 
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ljudnivåer enligt Boverkets Byggregler, BBR, innehålls med föreslagen 

ljudisolering hos yttervägg och fönster. 

Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå kan ordnas på gården. 

2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla kraven på 

 högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader, Riksdagens riktvärde. 

 högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av boningsrummen, 

avstegsfall B. 

 uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

 högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

 lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

3. Bullerdämpande åtgärder 

För att möjliggöra god ljudmiljö förutsätts följande åtgärder. 

 2 m hög bullerskyddsskärm, höjd över RÖK, placeras vid tomtgränsen mot 

järnvägen. Längd ca 55 m i alternativ 1 och ca 140 m längd alternativ 2. 

 2 m höga bullerskyddsskärmar, höjd över vägbanan, placeras för alternativ 2 

vid den egna samt vid grannfastigheternas tomtgräns mot Stockholmsvägen. 

Total längd ca 50 m. 

 Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir 

högst motsvarande Ljudklass B. 

Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering som redovisades i rapport IV 

hösten 2012 konstateras att låga trafikbullernivåer inomhus är den enskilt 

viktigaste faktorn för att minska trafikbullerstörningen i bostäder i 

bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar att 21 % av de boende i 

moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om trafikbullret inomhus 

uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) ekvivalentnivå/45 dB(A) 

maximalnivå. För bostäder där kraven enligt Ljudklass B uppfylls är andelen 

mycket störda endast 7 %. 

 Vissa balkonger förses i alternativ 1 med täta räcken och ljudabsorbenter i 

taken för att minska ljudnivån vid fönster mot balkongerna. 

 Vissa lägenheter förses i alternativ 1 med burspråk. 
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4. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av trafikbuller har utförts enligt de samnordiska beräknings-

modellerna. 

Alternativ 1 

Alternativ 1 omfattar endast ca 55 m lång bullerskyddsskärm längs järnvägen. 

Ekvivalent ljudnivå 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritning 15048 A01 

redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 

steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 60 dB(A). Byggnaderna får 

dock en sida som till stor del får högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritning 15048 A02 redovisas 

de dimensionerande maximalnivåerna vid skisserade byggnader i steg om  

5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 80 dB(A). På gårdsytor i anslutning 

till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 

Alternativ 2 

Alternativ 2 omfattar ca 140 lång bullerskyddskärm längs järnvägen samt 

bullerskyddsskärmar med total längs ca 50 m längs Stockholmsvägen 

Ekvivalent ljudnivå 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På ritning 15048 A03 

redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 

teg om 5 dB(A). Vid övre planet på gaveln mot Stockholmsvägen fås upp mot  

60 dB(A). Vid övriga fasader högst 55 dB(A). 

Byggnaderna får dock en sida som till stor del får högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 
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Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. På ritning 15048 A04 redovisas 

de dimensionerande maximalnivåerna vid skisserade byggnader i steg om  

5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 80 dB(A). På gårdsytor i anslutning 

till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 

5. Åtgärdsprinciper 

Genom att planera bostäderna enligt nedan kan Riksdagens riktvärde för 

trafikbuller, högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fönster till alla boningsrum 

eller avstegsfall B, högst 55 dB(A) vid fönster till minst hälften av 

boningsrummen i varje bostad uppnås. 

Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet kan enligt nedan få fönster mot 

sida med högst 55 dB(A). 

Fasader med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå 

Vid fasader med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan, med hänsyn till 

trafikbullret utomhus, fönster till minst hälften av lägenhetens boningsrum 

förläggas utan ytterligare bullerdämpande åtgärder.  

Vid genomgående lägenheter krävs inga ytterligare bullerdämpande åtgärder om 

hälften av boningsrummen i dessa lägenheter har fönster mot sidan med högst  

55 dB(A) ekvivalentnivå.  

Fasader med 55 – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

Om fasader med 56 – 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå förses med balkonger med 

täta räcken och ljudabsorbenter i balkongtaken kan högst 55 dB(A) uppnås vid 

fönster mot balkongerna. 

Alternativt kan boningsrum förses med burspråk för att erhålla fönster med högst 

55 dB(A). 

Balkonger 

Balkong med tätt räcke och ljudabsorbent i balkongtaket kan dämpa trafikbullret 

till fönster mot balkongen med ca 5 dB(A). Exempel på utformning enligt nedan. 

Detta är en lösning som är vanligt använd och godkänd av Boverket. 
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Exempel på balkong som dämpar trafikbullret med upp till 5 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå vid fönster mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass 

B. Det täta räcket kan utföras av plåt, glas eller annat tätt material. Höjd minst 

1,1 m. Hål för vattenavrinning i underkant tillåts. 

Burspråk 

Genom att förse rum med burspråk kan, beroende på ljudinfallets riktning och 

bullerregnets styrka, upp till 15 dB(A) dämpning av bullernivåerna erhållas vid ett 

fönster i burspråket. Genom att förse ett eller flera rum i lägenheten med burspråk 

kan målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fönster uppnås. Detta är en 

lösning som är mycket vanligt använd och godkänd av Boverket. 

 

Exempel på större burspråk  
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6. Kommentarer alternativ 1 

Nivå vid fasad 

Genom att förlägga fönster till minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet 

vid fasad med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, mot balkong med tätt räcke 

och ljudabsorbent och/eller i burspråk kan målet för avstegsfall B, högst 55 dB(A) 

utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet innehållas.  

Nivå på uteplats 

Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser mellan byggnaderna blir lägre än 70 dB(A) 

maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av yttervägg, fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och uteluftdon 

kan god ljudmiljö inomhus erhållas. I detta skede anges översiktligt ljudkrav för 

fönster för Ljudklass B enligt nedan. Noggrannare indelning kan göras i den 

fortsatta projekteringen. 

Luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Ljudkrav 

Fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar lägst  Rw = 43 dB 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs 10 dB högre 

Dnew respektive Rw.  

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Flerluftsfönster med ljudkrav över ca Rw = 35 dB kräver normalt fast mittpost. 

Ljudkvalitetsindex 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas numera 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering IV”. 

Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår.  

Medelvärdet för alla lägenheter blir +10 poäng och den lägsta poängen +7. 

Ljudkvalitetsindex är 1,1 (Medelvärdet + lägsta värdet/15). Förutsättningar för 

bostäder med god ljudkvalitet finns. 
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Nya riktvärden 

Nya riktvärden för trafikbuller träder i kraft 1 juni 2015. Dessa riktvärden ger i 

detta projekt lättnader för smålägenheter med högst 35 m2 yta. Smålägenheter kan 

förläggas mot sida med högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

För större lägenheter gäller avstegsfall B enligt tidigare. 

När det gäller buller på uteplats fås skärpta riktvärden i båda fallen, högst  

70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) ekvivalentnivå. I detta projekt krävs att 

minst en uteplats med lokala bullerskydd samt tak anordnas mellan byggnaderna.  

7. Kommentarer alternativ 1 

Nivå vid fasad 

Den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) vid alla boningsrum.  

Nivå på uteplats 

Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser mellan byggnaderna blir lägre än 70 dB(A) 

maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av yttervägg, fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och uteluftdon 

kan god ljudmiljö inomhus erhållas. I detta skede anges översiktligt ljudkrav för 

fönster för Ljudklass B enligt nedan. Noggrannare indelning kan göras i den 

fortsatta projekteringen. 

Luftljudsisoleringen för fönster uttrycks i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Ljudkrav 

Fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar lägst  Rw = 41 dB 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs 10 dB högre 

Dnew respektive Rw.  

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

Flerluftsfönster med ljudkrav över ca Rw = 35 dB kräver normalt fast mittpost. 

Ljudkvalitetsindex 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas numera 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering IV”. 
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Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår.  

Medelvärdet för alla lägenheter blir +11 poäng och den lägsta poängen +11. 

Ljudkvalitetsindex är 1,5 (Medelvärdet + lägsta värdet/15). Förutsättningar för 

bostäder med god ljudkvalitet finns. 

8. Förslag till detaljplanekrav 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Alternativ 1 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

 minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) 

ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster. 

 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, 

frifältsvärde, kan anordnas i anslutning till bostäderna 

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent 

och 41 dB(A) maximal ljudnivå. 

 

Alternativ 2 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

 boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent 

trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster. 

 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, 

frifältsvärde, kan anordnas i anslutning till bostäderna 

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A) ekvivalent 

och 41 dB(A) maximal ljudnivå. 
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9. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Riksdagsbeslut 

I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 diskuterade riksdagen 

riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena är inte, i formell mening, fastställda men 

har blivit stark praxis. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 

följande sammanfattning. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30   45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats      70 2) 
1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt. 
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg 

från dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför 

minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet. 

Trafikbuller och planering 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnads-

kontor och miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift 

avseende trafikbuller ”Trafikbuller och planering”. I denna skrift anges förslag till 

kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Dessa är i sammanfattning: 

Kvalitetsmål 

 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå 

inomhus 

 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 

rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde) 

 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 

 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats 

(frifältsvärde) 
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Avstegsfall A 

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) 

maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock 

ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre 

nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. 

Avstegsfall B 

Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent 

ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till 

bullerdämpad sida om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C 

enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS 25267. Detta innebär 

följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 
3) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 
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 Buller på trafiksidan 

 Buller på bullerdämpad sida 

 Buller vid entré 

 Buller på gård, uteplats och balkong 

 Buller inomhus 

 Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

 Planlösning 

 Bullerskydd på balkonger 

 Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs ett 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 

Nya riktvärden från 2015-06-01 

Följande riktvärden för trafikbuller gäller för detaljplaneärenden som påbörjats 

från och med den 2 januari 2015. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Inomhus  30   45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   60 

På uteplats   50   70 2) 

Övriga lägenheter 

Inomhus  30   45 1) (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad till minst  

hälften av boningsrummen  55 

På uteplats   50   70 2) 

1)  Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt. 
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 
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10. Trafikuppgifter 

Spårburen trafik 

Följande trafikuppgifter för år 2030 erhållna från Trafikverket ligger till grund för 

beräkningarna. 

Tågtyp Antal tåg/dygn Hastighet (km/h) 

Persontåg 100 160 

Godståg 7 100 

Pendeltåg som vänder i Bålsta tillkommer men de påverkar inte ljudnivån. 

Vägtrafik 

Följande trafikuppgifter har erhållits från kommunen och ligger till grund för 

beräkningarna. 

Väg/delsträcka Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Stockholmsvägen 10 000 8 % 40 

 



15048 A01 

2015-04-21 

LÅ/RS 
Skala 1:1000 

o 

Lyckebo. Håbo kommun 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

Situationsplan, Alternativ 1 
Ekvivalentnivåer 

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde 

56 - 60 dB(A) 

51 - 55 dB(A) 

ÅKERLÖP HALLIN AKUSTIK 

www.ahakustlk.ee 

cb 

Bullerskyddsskärm, höjd 2 m över RÖK 

50 m 



15048 A02 

2015-04-21 

LÅ/RS 
Skala 1:1000 

o 

Lyckebo. Håbo kommun 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

Situationsplan, Alternativ 1 
Maximalnivåer 

Där ej annat anges gäller hela fasaden 

Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde 

76 - 80 dB(A) 

71 - 75 dB(A) 

66 - 70 dB(A) 

ÅKERLÖP HALLIN AKUSTIK 

www.ahakustlk.ee 

cb 

Bullerskyddsskärm, höjd 2 m över RÖK 

50 m 



15048 A03 

2015-04-21 

LÅ/RS 
Skala 1:1000 

o 

Lyckebo. Håbo kommun 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

Situationsplan, Alternativ 2 
Ekvivalentnivåer 

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde 

51 - 55 dB(A) 

ÅKERLÖP HALLIN AKUSTIK 

www.ahakustlk.ee 

cb 

Bullerskyddsskärm, höjd 2 m över RÖK/vägbana 

50 m 



15048 A04 

2015-04-21 

LÅ/RS 
Skala 1:1000 

o 

Lyckebo. Håbo kommun 
Trafikbullerutredning för detaljplan 

Situationsplan, Alternativ 2 
Maximalnivåer 

Där ej annat anges gäller hela fasaden 

Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde 

76 - 80 dB(A) 

71 - 75 dB(A) 

66 - 70 dB(A) 

ÅKERLÖP HALLIN AKUSTIK 

www.ahakustlk.ee 

cb 

Bullerskyddsskärm, höjd 2 m över RÖK 

50 m 



HÅBO 
DELEGATIONSBESLUT 

1(1) 

KOMMUN 
Datum 
2015-02-09 KS 2014/36 nr 2015.782 

Kommunstyrelsens Förvaltning 
Plan- och Utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
0171-525 90 
domagoj .lovas@habo .se 
beslut nr 

Sammanfattning 

746 Entreprenad AB har kommit in med ansökan om planbesked med avsikt att uppfåra ca 30 nya ung
domsbostäder på fastigheter Bålsta l :35 och l :36 Lyckebo i centrala Bålsta. Fastigheter inom omfattning 
av detaljplan ägs av 746 Entreprenad AB och utgör en areal på ca 4 000 kvm. 

Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2014-06-11 gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta fårslag till de
taljplan får fastigheter Bålsta l :35 och Bålsta l :36 Lyckebo får utbyggnad av ungdomsbostäder enligt an
sökan om planbesked. 

Planområdet ligger i centrala Bålsta, några hundra meter norr om resecentrum utmed Stockholmsvägen. 
Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle som vann laga kraft 1956-
01-1 O och vars genomfårandetid gick ut. För fastigheter i fråga beviljar Y2 endast friliggande villor i en 
våning med högst två bostäder i huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 

Syfte med detaljplan är att skapa ett bra underlag får utbyggnad av ett eller två flerbostadshus med sam
malagt ca 30 ungdomsbostäder med tillhörande allmänna ytor. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen får detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Länsstyrelsen 
har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomfårande uti
från en sanm1anvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB)- förordningen inte kan antas medfåra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till fårordningen om miljökonsekvensbe
skrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medfåra sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (.MB) . 

Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, 
ska behandlas och bedömas inom ramen får planarbetet 

Beslutunderlag 

• Handlingar till behovsbedömning 
• Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

l. Detaljplan få;- astigheter Bålsta l :35, l :36 Lyckebo ska inte miljöbedömas och ingen sär-
' skild miljök6n ekvensbeskrivning (MICB) behöver således upprättas eftersom detaljplanens 

O 
// genom0rande. inte bedöms medfåra betydande miljöpåverkan. 

/.-v r:;;)) ::> -
·· · ··· ··· ·· ·· ·· · ·· · · · · ·;,; ······· ····· ····· ··· · 

l ~ 
Klas Ljungberg, Plan- och utvecldingschef 

POSTADRESS 
7 46 80 BÄLST A 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 



HÄBO KOI\H·1UN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

YTTRANDE l (l) 

' 2015 -02- o 6 
2015-02-03 Dnr: 402-380-15 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Samhällsutvecklingsen h eten 

 
lansstyrelsen.se 

i !<" " nr Reg nr l ........ . 

L0.P1~./J!e_.l~ J 0 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
746 80 BÅLSTA 

Samråd om behovsbedömning till detaljplan för Bålsta 1:35 (del 
av) och Bålsta 1:36, Lyckebo, Bålsta, Håbo kommun,Uppsala län 

Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
behovsbedömning enligt 6 §förordningen (1998:905) om 
milj ökonsekvensbeslai vningar. 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 30 nya ungdomsbostäder i 
ett eller fler bostadshus i två till tre plan. Gällande detaljplan, byggnadsplan Bålsta 
stationssamhälle, medger endast friliggande villor i en våning med högst två 
bostäder i huvudbyggnad. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 
20 l O, anger att det aktuella området kan utvecklas för bostadsändamåL 

Behovsbedömning 
Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. Il § miljöbalken (MB). 
Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan 
påverka planens lämplighet, får behandlas och bedömas inom ramen för 
planarbetet Några aspekter som måste belysas i det fortsatta planarbetet är 
planområdets närhet till Mälarbanan som är av riksintresse för kommunikationer, 
transportled får farligt gods och dessutom, tillsammans med Stockholmsvägen, 
orsakar trafikbuller. Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är också exempel på 
aspekter som måste beskrivas och bedömas i det fortsatta arbetet. Planområdet 
ligger delvis på en grundvattenförekomst, V reta- Bålsta. 

Deltagare 
Länsarkitekt  har beslutat i detta ärende. Planhandläggare

 har varit föredragande. 

 
 

KOPIA: akten 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

das 
enlig
t Pul

Personuppgifter skyddas enligt 
Pul



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-24 KS 2014/77 nr 2015.2399  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

Detaljplaneuppdrag för ändring av detaljplan 208 för fastighet Bålsta 3:388 
Västerskogs industriområde i Bålsta tätort, Håbo kommun  
 
Sammanfattning 
Västerskogs Holding AB (numera Västerskogs Förvaltning AB) har 2013-04-15 lämnat in 
ansökan om planbesked om ändring av gällande detaljplan 208 Norra Västerskogs 
industriområde i delen som omfattar fastighet Bålsta 3:388 i Bålsta tätort.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut från 2014-10-07 gett förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastighet Bålsta 3:388 i Västerskogs 
industriområde. Eftersom planändringen ansågs ha en principiell betydelse för allmänheten 
(mindre omfattning och justeringar som handlar om t.ex. förfrågan om att ta bort prickmark 
eller fråga om att göra befintlig bebyggelse planenlig) beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ändring av detaljplan 208 ska ske med enkelt planförfarande enligt nya 
Plan- och bygglagen (2010:900).  

Gällande detaljplan över planområdet är detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde 
som vann laga kraft 1989-07-05 och vars genomförandetid gick ut. I gällande detaljplanen 
är kvartersmark planlagt för industri, ej livsmedelindustri med 7 m byggnadshöjd och 50 % 
i exploateringsgrad.  

Planändringen har för avsikt att utöver industri medge kontorsändamål (och liknande 
kommersiella verksamheter som inte stör omgivningen) och ge möjlighet för avstyckning. 
Marken inom omfattning av den här planändringen ägs av Västerskogs Förvaltning AB och 
är redo för användning för industri- och kontorsändamål. Fastighet är bebyggd med en ny 
industribyggnad som inte är i funktion i nuläget.   

Enligt beslutet om planuppdrag handläggs planändring med enkelt planförfarande som 
tillägg till detaljplan då planändringen har en principiell betydelse för allmänheten enligt 
kap 5 7 § första stycket 1 Plan- och bygglagen. Detaljplanen hanteras enligt nya PBL 
(2010:900). 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04. 

Samråd 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-03-06 varit utsänt på samråd t.o.m. 
2015-03-25 enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under samrådstiden inkom 7 yttranden 
varav 1 med synpunkter. De synpunkterna som inkommit berör exploateringsgrad och 
planförfarande. I en samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt 
kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av de 
synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning.  

mailto:domagoj.lovas@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-24 KS 2014/77 nr 2015.2399  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 
Granskning 
Justerat planförslag har enligt underrättelse 2015-03-30 varit utsänt på granskning t.o.m. 
2015-03-13. 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 1 med synpunkter. Synpunkten som 
inkommit berör komplettering av plankartan med koordinatuppgifter. I ett 
granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer 
med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av synpunkten som kommit in justerades 
plankarta med koordinatuppgifter. 

Antagande 
Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kommun enligt 
kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta med planbeskrivning, daterad 2015-04-24 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2015-03-05 
– Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2015-04-24 
– Fastighetsförteckning, daterad 2015-03-03 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation att 

anta detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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Nivåkurvor

Gångväg

Avvägd höjd

Rutnätspunkt

Väg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning.

Fastighetsgräns

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan

beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

Industri och kontorJK

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

e
2

50 Största byggnadsarea i procent av planområdets

area

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning

10.0 Högsta byggnadshöjd i meter

STÖRNINGSSKYDD

m Verksamheten får inte vara störande för

omgivningen. Besvärande ljud, lukt och damm får

inte spridas över fastighetsgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ENKELT PLANFÖRFARANDE

TILLÄGG TILL PLANKARTA FÖR DETALJPLANPLAN 208

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur

och komplettering av kommunens

primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i januari 2015.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

100 meter9080706040 503020100

GÄLLANDE PLAN

208

398

360

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

-

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt

Domagoj Lovas

Plan- och utvecklingschef

Klas Ljugberg

APRIL 2015

BÅLSTA

BÅLSTA 3:388

208T

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR

ANTAGANDEHANDLING

Upphävda bestämmelser

Planbestämmelse i gällande detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde som

ändras/upphävs inom omffatning av tillägget:

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

p₂ Byggnad skall placeras minst 4,5 m från tomtgräns

e1 0,5 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea

PLANBESKRIVNING

PLANHANDLINGAR

Planändring av gällande detaljplan består av följande handlingar:

a) Plankarta som redovisar:

- Tillägg till plankarta och planbestämmelser

- Planbeskrivning

b) Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat)

BAKGRUND

Västerskogs Holding AB (numera Västerskogs Förvaltning AB) har 2013-04-15

lämnat in ansökan om planbesked om ändring av gällande detaljplan 208 i delen

som omfattar fastighet Bålsta 3:388, Västerskogs industriområde i Bålsta tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sitt beslut 2014-10-07 gett förvaltningen i

uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Bålsta 3:388 i Västerskogs

industriområde. Eftersom beslutet togs efter den 2 maj 2011 handläggs

detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen.

OMFATTNING OCH AREAL

Planområdet omfattar endast en fastighet, Bålsta 3:388 som är bebyggd med en

fristående industri/kontorsbyggnad. Fastigheten inom omfattning av planändring har

en areal på ca 1 600 m².

Skala 1:1000

Laga kraft: 1989-07-05208 Laga kraft: 2006-06-13360

Laga kraft: 2010-06-29398

FLYGFOTO MAJ 2013

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

GÄLLANDE DETALJPLAN

Planområdet ingår i detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde som vann

laga kraft 1989-07-05. Planens genomförandetid hade gått ut.

För planområdet medger gällande plan följande:

J - Industri, ej livsmedelindusti,

7,0 - Byggnadshöjd (m),

e1 0,5 - Exploateringsgrad,

m - Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. 

  Besvärande ljud, lukt och damm får inte spridas över

  fastighetsgräns

p2 - Byggnads skall placeras minst 4,5m från tomtgräns.

BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE

MILJÖPÅVERKAN

Enligt 4 kap 34 §  plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskriv- ning

upprättas om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller andra

anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller

hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

Inom planområdet finns ingen förorenad mark eller zon med förhöjd risk för

inomhusradon. Då fastigheten Bålsta 3:388 är redan ianspråktagen med byggnad

vars syfte är i stort sätt förenligt med gällande detaljplanen bedöms genomförande

av denna planändring inte medföra betydande miljöpåverkan.

VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet är beläget inom kommunalt VA-verksamhetsområde. Fastighet Bålsta

3:388 har en anslutningspunkt till kommunalt vatten och spill- och dagvattennät.

DAGVATTEN

Hantering av dagvatten som uppstår på kvartersmark bör följa huvudprinciper

fastställda i kommunens dagvattenpolicy. Dagvatten ska i princip tas omhand lokalt

på fastigheten genom LOD-anläggning.

PLANFÖRFARANDE

Eftersom planändringen ansågs ha en principiell betydelse för allmänheten (mindre

omfattning och justeringar som handlar om t.ex. förfrågan om att ta bort prickmark

eller fråga om att göra befintlig bebyggelse planenlig) beslutade kommunstyrelsens

arbetsutskott att ändring av detaljplan 208 ska ske med enkelt planförfarande enligt

nya Plan- och bygglagen (2010:900).

Planändringen ska ske som tillägg till gällande detaljplan då den handlar om en

mindre omfattning - en fastighet  och medför principiella ändringar av

planbestämmelser.

SYFTE

Med detta tillägg till gällande detaljplan har kommunen för avsikt att medge kontor

och tillhörande kommersiella verksamheter utöver industri som inte stör

omgivningen samt att möjligggöra avstyckning med avseende på befintlig

industri/kontorsbyggnad som är redan anpassad för flera aktörer.

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB

De åtgärderna som denna planändring medger bedöms vara förenliga med en ur

allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt

bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kap.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som

antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04 och som vann laga kraft 2010-07-28. I

FÖP för Bålsta tätort är Västerskog markerat som industri/verksamhetsområde.

Tillägg till gällande detaljplan bedöms vara förenlig med fördjupad överiktsplan för

Bålsta tätort.

KOMMUNALA BESLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut från 2014-10-07 gett

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastighet Bålsta 3:388 i

Västerskogs industriområde.

ANSVARSFÖRDELNING/

HUVUDMANNASKAP

Ansvarsfördelningen angående befintlig infrastruktur

ska regleras i samband med

fastighetsreglering/avstyckning genom bildning av

samfällighet eller liknande.

Fastighetsägare ansvarar för genomförande av planen.

Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av

befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men

bekostas av exploatören.

Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart

och före eventuell kabelutsättning, för att säkerställa att

mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från

ledningar.

TIDPLAN

Ungefärlig tidplan för samråd är mars/april 2015 och för antagande maj/juni 2015.

FASTIGHETSÄGARE

Fastighet Bålsta 3:388 ägs av Västerskogs Holding AB.

PLANEKONOMI

Förslag till planändring ska upprättas av Håbo kommun och bekostas av

fastighetsägare Västerskogs Holding AB enligt planavtal.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun.



DELEGATIONSBESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-03-05 

Vår beteckning 
KS 2014/77 nr 2015.2187 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
0171-525 90 
domagoj.lovas@habo. se 

Förslag till tillägg till detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde för fastighet Bålsta 3:388, i 
Bålsta, Håbo Kommun-behovsbedömning 

Sammanfattning 
Västerskogs Holding AB har 2013-04-15 lämnat in ansökan om planbesked om ändring av gällande detaljplan 208 
Norra Västerskogs industriområde i delen som omfattar fastighet Bålsta 3:388 i Bålsta tätort. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott hade i sitt beslut från 2014-10-07 gett förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Bålsta 3:388 i Västerskogs industriområde. 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14 . Planområdet är 
beläget i Västerskogs industriområde i norra Bålsta, söder om Verkstadsvägen. l den fördjupade översiktsplanen är 
Västerskogs industriområde avsedd för verksamheter, industri och komplement service. 

Gällande detaljplan över planområdet är detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde som vann laga kraft 
1989-07-05 och vars genomförandetid gick ut. I gällande detaljplanen är kvartersmark planlagt för industri, ej 
livsmedelindustri med byggnadshöjd av högst 7 m och exploateringsgrad av högst 50 %av tomtyta. 

Planändringen har för avsikt att utöver industri medge kontorsändamål (och liknande kommersiella verksamheter 
som inte stör omgivningen) och ge möjlighet för avstyckning. Marken inom omfattning av den här planändringen 
ägs av Västerskogs Holding AB och är redo för användning för industri- och kontorsändamåL Fastighet är bebyggd 
med en ny industribyggnad som i nuläget inte är i funktion. 

Planändring handläggs med enkelt planförfarande som tillägg till detaljplan då planändringen har en principiell 
betydelse för allmänheten enligt kap 5 7 § första stycket 1 Plan- och bygglagen. Detaljplanen ska hanteras enligt nya 
PBL (2010:900). Planområdet omfattar endast fastighet Bålsta 3:388 och utgör en areal på ca l 600 nl. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaUplan utifrån gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har 
granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomförande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)- förordningen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § 
miljöbalken (MB). 

Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, ska 
behandlas och bedömas inom ramen för planarbetet 

Beslutunderlag 

• Handlingar till behovsbedömning 
• Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

l. Detaljplan208T-±or fastighet Bålsta 3:388 ska inte miljöbedömas och ingen särskild 
miUökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver således upprättas eftersom detaljplanens genomförande 

/ _, inte bedöfus medföra betydande miljöpåverkan. 

c_{ &!'\}(}l ) 

l 

/ Klas Ljungberg, lYtvecklingschef 



 

 UTLÅTANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-04-24 KS 2014/77 nr 2015.2186  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 

Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

 

 

Tillägg till byggnadsplan 208 Norra Västerskogs industriområde för fastighet Bålsta 
3:388, i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i mars 2015, reviderad i april 2015. 

 

UTLÅTANDE 

Förslag till tillägg till byggnadsplan 208 Norra Västerskogs industriområde har enligt underrättelse 2015-

03-30 varit utsänt på granskning t.o.m. 2015-03-13. 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 1 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 

eller har inget att invända mot förslaget: Bygg- och miljönämnden, Trafikverket, E-on Elnät Stockholm 

AB, Svenska kraftnät och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

De synpunkterna som inkommit berör komplettering av plankartan med koordinatuppgifter.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. Bygg- och miljönämnden Har inga synpunkter. 

   

2. Trafikverket Har inga synpunkter. 

   

3. Lantmäteriet Kartans koordinatkryss bör kompletteras med koordinatuppgifter.  

 Plan- och utvecklingsav-
delnings kommentar 

Plankarta ska kompletteras med koordinatuppgifter. 

   

4. E-on Elnät Stockholm AB Har inga synpunkter. 

   

5. Svenska kraftnät Har inga synpunkter. 

   

6. Länsstyrelsen i Uppsala 
län 

Har inga synpunkter. 

   

 

mailto:domagoj.lovas@habo.se


    

   

   

 

 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under granskningstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Koordinatkryss med koordinatuppgifter 

   

 

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).  

 

Bålsta 2015-04-24 

 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 

 

Bilaga: Inkomna yttranden 

 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

   

   

  

 

 

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN - GRANSKNING 

 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN,  
Håbo kommun 

Har inga synpunkter. 

2. TRAFIKVERKET Har inga synpunkter. 

3. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

4. E.ON Har inga synpunkter. 

5. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter. 

6. LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN Har inga synpunkter. 

   

 

Bålsta 2015-04-16 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 



o SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

HABQ .--~H:-:T-:!8~0~• :-.:1\~0~M":":~~-4-U.~N----.Datum 
KOM M u N KOMMUNSTYRELSEW> FÖRVALTNING 2015-04-07 

INI<OM 
Bygg- och miljönämnden 

2015 -04- o 8 

JUSTERARE 

BMN § 33 BMN 2015/33 

Yttrande över förslag till tillägg till detaljplan 208 för fastigheten 
Bålsta 3:388 inom Norra Västerskogs industriområde 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har fått rubricerad detaljplan på remiss under dess 
samrådstid. Det är en bebyggd fastighet som genom föreslaget tillägg ges 
möjlighet att anpassa byggnad och verksamhet till omgivande bebyggelse. 

Ärendet 
Bygg- och miljönämnden har från kommunstyrelsen den Il mars 2015 fått 
förslag till tillägg till detaljplan för rubricerad fastighet för yttrande. 
Samrådet för detaljplanen pågår mellan den Il mars och fram till den 25 
mars 2015. Plan- och utvecklingsavdelningen är medveten om att nämndens 
yttrande kommer först efter sammanträdet den 7 april. 

Den gällande detaljplanen, 208 för Norra Västerskogs industriområde, vann 
laga kraft 1989. Fastigheten Bålsta 3:388 har en areal på 1600 m2 och är 
bebyggd. 

Tillägget till detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av 
fastigheten i enlighet med angränsande bebyggelse söder om fastigheten. 
Därför föreslås att avstyckning av Bålsta 3:388 i flera fastigheter ska kunna 
få ske. Gällande planbestämmelse om att "Byggnad skall placeras minst 4,5 
m från tomtgräns" föreslås mot den bakgrunden att upphävas. 

Planförslaget vidgar också tillåtet användningssätt så att även kontor blir 
tillåtet användningssätt utöver industri. Dessutom föreslås högsta 
byggnadshöj d bli l O m jämfört med nu gällande 7 m. 

Synpunkter 
Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i planförslagets slutsats att någon 
betydande påverkan på miljön inte kan anses föreligga. 

Vidare ser förvaltningen att föreslaget tillägg ger en rimlig anpassning till 
angränsande bebyggelse och fungerar väl i denna bebyggelsemiljö. Bygg
och miljöförvaltningens bedömning är att planförslaget kan föreslås 
nämnden för tillstyrkan. 

Beslutsunderlag 
Planforslaget (följebrevet bifogas där länk finns till samrådshandlingen) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-27 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Bygg- och miljönämnden 

JUSTERARE 

BMN § 33 BMN 2015/33 

Beslut 

l. Bygg- och miljönämnden instämmer i Bygg- och miljöförvaltningens 
bedömning gällande samrådsfårslaget får tillägget till detaljplan 208 får 
fastigheten Bålsta 3:388 inom Norra Västerskogs industriområde. 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.227 



Susanne N ström 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Eliinar Tegner för Kommunstyrelsen 
den 8 april 2015 13:01 
Susanne Nyström 2015 -04- O B 

Ämne: VB: Trafikverkets yttrande gällande detaljplan , 208 orr'k$f9sterskogs industriomr de för 
fastighet Bålsta 3:388, i Bålsta tätort, Håbo kommu :;

611 
r R~.nr 

Från:
Skickat: den 8 april 2015 10:39 
Till: Kommun 
Kopia: uppsala@lansstyrelsen .se 

d. () /,') 2..?0 

Ämne: Trafikverkets yttrande gällande detaljplan, 208 Norra Västerskogs industriomr~de för fastighet B~lsta 3:388, i 
B~lsta tätort, H~bo kommun 

Granskning gällande detaljplan, 208 Norra Västerskogs industriområde för fastighet Bålsta 3:388, i 
Bålsta tätort, Håbo kommun 

Trafikverkets dnr: TRV 2015/26398 

Trafikverket har inget erinra emot ovan rubricerat ärende. 

Med vänlig hälsning 

 
Samhällsplanerare 

E-post:
Direkt :
Mobil : 

Trafikverket 
Samhällspla nering Region Öst 

Box 1140 
631 80 ESKILSTUNA 
Besöksa dress : Tullgatan 8 
Telefon: 0771-921921 (växel) 
www. trafi kve rket. se 

1 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgif
ter skyddas 
enligt Pul

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul



YTTRANDE 
2015-04-08 

Dnr 404-2015/1114 

LANTMÄTERIET 

,,.._. .. ,. ..... _. _ _...., ~·~· ... ~~-- .. ......... -.......... ~ 

! 

HÅfk f<'Oi• 1 ~ ·. -: .• -N-_, 
Y.01',~:. 1Uf~~ i ':,{:";··-(:./> ;'vi-\\t/\ . .,TNING 

'' " ··- •. 1 

2015 -0~- o 9 flåb 

Lo~4/ N J.Qo"i': ai.4~ o :S~~'tens kontor 

Tillägg till detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde 
för fastighet Bålsta 3:388, i Bålsta tätort, Håbo kommun 

Granskning 

Plankartan 

Kartans koordinatkryss bör kompletteras med koordinatuppgifter. 

Övrigt 

I övrigt har inte Lantmäteriet några ytterligare synpunkter på plan
förslaget. 

För Lantmäteriet 

 

Lantmäteriet Box 986 751 09 UPPSALA 
Besök: Strandbodgatan 1 C Tel. växel : 0771-63 63 63 

E-post: lm-uppsala@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 

1 (1) 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul



Susanne Nyström 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Ellinor Tegner för Kommunstyrelsen 
den 9 april 2015 14:20 
Susanne Nyström 
VB: Plansvar för Bålsta 3:388- Granskning 

Frän: @eon.se] 
Skickat: den 9 april 2015 13:49 
Till: Kommun 
Ämne: Plansvar för Bålsta 3:388 - Granskning 

HABO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

n·•KOM 

201s -o4- o·g 

EON Elnät Stockholm AB i!J·DI'7 

Datum Arkivnr 

2015-04-09 Ö2015 27 

Detaljplan för Bålsta 3:388, Håbo kommun 

E.ON Elnät stockhalm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra . 

Med vänliga hälsningar/With kind regards, 
 

Tillstånd och Rättigheter 

E. ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

l 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt 
Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUI~DBYGERG 

STUREGATAN l 

lf/\vW.SVK.SE 
REG ISTRATOR fil SVK.SE 

TEL 010 1,75 00 00 
FAX 0101,75 89 50 

---- SVENSI<A 
I<RAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Planhandläggare 

 

@svk.se 

2015/496/6 

HABO K(;:.:::;iuN 
KOMMUNSTYRELSEt~S rÖRVAL TNING 

INKOM 

2015 -04- 1 3 

Håbo kommun 
kommunstyrelsen@habo.se 

YTTRANDE 

Yttrande angående ändring av detaljplan 208 Norra Västct·slmgs 
industriomrftde för fastigheten Bålsta 3:388 i Häbo lmmmun 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingama för rubt·icerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt om råd e anser vi att detta ärende är avslutat från Svens ka kraft

näts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fo1tsatta remissförfärandet för aktu

ellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni väl

komna att höra av er till oss. 

För iivcrgripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä

tet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 

vår hemsida: 

http :/ jwww.svk.se/Giobaljo2_ Press_Info/Pdtj 20130429-Perspekt ivplan2025.pdf 

Med viinliga hälsningar 

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



! .·, 

! 

-------

. , .. ' 
'i 

. ·: .. . 

Information angående remisser till Svenska la·aftnät 

Svenska kraftnät önskar ait ni vid remittering av kommande ärenden sänder ful1stän

di gr material tlll oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 

172 24 Sundbyberg. 



YTTRANDE 1(1) 

2015-04-07 Dnr: 402-1989-15 

2015 -04- 1 5 
KSJJnr Reg.nr LÄNSSTYRELSEN 

UPPSALA LÄN 

Samhällsutvecklingsenheten 
 

~o/l HåboKommun 
J..l!...l:-:..:-~.-....-- Kommunstyrelsens kontor 

 
lansstyrelsen.se 

746 80 Bålsta 

Granskning av förslag till tillägg till detaljplan för 208 Norra 
Västerskogs industriområde, för fastighet Bålsta 3:388, Hå bo 
kommun, Uppsala län 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 
18 §plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med tillägget till detaljplanen 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att förutom industriändamål också medge 
kontorsändamål och ge möjlighet för avstyckning. Idag medger planen endast 
industriändamål (ej livsmedelsindustri). Planändringen handläggs med enkelt 
planförfarande som tillägg till detaljplan. Planförslaget överensstämmer med 
gällande fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort, antagen 20 l 0-06-14, där 
Västerskog industriområde är avsett för verksamheter, industri och 
komplementservice. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifi·ån de frågor som bevakas enligt PBL 
(2010:900) 11 kap 10§. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot tillägget till detaljplanen. 

Deltagare 
Länsarkitekt  har beslutat i detta ärende. Planhandläggare

 har varit föredragande. 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Inom länsstyrelsen: Samhutv 

POST ADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON O l 0-22 33 000 F AX O 10-22 33 O J O 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLA TS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

skyd
das 
enligt 
Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul



LANTMÄTERIET 

Fastighetsförteckning 
2015-03-03 
Ärendenummer 
C15117 
Handläggare 

 

H BO KOMMUN 
I<OMMUNSTYRELSENS FORVAL.TNING. 

INKOM 

2015 -03- o 4 

Sida 1(3) 

~ · :.: • h 
l (' .. 

Ärende Fastighetsförteckning tillhörande förslag till detaljplan för Bålsta 3:388 

Kommun: Håbo Län: U p p sala 

Fastigheter inom området (fastigheter, särnjelotter, fisketotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/ innehavare, adress Övrigt 

Bålsta 3:388 Västerskog Förvaltning I Bålsta 
AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Bålsta 1:614 HåboKommun 

746 80 BÅLSTA 

Bålsta 3:358 Benders Fastighets 
Kommanditbolag 
Eds v ära 
535 93 KV ÄNUM 

Bålsta 3:361 Bålsta Företagscenter Aktiebolag 
ej o K Lindblom 
Nämndemansvägen 7 
746 52 BÅLSTA 

Bålsta 3:373 CombimixAB 
Verkstad~vägen 6 
746 40 BALSTA 

Bålsta 3:379 Västerskogsfastigheter AB 
cjo UamsAb 
Box 39 
746 21 BÅLSTA 

Bålsta 3:385 Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Bålsta 3:391 Je Company AB 
Urbergs':ägen 2 
746 41 BALSTA 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul



Lantmäteriet 
C15117 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Bålsta 3:394 

Bålsta 3:396 

Bålsta 3:397 

Bålsta 3:398 

Bålsta 3:399 

Bålsta 3:400 

Bålsta 3:401 

Bålsta 3:402 

Bålsta 3:403 

Bålsta 3:404 

Bålsta 3:405 

Bålsta 3:406 

2015-03-03 

Sida 2 

Ägare/ innehavare, adress Övrigt 

Cabseal Aktiebolag 
Verkstadsvägen 10-12 
746 40 BÅLSTA 

Ba Löfgren Transport&Leverans 
AB 
Lindegår.dsvägen 125 
746 36 BALSTA 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 

Krister Sund Byggkonsult AB 
Topasvägen 5 
196 33 KUNGSÄNGEN 

Krister Sund Byggkonsult AB 
Topasvägen 5 
196 33 KUNGSÄNGEN 

Mandibeln AB 
Vretvägen 12 
183 63TÄBY 

Skytteholm Consulting AB 
Box 11219 
100 61 STOCKHOLM 



Lantmäteriet 
C15117 

2015-03-03 

Anläggningssamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/ innehavare, adress 

Bålsta GA:24 Verkstadsvägen 
samfällighetsförening 

ej o Betongpump Krister Sund AB 

Topasvägen 5 

196 33 Kungsängen 

Upplysning 

Sida 3 

Ändamål 

KÖRYTOR,PARKERINGSP 
LATSER SAMT ST AKET 
MED 2 GRINDARYTTRE 
UNDERHÅLL A V 
BYGGNADEN SÅSOM 
FASADKLÄDSEL,T AKBEL 
ÄGGNING,HÄNGRÄNNO 
R SAMT 
STUPRÖR.DAGVATTEN-
DRÄNERINGS-SPILLV AT-
LEDNIGAR.UNDERVATT 
ENMÄ TARE.OLJEA VSKILJ 
ARKYTTERLAMPA TILL 
V AR D ERA F ASTIGHET 
MED TILLHÖRANDE 
ARMATURER+EL 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

Fastighetsförteckningen upprättad av 
Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-23 KS 2014/181 nr 2015.2389  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

Förslag till tillägg till detaljplan K48 Broby 2:1 m.fl. – K48T för fastigheter 
Broby 2:123 – 2:128, i Bålsta, Håbo Kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut från 2014-05-26 gett förvaltningen i 
uppdrag att upprätta förslag till ändring (modernisering) av en rad gamla 
detaljplaner/byggnadsplaner: 203, K5, K6A, K8, K11, K48 Broby 2:1 och Y2 genom 
ändring/tillägg till detaljplan.  
 
Eftersom planändringarna ansågs ha en principiell betydelse för allmänheten enligt kap 5 7 
§ första stycket 1 Plan- och bygglagen (t.ex. förfrågan om att ta bort prickmark eller fråga 
om att göra befintlig bebyggelse planenlig) beslutades att ändring av ovannämnda planer 
ska ske med enkelt planförfarande som tillägg till gällande byggnadsplan/detaljplan. 
Detaljplanen hanteras enligt nya PBL (2010:900). 
 
Bakgrunden till att det kan skilja sig mellan gällande detaljplan och det som under årens 
lopp faktiskt byggts är att det tidigare har funnits större möjligheter för ansvarig nämnd för 
bygglov att ge bygglov för hus som avviker från detaljplanens bestämmelser. 
 
Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan K48 Broby som vann laga kraft 1987-
06-02 och vars genomförandetid gick ut. Syftet med ändringen av denna byggnadsplan 
K48 Broby är dess anpassning till den redan byggda miljön inom området så att vidare 
utveckling av bebyggda miljön (ombygge/tillbygge/nybygge) blir möjligt med hänsyn till 
områdets karaktär.  

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04. 

Samråd 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-01-26 varit utsänt på samråd t.o.m. 
2015-02-23 enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under samrådstiden inkom 8 yttranden 
varav 2 med synpunkter. De synpunkterna som inkommit berör huvudmannaskap, 
plankarta, exploateringsgrad samt några förtydliganden i planbeskrivning.  I en 
samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer 
med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta 
med planbestämmelser och planbeskrivning. 

Granskning 
Justerat planförslag har enligt underrättelse 2015-03-31 varit utsänt på granskning t.o.m. 
2015-04-15. 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 1 med synpunkter. Synpunkten som 
inkommit berör komplettering av plankartan och fastighetsförteckningen. I ett 
granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-23 KS 2014/181 nr 2015.2389  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 
med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av synpunkten som kommit in justerades 
grundkartas beteckningen. 

Antagande 
Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kommun enligt 
kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta med planbeskrivning, daterad 2015-04-23 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2015-02-19 
– Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2015-05-23 
– Fastighetsförteckning, daterad 2015-03-27 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation att 

anta detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
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planområdet.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

DEL AV GÄLLANDE BYGGNADSPLAN K48

1:2000

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur

och komplettering av kommunens

primärkarteverk.

Grundkartan upprättades i augusti 2014.

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen,

Håbo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Höjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Handlingarna består av:

UPPRÄTTAD

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN

Beslutsdatum

Lagakraft

Nr:

Antagen

Godkänd

- Behovsbedömning

- Fastighetsförteckning- Planbeskrivning

- Grundkarta- Plankarta

Planarkitekt

Domagoj Lovas

Plan- och utvecklingschef

Klas Ljungberg

APRIL  2015

BÅLSTA

BROBY 2:1 m.fl. (K48)

K48T

TILLÄGG TILL DETALJPLAN

ANTAGANDEHANDLING

TILLÄGG TILL PLANKARTA PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

Tillägg till gällande byggnadsplan består av följande handlingar:

a) Denna plankarta som redovisar:

- Tillägg till plankarta och planbestämmelser

- Planbeskrivning

b) Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat)

BAKGRUND

Bebyggelsen i planområdet skiljer sig från det som medges i gällande detaljplan.

Anledningen till dessa skillnader beror på att det tidigare funnits större möjligheter

att bevilja bygglov för hus som avviker från detaljplanens bestämmelse än vad som

är möjligt idag.

För att möjliggöra för befintliga hus att byggas om eller tillbyggas måste man ändra

gällande byggnadsplan i en del så att den överensstämmer med det som under

årens lopp faktiskt byggts.

OMFATTNING AV PLANÄNDRING

Planområdet omfattar kvartersmark, en del av lokalgata (Kvarnstensvägen)

tillsammans med vändplan vid gatans slut. Tomter inom omfattning av denna

planändring är bebyggda med fristående enfamiljshus i ett plan. Planområdet är

numera permanent bebott och försett med vatten- och avloppsledningar.

Omfattning av planändring utgör en areal på ca 0,8 ha.

PLANÄNDRINGENS SYFTE

Syftet med planändring är att anpassa en del av planbestämmelserna till den redan

bebyggda miljön. Planändringen syftar till att medge befintlig byggnadssät

(friståendehus) samt möjliggöra vidare utveckling (ombygge/tillbygge) med hänsyn

till områdets karaktär.

Inom omfattning av denna polanändring avses följande justeras:

 största byggnadarea på tomten (i procent av fastighetsarea)

 byggnadssät

 byggnadsutformning (byggnadshöjd av huvudbyggnad)

 ej byggbar prickad mark

KOMMUNALA BESLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut från 2014-05-26 gett

förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring (modernisering) av en rad

gamla detaljplaner/byggnadsplaner: 203, K5, K6A, K8, K11, K48 och Y2. Eftersom

planändringarna ansågs ha en principiell betydelse för allmänheten (t.ex. förfrågan

om att ta bort prickmark eller fråga om att göra befintlig bebyggelse planenlig)

beslutades att ändring av ovannämnda planer ska ske med enkelt planförfarande

som tillägg till gällande byggnadsplan/detaljplan.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som

antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04 och vann laga kraft 2010-07-28. I den

fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort är Broby markerat som bostadsområde.

Planändring bedöms vara förenlig med fördjupad överiktsplan för Bålsta tätort och

med översiktsplan för Håbo kommun.

GÄLLANDE DETALJPLANER

För området gäller byggnadsplan K48 Broby som vann laga kraft 1987-06-02.

Genomförandetiden för planen hade gått ut.

200 meter18016014012080 1006040200

Planändringen innebär ingen ökning av byggrätt utan enbart ändring av

planbestämmelser angå- ende byggnadssätt från sammanbygda hus (S) respektive

kedjehus (Sk) till friliggandehus (fril) samt justering av beskrivning för prickad mark.

Eftersom fastigheter inom omfattning av den här planändring är redan bebyggda med

friliggande enfamiljshus ändring av planbestämmelser i gällande byggnadsplanen

bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms därför inte behöva

miljöbedömas. Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under den här rubriken.

Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning av ändringen sker i samband med

detaljplanesamrådet.

VATTEN, SPILL- OCH DAGVATTEN

Området Broby ligger inom kommunalt VA-verksamhetsområde och är anslutet till

kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvattennät.

DAGVATTEN

Hantering av dagvatten som uppstår på kvartersmark bör följa huvudprinciper

fastställda i kommunens dagvattenpolicy. Dagvatten ska i princip tas omhand lokalt

på fastigheten genom LOD-anläggning såsom:

 Infiltration på gräsytor;

 Genomsläppliga beläggningar

 Samla upp takvatten i en tunna för tex bevattning.

ANSVARSFÖRDELNING

Fastighetsägare ansvarar för genomförande av planen. Eventuell ledningsflytt eller

annan förändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren menbekostas av

exploatören. Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggtstart och före eventuell

kabelutsättning för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggsa är fri från

ledningar.

Planen föranleder inga förändringar bland befitnliga rättigheter som finns i

planområdet, TELE och väg. Kommunen är huvudman för allmän plats (LOKALGATA

- Broby 2:1 Kvarnstensvägen och parkmark).

FASTIGHETSÄGARE

Fastigheter Broby 2:123, 2:124, 2:125, 2:126, 2:127 och 2:128 ägs av privata

personer.

PLANEKONOMI

Tillägget till detaljplanen bekostar kommunen. Planavgift ska tas i samband med

bygglov.

TIDPLAN

Samråd beräknas ske under hösten/vintern 2014/2015, för att sedan antas under

våren 2015. Planenes antagande förväntas ske i maj 2015.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande, enligt nya plan- och bygglagen

(2010:900).

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun.

384

K48

UPPHÄVDA BESTÄMMELSER

Planbestämmelser i gällande byggnadsplan K48 Broby 2:1 m.fl. som upphävs inom

omffatning av tillägget:

2 § Mom 1 MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING

FÅR BEBYGGAS

4 § Mom 1 BYGGNADSSÄTT

4 § Mom 2

5 § Mom 2 BYGGNADS UTFORMNING/Byggnadshöjd

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

ENKELT PLANFÖRFARANDE

FLYGFOTO 2013

1:1000 100 meter9080706040 503020100

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP.

MB

De åtgärder som ändringen av detaljplanen medger

bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig

användning av mark- och vattenresurserna enligt

bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kap.

BEDÖMNING OM BETYDANDE

MILJÖPÅVERKAN

Enligt 4 kap 34 §  plan- och bygglagen ska en

miljökonsekvensbe- skrivning upprättas, om detaljplanen

medger en användning av mark, byggnader eller andra

anläggningar som innebär en betydande på- verkan på

miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och

andra resurser.

Området ligger utanför något riksintresse, förorenad mark

eller zon med förhöjd risk för inomhusradon. I närheten av

planområdet ligger fornlämning - hällristning (RAÄ nummer

Kalmar 100:1) som redovisas på plankartan.



HÅBO 
DELEGATIONSBESLUT 1 ( 1) 

KOMMUN 
Datum 
2015-02-19 KS 2014/181 nr 2015.1037 

Kommunstyrelsens Förvaltning 
Plan- och Utvecklingsavdelning 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
0171-525 90 
dom ag oj .lovas@h a bo. se 
beslut nr 

Sammanfattning 

Fastigheter Broby 2:123-2:128 omfattas av en gammal byggnadsplan K48 Broby 2:1. Fastigheter ifråga 
är bebyggda med fristående enfamiljshus trotts att byggnadsplan medger endast kedjehus och samman
byggda hus för det aktuella området. 

Bakgrunden till att det kan skilja sig mellan gällande detaljplan och det som under årens lopp faktiskt 
byggts är att det tidigare har funnits större möjligheter för ansvarig nänmd för bygglov att ge bygglov för 
hus som avviker från detaljplanens bestämmelser. Plan- och bygglagen infördes 1987 och dessförinnan 
hade det blivit en utbredd praxis att ge lov trots rätt stora avvikelser från gällande plan. PBL snävade då åt 
möjligheten till avvikelse, men även sedan plan- och bygglagen infördes har möjligheten till avvikelse 
från gällande plan skärpts ett antal gånger. 

Syftet med den här planändringen är anpassning av planen till den redan byggda miljön så att vidare ut
veckling av bebyggda miljön ( ombygge/tillbygge) blir möjligt med hänsyn till områdets karaktär. 

Planändring ska innebära enkla åtgärder i form av ändring av planbestämmelser kring byggnadssätt samt 
justering av prickmark där det visar sig vara nödvändigt. Planändring anses ske med enkelt planförfa
rande. 

En behovsbedönming har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning. Länsstyrelsen 
har granskat översända handlingar och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomförande uti
från en sammanvägd bedönming av kriterierna i aktuella bilagor till miljökonsekvensbeskrivningar 
(l\.1KB)- förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbe
skrivningar (l\.1KB), att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap . 11 § miljöbalken (:MB). 

Förhållanden på plats, projektets påverkan på omgivningen och det som kan påverka planens lämplighet, 
ska behandlas och bedömas inom ramen för planarbetet 

Beslutunderlag 

• Handlingar till behovsbedönming 
• Länsstyrelsens yttrande 

Beslut 

l. Detaljplan K48T Broby 2:123 - 2:128 ska inte miljöbedömas och ingen särskild miljökon
sekvens~.:frn. iyning (l\.1KB) behöver således upprättas eftersom detaljplanens genomförande 

.· inte bedr r{ledföra betydande miljöpåverkan . 

..... .... :b.fl ..... ... ....... ~ .-... . 
K s Ljungberg, Plan och utvecklingschef 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171·525 00 

TELEFAX 
0171 ·563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E·POST 
kommun@habo.se 



 

 UTLÅTANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-04-23 KS 2014/181 nr 2015.2388  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelning 

Domagoj Lovas, Planarkitekt 
0171-525 90  
domagoj.lovas@habo.se 

 

 

 

 

Tillägg till byggnadsplan 208 Norra Västerskogs industriområde för fastighet Bålsta 
3:388, i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i mars 2015, reviderad i april 2015. 

 

UTLÅTANDE 

Förslag till tillägg till detaljplan K48 Broby 2:1 m.fl. – K48T för fastigheter Broby 2:123 - 2:128 har en-

ligt underrättelse 2015-03-31 varit utsänt på granskning t.o.m. 2015-04-15. 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 1 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 

eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Räddningstjänst, Länsstyrelsen i Uppsala län, 

Svenska kraftnät och E-on Elnät Stockholm AB. 

De synpunkterna som inkommit berör komplettering av plankartan och fastighetsförteckningen.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. Trafikverket Har inga synpunkter. 

   

2. Lantmäteriet Symbolen för fornlämning bör finnas med i teckenförklaringen 

”grundkartans beteckningar”. I och med att planområdet ändrats 

och ytterligare en fastighet omfattas av planområdet måste fas-

tighetsförteckning uppdateras. 

 Plan- och utvecklingsav-
delnings kommentar 

Plankarta och fastighetsförteckning ska uppdateras. 

   

3. Räddningstjänst Har inga synpunkter. 

   

4. Länsstyrelsen i Uppsala 
län 

Har inga synpunkter. 

   

5. Svenska kraftnät Har inga synpunkter. 

   

6. E-on Elnät Stockholm AB Har inga synpunkter. 
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Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under granskningstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Grundkartans beteckningar. 

   

 

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).  

 

Bålsta 2015-04-23 

 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 

 

Bilaga: Inkomna yttranden 

 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

   

   

  

 

 

FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN - GRANSKNING 

 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. TRAFIKVERKET Har inga synpunkter. 

2. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

3. RÄDDNINGSTJÄNST Har inga synpunkter. 

4. LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN Har inga synpunkter. 

5. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter. 

6. E.ON Har inga synpunkter. 

   

 

Bålsta 2015-04-23 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 



Susanne N ström 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Frän: e @trafikverket.se] 
Skickat: den 8 april 2015 10:34 
Till: Kommun 
Kopia: uppsala@lansstyrelsen.se 
Ämne: Trafikverkets yttrande gällande detaljplan för tillägg till detaljplan K48 Bro by 2: l m .fl. 

Granskning gällande detaljplan för tillägg till detaljplan K48 Broby 2:1 m.fl. 

Trafikverkets dn r: TRV 2015/23691 

Trafikverket har inget erinra emot ovan rubricerat ärende. 

Med vänlig hälsning 

 
Samhällsplanerare 

E-post:
Direkt:
Mobil :

Trafikverket 
Samhällsplanering Region Öst 
Box 1140 
631 80 ESKILSTUNA 
Besöksadress : Tullgatan 8 
Telefon : 0771-921 921 (växel) 
www .tra fikverket.se 

1 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgif
ter skyddas 
enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



LANTMÄTERIET 

HKeöKOM fv1 U~ 
KOMMUNSn'H2.L.SENS FORVAL rNING 

' INKOM 

YTTRANDE 2015 -04- 0 9 Håbo kommun 
2015-04-08 KS o~r Kommunstyrelsens kontor 

Dnr 404-2015/44 ~&Dr.j..!.J.L!-Lfl:SJ.J~,;.;_..II- 4680BÅLSTA 

Tillägg till byggnadsplan K48 för fastigheter Bro by 2:123-128, 
i Bålsta tätort, Håbo kommun 

Granskning 

Plankartan 

Symbolen för fornlämningen bör finnas med i teckenförklaringen/ 
"grundkartans beteckningar". 

Fastighetsförteckning 

I och med att planområdet ändrats och ytterligare en fastighet omfat
tas av planområdet måste fastighetsförteckningen uppdateras. Fas
tigheten Skörby 5:1ligger nu mer inom planområdet 

Övrigt 

I övrigt har planförslaget reviderats efter lämnade synpunkter. Inga 
övriga synpunkter finns. 

För Lantmäteriet 

 
Lantmäteriet Box 986 751 09 UPPSALA 

Besök: Strandbodgatan 1 C Tel. växel : 0771-63 63 63 
E-post: lm-uppsala@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

="""""""---~--Hil.BO :_(()t·lt-~UN 
KOMMUNSTYR[LS[NS FÖkVALTNING 

ll·lKOM 

2015-04-09 Dnr: 201.2015.00035 
Ert dnr: ingen uppgift 

 rtjeh.se 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
745 31 ENKÖPING 

www.rtjeh.se 

Håbo kommun 
WJLI~I-JJ.L2-..W::~~......::--- Kommunstyrelsens kontor 

746 80 BÅLSTA 

Remissvar gällande detaljplan för K48 Broby 2:1, 

Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshandling 
"Detaljplan för K48 Baby 2:1, samrådshandling 2015-04-02". Detaljplanens syfte är 
att anpassa planen till den redan byggda miljön inom området så att vidare 
utveckling av bebyggda miljön (ombygge/tillbygge/nybygge) blir möjligt 

Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Med vänlig hälsning 

Telefon: 
0171-47 56 00 

Telefax: 
0171-47 56 35 

Organisationsnummer: Postgiro: 
222000-241 o 32850-0 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



YTTRANDE 1(1) 

Dnr: 402-2011-15 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Samhällsutvecklingsenheten 

lansstyrelsen.se 

Granskning av förslag till detaljplan för K48 Broby 2:1 m.fl.
K48T för fastigheten Broby 2:123-2:128, i Bålsta Håbo kommun, 
Uppsala län 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap 
18 § plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900). Detaljplanen tas fram med enkelt 
planförfarande. 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att anpassa planbestämmelser till den redan bebyggda 
miljön. 

Överensstämmelse med översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med den gällande översiktsplan (fördjupad 
översiktsplan för Bålsta tätort, antagen 20 l 0). 

Frågor som beval{as av Länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap 10§ 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL 
(2010:900) 11 kap 10§. 

Deltagare 
Pla~~mdläggare  har beslutat i detta ärende. 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 

TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.sc WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul

Personuppgifter skyddas 
Personuppgifter skyddas enligt Pul



SVENSKA KRAFTNÄ-r 

BOX 1200 
172 21, SUNDBYBERG 

STUREGI\TAN l 

lt/\VW.SVK.SE 
REGISTRATOR((] SVK.SE 

TEL 01 0 1,75 00 00 
FAX 010 1,75 89 50 

---- SVENSI<A 
I<RAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Planhandläggare 

vk.se 

2015-04-13 2o15/148/s 

HABO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FORVAL TNING 

INKOM 

2015 -04- 13 

YTTRANDE 

Yttrande angående tillägg till byggnadsphm 1(48 för fastigheterna Bro by 
2:12;{ - 2:128 i Bålsta tätort, Håbo kommun 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och hm· ingenting 

att cl'inra mot upprättat förslag. 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 

anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraft

näts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförfärandet för aktu

ellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni väl

komna alt höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä

tet för el hänvisar vi till Pe1'spelctivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 

vår hemsida: 

http://www.svk.se/Globalfo2_ Press_ Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf 

Med vänliga hälsningar 

1/2 

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



-----

. • ! ::- ,, 

·. 

Information angående remissertill Svens1<a la·aftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullstän

digt material till oss via: rcgistrator@svkse alternativt till: Svenska kraftnät, Box 12.00 

172. 24 Sundbyberg. 



Susanne N ström 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Eliinar Tegner för Kommunstyrelsen 
den 9 april2015 14:20 
Susanne Nyström 
VB: Plansvar för Broby 2:123-2:128- Granskning 

HABO KOMMU-N 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Z015 -04- O 9 

EON Elnät Stockholm AB 6·DI'1 

Datum Arkivnr 

2015-04-09 Ö2015 9 

Detaljplan för Broby 2:123 -2:128, Håbo kommun 

E. ON Elnät stockhalm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra . 

Med vänliga hälsningar/With kind regards, 

Tillstånd och Rättigheter 

E. ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

l 

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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Sida 1 
 

 

 

 

Fastighetsförteckning 

2015-03-27 

Ärendenummer 

C14710 

Handläggare 

 

 

 

Ärende Uppdatering av fastighetsförteckning tillhörande planändring av 
byggnadsplan K48, Broby 2:123-128 Västra delen 

 Kommun: Håbo Län: Uppsala 
 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Broby 2:1 Håbo Kommun 
  
746 80 BÅLSTA 

 

Broby 2:123  

Broby 2:124  

  

Broby 2:125  

Broby 2:126  

  

Broby 2:127  

  

Broby 2:128  

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



Lantmäteriet 2015-03-27  

C14710  Sida 2 
   

 

 

 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

  

Skörby 5:1  

 
Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Broby 2:1  Håbo Kommun 
  
746 80 BÅLSTA 

 

Broby 2:129  

Broby 2:164  

Broby 2:165  

Broby 2:166  

  

Eneby 1:61 Håbo Kommun 
  
746 80 BÅLSTA 

 

Skörby 1:143 Håbo Kommun 
  
746 80 BÅLSTA 

 

Skörby 5:1 Håbo Marknadsaktiebolag 
Sköldvägen 2  
746 50 BÅLSTA 

 

 

Marksamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Eneby S:1  Broby och Eneby skifteslag VÄGAR OCH DIKEN 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul



Lantmäteriet 2015-03-27  

C14710  Sida 3 
   

 

 

 

Marksamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggningssamfälligheter utanför området 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Broby GA:8  LEKPLATSER 

 

Broby GA:21  STUPRÖR OCH 
DAGVATTENLEDNING,S
PILLVATTENLEDNING. 

Samtliga delägarfastigheter 

Broby 2:164  

Broby 2:165  

 

Broby GA:22 STUPRÖR OCH 
DAGVATTENLEDNING,S
PILLVATTENLEDNING. 

Samtliga delägarfastigheter 

Broby 2:166  

  

Broby 2:167  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas i enlighet med Pul



Lantmäteriet 2015-03-27  

C14710  Sida 4 
   

 

 

 

Fastighetsförteckningen upprättad av 

 

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-05-04 KS2015/63 nr 2015.2607 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, kanslichef 
0171-525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Förslag till arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att uppdra till 
kommunstyrelsen att för fullmäktige redovisa förslag på arbetsbeskrivning 
för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun.  

Ett förslag till arbetsbeskrivning arbetades fram och remitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige.  

Svar på remissen har inkommit från Socialdemokraterna och 
Sverigedemokraterna.  

Förvaltningen överlämnar förslagen till arbetsutskottet utan eget förslag till 
beslut 

Beslutsunderlag 
– Arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i 

Håbo kommun, hid.nr 2015.513 
– Socialdemokraternas förslag, hid.nr 2015.2115 
– Sverigedemokraternas förslag, hid.nr 2015.2114 
 
 
__________ 

Beslutsexpediering 
Börja skriv här … 



Svar på remiss angående arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och grupple-
dare. 

Förslag på text: 

Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen ska delta i beredning av ärenden inför 
kommunstyrelsens sammanträden och få ta del av viktiga handlingar även under beredning. 
Vidare ska oppositionsrådet vara garanten för att de regerande följer de demokratiska spelreg-
lerna. Oppositionsrådet ska informera övriga oppositionspartier i övergripande frågor där inte 
de finns representerade. Dessutom så ska rådet företräda kommunen lokalt och externt när så 
erfordras och vid kommunalrådets frånvaro, representation av Håbo kommun i officiella 
sammanhang. 

Rollen som oppositionsråd är en viktig funktion i en fungerande kommunal demokrati. Rollen 
som oppositionsråd är inte bara viktig utifrån en ökad demokratisk dialog utan också för insyn 
i det politiska systemet. 

Oppositionsrådet har en viktig uppgift så att en allsidig kommunikation såväl intern som ex-
tern ges till medborgarna för att de ska få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och att 
vara tillgänglig för alla medborgare. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Håbo 



 
 

 

REGLEMENTE 
               

Sverigedemokraternas förslag till arbetsbeskrivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

  



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 

 2015-XX-XX KS nr 2015.XXX 

 
 
 

1 § Sammanfattning: 

a) I Håbo kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt 
gruppledare för respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd 
sekundärt fullgör gruppledarens uppgifter för den egna partigruppen. 
 

b) Gemensamt för rollerna är att Håbo kommun som organisation och 
organ ställs i första rummet och vid representation skall den 
förtroendevalde i sin roll förespråka den politiska linje och värdegrund 
som fastställts av kommunfullmäktige framför det egna partiets politik. 

 
c) Kommunalråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden eller 

tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Oppositionsråd väljs för en 
tid av ett år och väljs på årets sista fullmäktigesammanträde inför 
nästkommande år eller tills rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag. 
Gruppledare utses av det egna partiet för en tid som varje parti 
fastställer inom sig eller tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt 
uppdrag. 

 

2 § Kommunalråd: 

a) Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, svarar för ledning 
och samordning av kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget ingår 
beredning och föredragning av ärenden som faller inom ansvarsområdet, 
beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt representation 
av Håbo kommun i officiella sammanhang. 
 

b) Kommunalrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand 
den styrande majoriteten och i tredje hand det egna partiet. Vid politisk 
intressekonflikt skall denna rangordning råda. 

 
c) I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda 

kommunen vid ett specifikt tillfälle skall ansvaret i första hand delegeras 
oppositionsrådet, i andra hand gruppledare inom majoriteten och i 
tredje hand gruppledare inom oppositionen. 

 



 

 REGLEMENTE 3 
 Datum Vår beteckning 

 2015-XX-XX KS nr 2015.XXX 

 
 
3 § Oppositionsråd: 

 
a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar för 

samordningen av kontakterna mellan majoriteten och 
oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträden. 
 

b) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand 
samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller 
eventuell politisk samverkan. Vid politisk intressekonflikt skall denna 
rangordning råda. 

 
c) Oppositionsrådet skall i möjligaste mån hålla sig politiskt neutral där 

rådet företräder denna position. I egenskap av representant för det egna 
partiet skall den egna politiken bedrivas så att det tydligt framgår att det 
inte sker i egenskap av oppositionsråd som har till främsta uppgift att 
företräda oppositionen och inte det egna partiet. 

 
d) I händelse av kommunalrådets frånvaro eller avsaknad av möjlighet att 

företräda kommunen vid ett specifikt tillfälle övertar oppositionsrådet 
tillfälligt kommunalrådets uppgifter. 

 
e) Oppositionsrådet har i kombination med uppdraget representation av 

Håbo kommun i officiella sammanhang som främsta uppgift att tillvarata 
intresset för alla de partier som i är i opposition. 

 
f) Oppositionsrådet skall aktivt arbeta för att söka samsyn och breda 

politiska överenskommelser mellan i första hand samtliga partier 
representerade i fullmäktige genom sin dialog med kommunalrådet och i 
andra mellan partier i opposition i sin dialog med oppositionens 
gruppledare. 

 
g) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med 

oppositionen inför fullmäktigesammanträden för att dels informera och 
dels samla in de tankar och synpunkter som opposition önskar att 
oppositionsrådet skall föra fram. 

 



 

 REGLEMENTE 4 
 Datum Vår beteckning 

 2015-XX-XX KS nr 2015.XXX 

 
 
h) Oppositionsrådet skall i möjligaste mån fördela sin arbetstid baserat på 

mandatfördelningen mellan de olika representerade partierna i 
oppositionen. Under den tid som fördelas till det egna partiet övergår 
rollen till gruppledare. 

 

4 § Gruppledare: 

a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med 
undantag för de partier som utsett antingen kommunalråd eller 
oppositionsråd. 
 

b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den 
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och 
ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna representanter i 
nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen. 

 
c) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I 

det ingår vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig 
information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att 
tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro. 

 
d) Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, 

kommittéer samt andra styrgrupper och samarbetsformer. Kommunalråd 
och oppositionsråd fullgör dessa uppgifter för den egna partigruppen. 

 
e) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. 

Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande vid dessa träffar då 
alla gruppledare är kallade. 

 
f) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av 

partiet utsedd ledamot representerad i fullmäktige. 

  



 

 REGLEMENTE 5 
 Datum Vår beteckning 

 2015-XX-XX KS nr 2015.XXX 

 
 
 

5 § Närvarorätt: 

a) Kommunalråd och oppositionsråd äger närvara vid sammanträde med 
beredning, nämnd/styrelse eller för särskild arbetsuppgift tillsatt 
kommitté med undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning. 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-29 KS nr 2015.513 

 

Arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 
 
1 § Arbetsuppgifter  

I Håbo kommun finns ett kommunalråd och ett oppositionsråd samt gruppledare.  

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, svarar för ledning och samordning av 
kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget ingår beredning och föredragning av ärenden som faller 
inom ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd delegationsordning samt representation av 
Håbo kommun i officiella sammanhang.  
 
Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar för samordningen av kontakterna mellan 
majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens 
sammanträden samt, vid kommunalrådets frånvaro, representation av Håbo kommun i officiella 
sammanhang. 
 
Kommunens gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen vidarebefordras 
till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen. Gruppledaren 
ansvarar även för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår vissa administrativa 
åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är 
möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro. Det åligger även 
gruppledarna att efter beslut deltaga i vissa beredningsgrupper, kommittéer samt andra styrgrupper 
och sammarbetsformer. Kommunalråd och oppositionsråd fullgör dessa uppgifter för den egna 
partigruppen. 
 
Det åligger gruppledare att deltaga i påkallade gruppledarträffar. Kommunstyrelsens ordförande är 
sammankallande vid dessa träffar.  
 
2 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd och oppositionsråd äger närvara vid sammanträde med beredning, nämnd/styrelse eller 
för särskild arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör myndighetsutövning. 
 
   



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-20 KS nr 2015.2298 

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

 

 
Rutin för förtroendevaldas deltagande vid kurser och 
konferenser 
Sammanfattning 

Det inkommer inbjudningar och erbjudanden om deltagande i olika externa 
kurser och konferenser riktade till kommunens förtroendevalda till 
kommunstyrelsen i stort sätt varje dag. Dessa har enligt rutin 
vidarebefordras till de förtroendevalda som ansetts berörda av innehållet. 
Utöver det så vidarebefordrar även kommunstyrelens förvaltning ett antal 
koncerninterna inbjudningar till kommunens förtroendevalda.  
 

Det efterhand uppkommit vissa otydligheter kring detta förfarande, 
framförallt avseende vilka kurser, konferenser och utbildningar som anses 
berättiga till förrättningsarvode. Mot bakgrund av detta föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelen beslutar att fastställa 
följande rutin avseende förtroendevaldas deltagande vid kurser och 
konferenser: 

Avseende deltagande 
1. För att förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

samt reseersättning för en extern kurs, konferens eller utbildning ska 
utgå krävs att beslut avseende deltagande fastställas av den nämnd 
eller styrelse där den förtroendevalda har sitt uppdrag. Detta kan ske 
via beslut på ett sammanträde eller via delegationsbeslut av 
ordföranden.  

2. Det är ordföranden i fullmäktige, nämnd eller styrelsen som 
attesterar ersättningsanspråk från en förtroendevald. 

3. En enskilda förtroendevald som önskar deltaga på en extern 
kurs, konferens eller utbildning ansvarar för att framföra detta till 
berörd nämndsordförande. 

4. En förtroendevald ska inte själv anmäla sig till externa kurser 
och konferenser eller boka resor eller hotell. Frågor om anmälningar 
ska hanteras av respektive förvaltnings kansli. 

5. Förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
anges på kommunens arvodesblankett. 

Självfallet äger kommunens förtroendevalda rätten att deltaga på kurs, 
konferens eller utbildning utan att begära ersättning för detta.  

Avseende utskick  



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-20 KS nr 2015.2298 

 

1. Kommunstyrelsens förvaltning distribuerar externa inbjudningar 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde via mail till berörda 
kommunstyrelseledamoter. 

2. Kommunstyrelsens förvaltning distribuerar inbjudningar som rör 
kommun- eller verksamhetsövergripande områden via mail till 
samtliga gruppledare som ansvarar för att sprida informationen 
vidare inom den egna partigruppen. 

3. Vid koncerninterna inbjudningar eller kallelser ska det alltid 
framgå vilken kommunal instans som bjuder in genom att 
ordföranden står som sammankallande. 

4. Vid samtliga koncerninterna inbjudningar eller kallelser ska det 
alltid framgå huruvida ersättning utgår. 

 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse h.id. 2015.2298 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta rutinen. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och bolag 
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 Datum Vår beteckning 
 2015-04-24 KS2015/150 nr 2015.2413 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Upp-
sala län – verksamhetsåret 2014 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2014. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: ”Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verk-
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
den interna kontrollen, med undantag för vad som angivits här ovan, har va-
rit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finan-
siella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning 
och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal re-
dovisning.” 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014. 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2014 

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del, bevilja styrelsen an-
svarsfrihet för verksamheten under år 2014.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Samordningsförbundet Uppsala  
 



=-· SAMORONINGSFÖRBUNOET 
•• UPPSALA lAN 



Till forhundsmedlemmarna 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 

Samordningsförbundet Uppsala län 
Organisationsnummer 222000-2576 

ANKOM 
2015 -04- o 8 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och forhundsstyrelsens forvattning i 
Samordningsforbundet Uppsala län, org m222000-2576, for verksamhetsåret 2014. 

Styrelsens ansvar for årsredovisningen och forvallningen 
Det är fOrhundsstyrelsen som har ansvaret fOr att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig fOr att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också for att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de foreskrifter som gäller for verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen 
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser och forhundsordningen på grundval av vår granskning. 

Vi har utfdrt vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 
kommunallagen, forhundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utforas bland annat 
genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta for hur forbundet upprättar årsredovisningen for att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att fOra ett uttalande om effektiviteten i fOrbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i forbundet fOr att 
kunna bedöma verksamheten i forhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
foreskrifter som gäller for verksamheten. 



Granskningen har genomfOrts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig 
grund for bedömning och ansvarsprövning. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsforbundet bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är forenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda enligt forhundsordning och verksamhetsplanen samt att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2014. 

Uppsala 2015 

För Regionforbundet 

Auktoriserad revisor / 
Deloitte AB 
För staten 

Bilaga: De sakkunnigas rapport 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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Från: 
Skickat: den 15 april 2015 10:56

Ämne: Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
 
Till

Fullmäktige/motsvarande hos medlemmar för Samordningsförbundet Uppsala län

Registratorer

Förbundsstyrelsen för kännedom

 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning för 2014 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Förbundet
emotser protokollsutdrag från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er.
 
Protokollsutdrag skickas till
Samordningsförbundet Uppsala län
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala
 
alternativt via e-post till
info@finsamuppsala.se
 
 
Bilagor:
- Revisionsberättelse 2014
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
- Årsredovisning 2014
 

Sekreterare, Samordningsförbundet Uppsala län
__________________________________________

Adress: Samordningsförbundet Uppsala län

Kungsgatan 16

753 32 Uppsala 
Telefon: 018-18 58 42

Telefon växel: 018-18 58 40

E-post:  
www.finsamuppsala.se

 
 
 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

mailto:info@finsamuppsala.se
http://www.finsamuppsala.se/


 
 
 

Årsredovisning 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

 



  2 (53) 
 
 

 
 
Årsredovisning 2014 
 
Samordningsförbundet Uppsala län lämnar härmed årsredovisning för perioden 
2014-01-01 till 2014-12-31 
 

Rapporten innehåller 
Förvaltningsberättelse       sid 4 

Ordföranden har ordet      sid 4 
Sammanfattning      sid 5 
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet  sid 6 
Styrelsens arbete      sid 7 
Förvaltningens och förbundsberedningens arbete  sid 8 
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut  
under året       sid 10 

  Utvärdering av förbundet    sid 10 
  Uppföljning VP     sid 11 
  Uppföljning budget     sid 13 
  Främjande av samverkan    sid 15 
  Insatsredovisning, insatser riktade mot individ sid 17 
  Sociala företag     sid 39 
  Utvärderingar av insatser    sid 39 

Ekonomisk redogörelse     sid 41 
  Kommentar till årsredovisning 2014   sid 41 
  Samverkansinsatser     sid 42 
  Förtroendevalda och förvaltning   sid 44 
  God ekonomisk hushållning och finansiella mål sid 44 
  Budget 2014      sid 44 
  Kapitalförvaltning      sid 45 

Resultaträkning       sid 46 
Balansräkning        sid 47 
Kassaflödesanalys       sid 48 
Redovisningsprinciper      sid 49 
Noter          sid 50 
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Uppsala 2015-03-19 
 
 
 
 
Ulrik Wärnsberg     Malena Ranch 
Förbundsordförande     1:e vice ordförande 
Uppsala kommun     Landstinget Uppsala län 
 
 
 
 
Ann-Sofi Wallén      Lars Ahlstrand   
2:e vice ordförande     Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan, LFC Uppsala        
  
 
 
 
 
Solweig Eklund     Karl-Arne Larsson 
Enköpings kommun     Heby kommun 
 
 
 
 
Liselotte Grahn Elg     Göran Nilsson 
Håbo kommun      Knivsta kommun 
 
 
 
 
Pia Wårdsäter      Inga-Lil Tegelberg 
Tierps kommun     Älvkarleby kommun 
 
 
 
 
Kerstin Björck-Jansson 
Östhammars kommun 
 



  4 (53) 
 
 
Förvaltningsberättelse  
Ordföranden har ordet  
 
Ett år fyllt av utveckling och bra verksamhet har 
avslutas. Det går bra för vårt förbund. Under året har vi 
använt drygt 20 miljoner kronor till insatser som alla 
syftar till att vår målgrupp tar steg mot egen 
försörjning. Våra insatser har under året bidragit till att 
över 80 personer har börjat arbeta, studera eller startat 
eget företag. 
  
Utvärdering och utveckling 
En utvärdering av hela förbundet har i mars 
presenterats för styrelsen. Därefter har en 
genomgripande utvecklingsprocess påbörjats som tar 
tillvara de resultat som framkom. Jag har ansvarat för en utredning med syfte att ta 
fram åtgärdsförslag utifrån utvärderingen. Styrelse och förbundsberedning har 
träffats vid två tillfällen för att diskutera kring en gemensam och väl förankrad 
målbild för förbundet. En arbetsgrupp med medlemmar ur förbundsberedningen har 
bildats för att arbeta med framtida arbetsformer som exempelvis långsiktiga 
plattformar. 
 
ESF 
Vi har ökat vår kunskap om de europeiska socialfonderna i och med anställningen av 
en EU-strateg. Den tjänsten delar vi med fyra andra samordningsförbund. Vi har 
även ett nära samarbete med Regionförbundet i deras länsövergripande arbete för att 
kartlägga behoven inom länet. Nu står vi väl rustade inför kommande programperiod 
och utlysningar av medel.  
 
Sprida erfarenheter 
Våra insatser anordnar spridningsseminarier som brukar vara uppskattade och 
välbesökta. Under året har projekten ISamverkan, Grön rehab, Hikikomori, Impuls, 
United Action och Tierpsmodellen bjudit in till erfarenhetsutbyte. Som ett led i att 
främja samverkan på strukturell nivå har förbundet finansierat och medverkat i 
gemensamma utvecklingsdagar för medarbetare i medlemsorganisationerna. Syftet 
med dessa är att utbyta erfarenheter, skapa förståelse och ge ökad kunskap om 
varandras verksamheter. 
 
Fortsatt positiv utveckling 
Samordningsförbundet fortsätter sin positiva utveckling där vi arbetar såväl 
strukturellt som med finansiering av insatser på individnivå. Som nyvald ordförande 
ser jag fram emot en period med stora förändringar där förbundet ska bidra på bästa 
sätt till att vår målgrupp närmar sig arbetsmarknaden. 
 
 
Ulrik Wärnsberg 
Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län 

Personuppgifter skyddas enligt Pul
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Sammanfattning 
- Insatser helt eller delvis finansierade av Samordningsförbundet har under 2014 

stöttat cirka 1 250 individer, 454 st som statistikförts med personuppgifter och 
800 st utan personuppgifter. 
 

- 32 % av dem som avslutat en insats under 2014 har gått ut i arbete, studier eller 
eget företag (29 % av kvinnorna och 34 % av männen). 
 

- Samordningsförbundet har under året bidragit till samverkansinsatser (KUR, 
Granskning uppdrag och andra föreläsningar) mellan medlemsorganisationerna 
där ca 150 medarbetare och chefer deltagit. 
 

- Under året har förbundet även stöttat de individinriktade insatserna att hålla 
spridningsseminarier där drygt 380 deltagare har fått nya erfarenheter. 
 

- De arbetsintegrerande sociala företag som förbundet har beviljat startbidrag till 
har sedan starten gett drygt 400 arbetsträningsplatser och ca 100 anställningar. 
 

- Under 2014 har femton insatser varit igång med verksamhet helt eller delvis 
finansierad av Samordningsförbundet, två av dessa är ESF-projekt. 
 

- Två nya insatser har startats upp under året, ISamverkan och Impuls.  
 

- Styrelsen har beviljat fem förlängningar av pågående insatser. Hikikomori, 
Tierpsmodellen och Implementerad samverkan Älvkarleby har kommit igång 
2014, medan förlängningen av ISamverkan och Stig i Heby drar medel från 2015. 

 
- En utvärdering av hela förbundet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv har 

redovisats för styrelsen i början av året. Den sammantagna bilden är att 
samverkanslösningar ger ökad framgång för enskilda individer. 

 
- Tillsammans med fyra andra samordningsförbund har förbundet anställt en 

EU-strateg som har arbetat med kompetensökning kring ESF-fonderna och 
tillsammans med Regionförbundet inventerat behoven hos medlemmarna inför 
kommande programperiod.  
 

- Samordningsförbundet fortsätter ge startbidrag till bildandet av 
arbetsintegrerande sociala företag. Under året har tre företag ansökt om 
utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade startbidrag. 

 
- Under 2014 har förbundet haft medlemsdialoger med varje medlem samt två 

medlemssamråd, en under våren och en på hösten, som samtliga medlemmar 
bjöds in till. 

 
- Arbetsförmedlingen har under året bidragit med arbetsmarknadspolitiska 

projektmedel till tre av förbundets projekt. Effekten blir att förbundets kostnader 
för samverkansinsatser minskar med cirka 6 milj kr 2014, vilket slutligen 
kommer målgruppen tillgodo. 

 
- År 2014 gör Samordningsförbundet ett underskott på 3,6 milj kr. 
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet 
Samordningsförbundets uppgift är att underlätta för medlemmarna att skapa 
aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå eller öka sin arbetsförmåga. 
Förbundet ska också främja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till en 
effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). 
 
Förbundets medlemmar är: 
- Arbetsförmedlingen 
- Försäkringskassan 
- Landstinget i Uppsala län 
- Länets 8 kommuner; Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby samt Östhammar. 
 
Förbundet bildades i september 2008. I starten baserades verksamheten på insatser i 
projektform. Nu pågår diskussioner och försök med att bygga upp 
samverkansplattformar med långsiktig inriktning hos medlemmarna. Långsiktiga 
insatser samt arbete med konferenser och seminarier i syfte att stärka samverkan kan 
kompletteras med projektverksamhet utifrån medlemmarnas behov.  
 
Under året har förbundsordförande och förbundschef hållit medlemsdialoger ute hos 
medlemmarna. Detta forum har utvecklats till konstruktiva diskussioner som ger 
medlemmarna möjlighet att framföra sina förväntningar på verksamheten och berätta 
om sina behov. Förbundets företrädare får också ett tillfälle att diskutera 
verksamhetens resultat och redogöra för de förutsättningar som finns. 
 
Ett annat forum där medlemmarna kan ge sin syn på förbundets verksamhet och 
påverka dess inriktning är de två årliga medlemssamråden dit alla förbundets 
medlemmar bjuds in. Under 2014 hölls medlemssamråd i april och november. Där 
informerades om den utvärdering som gjordes av hela förbundet under 2013 och som 
presenterades för styrelsen i mars 2014. Medlemmarna tillfrågades om sin 
uppfattning kring förbundets utveckling samt gavs möjlighet att lämna åsikter om 
nästkommande års medlemsavgift i syfte att kunna lämna ett förankrat äskande till 
försäkringskassan under hösten. 
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Styrelsens arbete 
Samordningsförbundets styrelse har under 2014 sammanträtt vid fyra tillfällen 
medan arbetsutskottet har haft sex sammanträden.  
 
Sammanträdena föregås av ärendeberedning i förbundsberedningen bestående av i 
huvudsak social- och IFO-chefer från kommunerna samt tjänstemannarepresentanter 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. 
 
Styrelsens protokoll publiceras på förbundets hemsida: www.finsamuppsala.se och 
blir där tillgängliga för samverkansaktörer och allmänheten. 
 
Styrelsen har under 2014 bestått av: 
Medlemsorganisation Ordinarie ledamot Ersättare

Enköpings kommun Bitte Myrsell (M) Marié Karlström (S)
Heby kommun Annika Krispinsson (C) Kristina Pettersson (S)
Håbo kommun Gunilla Gustavsson (S) Bertil Brifors (M)
Knivsta kommun Alf Ahlstedt (M) Kristina Österlund (S)
Tierps kommun Pia Wårdsäter (S) Per Davidsson (M)
Uppsala kommun Mohamad Hassan (FP) Ulrik Wärnsberg (S)
Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Lena Holmström (M) till 19 feb

Roger Petrini (M) från 19 feb
Östhammars kommun Kerstin Björck-Jansson (C) Mona Lundin (M)
Landstinget Uppsala län Nina Lagh (M) från 4 feb Sören Bergqvist (V)
Försäkringskassan Ann-Sofi Wallén Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand Mikael Ödmann  
 
 
I mars valde styrelsen tillförordnad ordförande Mohamad Hassan, Uppsala kommuns 
representant i förbundsstyrelsen, till ordinarie ordförande fram till mandatperiodens 
slut. Inga-Lil Tegelberg valdes till 1:e vice ordförande medan Nina Lagh utsågs till 
2:e vice ordförande. 
 
Förbundets styrelse har tidigare fattat beslut om en utvärdering av nyttan med hela 
förbundet och vid årets första styrelsemöte i mars 2014 på Gimo herrgård 
redovisades resultatet för styrelsen. Även förbundsberedningen var inbjuden för att ta 
del av resultatet av utvärderingen och under konferensen i samband med 
styrelsemötet diskuterades mål och syfte med samordningsförbund, vilket lyftes fram 
i utvärderingen som en viktig fråga att enas om. Dagen leddes av Ola Andersson, 
Nationella rådet och förbundschef i Samordningsförbundet Delta på Hisingen.  
 
Utifrån resultatet uppdrog styrelsen till förbundschefen och kansliet att återkomma 
med förslag på åtgärder, att presentera resultatet för medlemmarna samt att ta fram 
förslag på mål och inriktning för förbundet. Utvärderingen beskrivs närmare under 
rubriken ”Utvärdering av förbundet” längre fram i denna årsredovisning. 
 
Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för förbundet fortsatte i oktober då 
styrelsen och förbundsberedningen träffades under en gemensam förmiddag som 
kopplade till utvärderingen och det som diskuterades i Gimo i mars. Syftet med 
förmiddagen var att bereda väg för en tydlig och förankrad målbild och inriktning 
genom att sammanfatta nuläget och utvärdera det som hittills är gjort samt att ge 
arbetsutskottet och förbundschefen ett underlag att arbeta vidare utifrån. 
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Samtliga styrelseledamöter inbjöds att delta i årets Finsam-konferens i Uppsala i 
början av april och nio hade möjlighet att närvara. Konferensen arrangerades av 
Nationella rådet (representanter för samordningsförbundens huvudmän på nationell 
nivå) tillsammans med Samordningsförbundet Uppsala län och syftar till att öka 
kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
 
Under varje styrelsemöte får styrelsen uppdaterad ekonomisk information om 
verksamheten. Styrelsen uppdateras även regelbundet av EU-strategen om den 
senaste informationen från Europeiska socialfonden. 
 
Samordningsförbundet är medlem av Nationella nätverket för samordningsförbund 
(NNS) och representeras i dess styrelse av Nina Lagh som under föregående 
mandatperiod var 2:e vice ordförande i förbundet. Genom NNS deltar förbundet i 
Almedalsveckan i Visby och i år medverkade projektledaren för MOA i ett 
seminarium. MOA stöttar kvinnor som lever i miljöer med missbruk eller 
kriminalitet att komma ut på arbetsmarknaden och har tidigare finansierats av 
Samordningsförbundet Uppsala län. 
 

Förvaltningens och förbundsberedningens arbete 
På Samordningsförbundets kansli fanns under 2014 tre heltidstjänster, en 
förbundschef, en processledare och en ekonomiansvarig. Utöver dessa köper 
förbundet in en administrativ resurs från Uppsala kommun. Kansliet ansvarar för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningens intentioner och inom de ramar 
som förbundsstyrelsen har beslutat om. 
 
Förbundet har ett välutvecklat samarbete med andra centrala aktörer i länet. 
Tillsammans med Regionförbundet deltar Samordningsförbundet i en förstudie kring 
länets behov inför en ESF-ansökan, där förbundschefen är vice ordförande i 
styrgruppen. Förbundet har också ett samarbete med Länsstyrelsen Uppsala län för 
informationsutbyte och hantering av integrationsfrågor. Kontakter finns även mellan 
handikappförbundens organisation (HSO), Coompanion och Samordningsförbundet. 
 
Att kommunicera vad förbundet och medlemmarna tillsammans åstadkommer är 
angeläget. Under 2014 har förbundet skickat ut fyra nyhetsbrev, och finns också på 
Facebook med en egen sida. 
 
I början av året har mycket arbete lags ner på Finsam-konferensen som 2014 gick av 
stapeln i Uppsala.  Konferensen ägde rum 1-2 april och arbetet med planering och 
program för dagarna har pågått sedan hösten 2013. Personal från kansliet, alla 
projektledare, ett antal övriga projektmedarbetare samt ledamöter från styrelsen fick 
ta del av ett brett program kring samordningsförbund och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
 
På uppdrag av styrelsen har kansliet och delar av förbundsberedningen med 
förbundschefen som sammankallande haft återkommande workshops under hösten, i 
syfte att formera en verksamhet som är väl förankrad hos medlemmarna. Vid två 
tillfällen under året har styrelsen och förbundsberedningen träffats för gemensamma 
diskussioner som legat till grund för det fortsatta arbetet i arbetsgruppen. Önskemål 
finns om att gå från projekt till ett plattformsbaserat långsiktigt och strukturerat 
arbetssätt där en central funktion är koordinatorsrollen som är tänkt att vara 
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smörjmedel för samverkan. Arbetet med Samordningsförbundet 2.0 beskrivs närmare 
under rubriken ”Uppföljning VP”. 
 
I syfte att ta del av andras arbete och erfarenheter har medarbetare och 
förtroendevalda deltagit i konferenser med andra samordningsförbund. Detta ger stöd 
och nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla förbundet och hitta nya 
samverkansområden. Under året har representanter från Samordningsförbundet 
deltagit i: 
 
- Regional nätverkskonferens mellan Samordningsförbunden i Östra Mellansverige 

i Karlstad 11-12 september 
- Nationell Nätverkskonferens, Uppsala 1-2 april 
- Träff Samordningsförbundet Norrköping för diskussion om plattformar och 

långsiktigt utvecklingsarbete, 20 augusti 
- Närverksträff Integrerad samverkan, 7 oktober i Linköping 
 
Både förbundschef och ekonomiansvarig har bidragit med stöd och kunskaper vid 
uppstarten av nya samordningsförbund. Förbundschefen har berättat om utmaningar 
och möjligheter med länsförbund/förbund med flera kommuner för både Gävleborgs 
län samt för kommuner i norra Stockholmsområdet. Ekonomiansvarig har under 
hösten stöttat Samordningsförbundet Södra Roslagen vid uppstart av verksamhet och 
administration och även haft kontakt med ansvarig tjänsteman för att starta upp i 
Gävle.  
 
Genom medlemskapet i NNS ingår förbundschefen i nätverkets tjänstemannagrupp. 
Förbundschefen träffar regelbundet samordnare och förbundschefer från andra 
samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. 
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Återkoppling till verksamhetsplan, budget, beslut under året  

Utvärdering av förbundet 
Styrelsen har tidigare beslutat att en utvärdering av Samordningsförbundet med 
socioekonomisk inriktning ska genomföras. Under 2013 har Sweco tillsammans med 
Pay-Off genomfört uppdraget, vilket redovisades för styrelsen i mars 2014. Utifrån 
resultatet av utvärderingen föreslår Sweco följande: 
 
- Att enas om Samordningsförbundets mål och att fastställa vilka insatser som 
förbundet bör prioritera i det fortsatta arbetet, är ett prioriterat utvecklingsområde. 
 
- Oavsett om Samordningsförbundet väljer att fortsätta att finansiera projekt eller om 
man väljer att utveckla permanenta samordnare eller arbetar mer utifrån fastställda 
fokusområden är det centralt att se över de målsättningar som styr och de insatser 
som är tänkta att stödja arbetet i riktning mot dessa målsättningar. 
 
- Arbetsprocesser och att gemensamt se över vilka olika roller och ansvar olika 
organisationer bör ta för att främja måluppfyllelse, bör ses över. Detta kan ses som 
ett led i ett förbättringsarbete i syfte att kunna erbjuda en verksamhet med hög 
kvalitet kopplat till ägarnas behov och förväntningar. 
 
- En dokumentation som beskriver vad som förväntas av olika roller och ansvar för 
att underlätta vid personalomsättning bland ledamöter i samordningsförbundets 
beredning och styrelse. Den som kliver in behöver kunna sätta sig in i arbetet på ett 
smidigt sätt och ta vid där en tidigare person slutade. 
 
- Den låga graden av implementering beror ibland på att projektens metoder inte är 
tillräckligt kostnadseffektiva för att kunna fungera i en ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundet borde kräva att de parter som går in i ett projekt garanterar 
att det finns fortsatt finansiering för prövade insatser om de utfaller med goda 
resultat. Ett sådant löfte om finansiering skulle garantera att projekt blir mer 
långsiktigt hållbara. 
 
- Hur verksamhet ska finansieras efter att projekt har avslutats är inte löst. Här har 
det lämnats förslag på en lösning under benämningen ”plattformar”. Med detta 
avses att verksamhet som startat i projektform men som sedan drivs vidare i en 
form som är mindre projektlik. Samordningsförbund i andra delar av landet 
finansierar permanenta verksamheter, vilket skulle kunna vara en lösning även i 
Uppsala län. 
 
- Inom ramen för en verksamhet som Samordningsförbundet är det många olika 
uppdrag, riktlinjer och lagtexter att förhålla sig till utifrån de samverkande 
organisationernas ramverk. Sannolikt krävs förtydliganden i olika organisationers 
ansvar för att arbetet ska bli mer strukturerat och tydligt för inblandade parter. I 
detta sammanhang kan det även vara nödvändigt att formulera gemensamma 
överenskommelser om hur ägarorganisationerna ska kunna kliva fram och ta det 
ansvar som krävs inom sina respektive uppdrag för att arbetet ska fortlöpa på ett 
ändamålenligt sätt. 
 
- Att se över möjligheter till samordning av kunskapsspridning och 
kompetensutveckling med den verksamhet som Regionförbundet Uppsala län 
bedriver kan vara intressant. Detta kräver dock överväganden. Det handlar både om 
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att se över formella hinder och om det finns en risk att Samordningsförbundets 
målgrupp skulle missgynnas av en sådan samordnad lösning. 
 
- Den sammantagna bilden av de kvalitativa och de samhällsekonomiska resultaten är 
att samverkanslösningar i rehabiliteringsarbetet ger ökad framgång för enskilda 
individer. Samlokalisering bidrar till en förändrad kultur där handläggare ser mer till 
individerna och helheten än till det egna regelverket. Möjligheter till samordnade 
lösningar är därmed eftersträvansvärda ur ett deltagarperspektiv. 
 
Styrelsen gav under mötet i mars 2014 kansliet i uppdrag att återkomma med förslag 
på lämpliga åtgärder med anledning av resultatet samt att förbundschefen verkar för 
att presentera resultatet för medlemmarna. Förbundschefen fick också i uppdrag att ta 
fram förslag på mål och inriktning med mera för förbundet, utifrån utvärderingen och 
annat material som framkommer under utvecklingsprocessen. 
 

Uppföljning VP 
Samordningsförbundets har under året arbetat med den av styrelsen beslutade 
verksamhetsplanen. Styrelsen framhåller att Samordningsförbundet har en unik 
möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Utöver insatser för 
enskilda har förbundet till uppgift att stödja samverkan mellan samverkansparterna 
samt svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. De 
utvärderingar som gjorts av insatser som finansierats av förbundet visar på att 
resultaten överlag är goda. Samtidigt kvarstår behoven av att samverka, både runt 
individer och mellan organisationer.  
 
Prioriterade målgrupper för förbundets insatser är; personer med psykisk ohälsa med 
särskilt fokus på unga vuxna 16-29 år, personer med långvarigt bidrags- eller 
ersättningsberoende, samt kvinnor med långvarig ohälsa. Av de individer som 
deltagit i insatser finansierade av förbundet under 2014 är 56%  yngre än 30 år, 
41 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 53% är kvinnor. 
 
Vikten av kommunikation för att samverkan ska fungera betonas i 
verksamhetsplanen och kansliet arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Förbundet 
har, som tidigare nämnts, en väletablerad rutin för medlemsdialoger och -samråd där 
medlemmarna har möjlighet att framföra sina behov. Utöver det är de vardagliga 
kontakterna mellan kansliet och medlemmarna många. Förbundet ser vikten av att 
bygga relationer med medlemmarna och hålla sig uppdaterad om förändringar i deras 
förutsättningar. Positivt är att förbundet nu har goda kontakter på strategisk nivå 
inom landstinget. 
 
I verksamhetsplanen för 2014 finns fyra fokusområden.  
 
Främst fastställs att resultatet från den utvärdering med socioekonomisk inriktning 
som gjordes av hela förbundet under 2013, ska tas om hand. Information om 
resultatet ska spridas i nyhetsbrev, på förbundets hemsida och i andra sammanhang. 
En åtgärdsplan ska tas fram där insatser planeras och prioriteras. Efter att 
utvärderingen presenterats för styrelsen i mars har förbundschefen berättat om den på 
medlemsdialoger och -samråd, på två seminarier under Finsam-konferensen i april, 
på projektledarnätverket och för andra samordningsförbund. Ansvarig utvärderare 
har spridit utvärderingen i sitt nätverk. Att ta fram en åtgärdsplan har varit en stor 
och resurskrävande insats för förbundet. En styrelseledamot, som sedermera för 
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mandatperioden 2015-2018  valts till styrelseordförande, har gjort en utredning med 
åtgärdsförslag som fortsätter nästkommande år. En viktig fråga som lyftes fram i 
utvärderingen var att enas inom förbundet kring mål, syfte och inriktning. Under året 
har styrelsen och förbundsberedningen träffats två gånger för att diskutera och skapa 
en gemensam målbild. Styrelsen har även gett förbundschef och kansli i uppdrag att 
ta fram förslag på mål och inriktning för förbundet samt förslag på åtgärder med 
anledning av utvärderingens resultat. Mer om utvärderingen finns att läsa under 
rubriken ovan ”Utvärdering av förbundet”. 
 
Ytterligare ett fokusområde är ESF-frågor och den resurs som beslutades om 
föregående år tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Under nästa 
programperiod, EU 2020, kommer det att ställas högre krav för att få ansökningar 
godkända. Det är nödvändigt för förbundet att ha en hög kompetens och bevaka detta 
område. Målet är att få medel till ändamålsenliga insatser till gagn för 
samordningsförbundens målgrupp. I början av året anställdes  som EU-
strateg. Hon har under 2014 ägnat stor del av sin Uppsala-baserade tid till att 
medverka i Regionförbundets förstudie som inventerat medlemmarnas behov och i 
vars styrgrupp Samordningsförbundet sitter som vice ordförande. Arbetet med 
behovsinventering har varit omfattande och kommer under nästkommande år att 
fördjupas och förankras hos medlemmarna. EU-strategen har även lyft EU-frågorna 
inom NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) som har planer på en 
konferens kring ämnet. 
 
Under första kvartalet gick mycket tid och resurser från förbundet åt till årets 
Finsam-konferens i samarbete med Nationella rådet som representerar huvudmännen 
på nationell nivå. Utöver styrelseledamöter och kansliet deltog alla projektledare som 
tillsammans med ytterligare en medarbetare från varje insats presenterade sina 
verksamheter. Utvärderingen säger att 85 % av de 400 deltagarna var nöjda eller 
mycket nöjda med konferensen. 
 
Slutligen vill förbundsstyrelsen undersöka möjligheten att gå från projekt till 
plattform och har pekat ut detta som ett område att fokusera på. Förbundet ska inleda 
försöksverksamhet med plattform som grund och lämpliga projekt väljs ut. Syftet är 
att hitta långsiktiga lösningar för permanenta behov samt att hantera de olägenheter 
som finns med projektformen. Under året har en arbetsgrupp bildats med medlemmar 
ut förbundsberedningen. Gruppen har arbetat med framtida arbetsformer, exempelvis 
hur förbundet kan gå från projekt till ett mera långsiktigt och strukturerat arbetssätt. 
Så här långt har diskussionerna landat i en koordinatorsroll som är tänkt att vara 
smörjmedel för samverkan. 
- Växthuset i Älvkarleby har från hösten övergått i en plattformsliknande verksamhet 
med målsättningen att vara implementerade i ordinarie verksamhet från 2017 och där 
Samordningsförbundet finansierar de delar som underlättar samverkan. 
- Heby är det andra försöket till att organisera den långsiktiga samverkan i 
plattformar. Planeringen är att verksamheten ska implementeras och styrelsen fattade 
under hösten beslut om att Samordningsförbundet bidrar med medfinansiering från 
2015. 
- Under året har styrelsen fattat beslut om att delfinansiera insatsen ISamverkan 
2015-2016 där Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun kommer att bedriva delar 
av verksamheten inom ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets budget 
säkerställer att metoden kan användas programtroget och att verksamhetens 
omfattning matchar behovet.  
- I Tierp har en förstudie pågått under hösten som kartlagt behov och möjligheter till 
framtida insatser i syfte att komma igång med plattformsverksamhet. 

Personuppgifte
r skyddas 
enligt Pul
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En övrig punkt som förbundsstyrelsen tagit upp i verksamhetsplanen är att utreda 
varje medlemsorganisations behov av underlag inför beslut om medfinansiering och 
framtida implementeringar. Frågan om det gemensamma analysarbetet kring 
projektens resultat och vad respektive organisation behöver veta för att kunna fatta 
beslut om en framtida implementering har lyfts under året. Resonemang förs på 
implementeringsseminarier och styrgruppsmöten samt inför nya ansökningar om 
plattformsverksamhet och projektförlängningar. Inför projektledare betonas vikten av 
att registrera i statistikverktyget SUS. Att stärka resultatkulturen är ett långsiktigt 
arbete. 
 
Samordningsförbundet fortsätter att sprida erfarenheter och goda resultat till en 
vidare krets och har för femte året i rad deltagit i Almedalsveckan i Visby 
tillsammans med NNS. I somras presenterade insatsen MOA sina resultat inför ett 
fullsatt seminarium. 
 

Uppföljning budget 
Samordningsförbundets styrelse har inför 2014 fattat beslut om att fördela medel till 
samverkansinsatser enligt indelningen: tidiga och samordnade insatser, sena och 
samordnade insatser, sociala företag samt övriga utvecklingsinsatser. Utöver 
fördelningen till redan beslutade insatser har styrelsen det ackumulerade överskottet 
från tidigare verksamhetsår att fördela till nya beslut. Under året har beslut fattats om 
nya insatser.  
 
I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget. De främsta orsakerna till 
det är att arbetet har kommit igång senare än beräknat, samt att medarbetarna i vissa 
fall inte tjänstgjort enligt projektplan under hela projekttiden på grund av normal 
personalomsättning. En annan anledning är att budgeterade aktiviteter och liknande 
som riktar sig till deltagarna har genomförts till en lägre kostnad än budgeterat. I 
planeringssyfte går förbundet regelbundet igenom insatsernas budgetar för att initiera 
samtal om återföring av medel där så är möjligt. Startbidrag till arbetsintegrerande 
sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt medel till. 
Detta beror på att färre nybildade företag än budgeterat sökt och fått startbidrag 
beviljat samt att företagen inte nyttjat hela sin beviljade summa. Även kostnaden för 
EU-strategen är lägre än budgeterat och det har sin grund i att förbundet har kunnat 
återsöka en stor del av kostnaderna från Europeiska socialfonden via 
Regionförbundet.   
 
Utfall för 2014 visas i tabellen nedan. Förbrukad andel av budget visar hur mycket 
som använts inom respektive insatskategori jämfört med årsbudgeten. Förbrukade 
medel för samtliga samverkansinsatser uppgår till 81 % av årets tillgängliga och 
budgeterade medel. 
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Inriktning insatser 2014 - budgetfördelning
belopp i tkr

Förbrukning 
2014

   Budget 
2014

Förbrukad 
andel av 

budget
Tidiga och samordnade insatser med syfte att 
motverka behovet av omfattande rehabilitering 1 391 665 209%
Sena och samordnade insatser som syftar till att 
rehabilitera individer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden 18 225 20 951 87%
Sociala företag 280 1 000 28%
Övriga utvecklingsinsatser 545 1 228 44%
Beslutsutrymme för samverkansinsatser, budgeterat 
ej fördelat mellan kategorier 1 397 0%

SUMMA 20 440 25 241 81%  
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Främjande av samverkan 
Organisatoriska och strukturella samverkansinsatser under 2014 som förbundet 
särskilt vill lyfta fram är: 
 
ESF  
För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna har styrelsen 
tidigare fattat beslut om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Arbetet 
inriktas på att analysera behov och höja komptensen kring ESF samt utveckla insatser och 
samverkansformer. Ett fördjupat samarbete med Regionförbundet i form av en förstudie kring länets behov 
har pågått under året. I förstudien medverkar den EU-strateg som rekryterades i januari. 
Styrelsen har i oktober fastställt att förbundets roll under kommande programperiod kan innebära ett 
projektägarskap vid sidan av att sprida information om frågorna. ESF-projekt kan finansieras i begränsad 
omfattning i enlighet med finansieringspolicyn. 
 
Granskning uppdrag   
Konceptet Granskning Uppdrag, där deltagare från Samordningsförbundets medlemmar studerar respektive 
diskuterar varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt under året. 
Diskussionerna ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan dem emellan. I februari 
genomfördes Granskning uppdrag i Tierp och Älvkarleby kommuner och i september i Heby kommun. Totalt 
deltog ca 60 medarbetare från våra medlemmar. Också förbundsberedingen har under våren fortsatt 
diskussionen från föregående år om organisationernas uppdrag och hur man kan utveckla samverkan. 
Förbundet välkomnar särskilt denna typ av aktiviteter och inbjuder fler medlemmar att be oss om stöttning i 
sådant arbete, då det brukar vara givande möten som lägger grunden för vidare samverkan.   
 
Mingelträffar KUR  
Som en fortsättning på KUR-projektet från 2012 har ca 15 chefer från parterna Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Landstinget (psykiatrin) i januari deltagit i ett mingelmöte om 
erfarenheter från projekt 344. En träff genomfördes under hösten 2013. Sammanlagt har två träffar 
genomförts med olika teman som berör samverkan. Gemensamt är dock att få tillfälle att träffas för att 
nätverka och diskutera gemensamma frågor under andra förutsättningar än de vardagliga. 
 
KUR 2014-2015  
Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) fortsätter. 
Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 2014-2015 fokuserar på att ge ökad kunskap i att hålla och driva 
nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. Försäkringskassan har under hösten arrangerat 
två utbildningsdagar i Tierp för medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och 
Landstinget, där Samordningsförbundet har bidragit med finansiering. Cirka 25 medarbetare deltog i 
utbildningsdagarna. 
 
Spridningsseminarier  
Sex av de insatser som finansieras av Samordningsförbundet har under 2014 arrangerat seminarier för att 
sprida sina erfarenheter: 
- ISamverkan ordnade tillsammans med Hjärnkoll i oktober en framtidskonferens om förbättrade attityder till 
människor med psykisk ohälsa. 150 personer deltog, varav 50 brukare. 
- Grön rehab har haft slutseminarium i november med 70 personer som fick veta mer om projektets 
verksamhet, metoder, resultat samt  lyssna på en deltagares upplevelse. Snittbetyget var 4,5 
- Hikikomori hade sitt slutseminarium i mars då cirka 70 deltagare fick ta del av erfarenheter från projektet. 
- Impuls hade ett uppskattat seminarium i november ”Osynlig och sjuk” med 40 deltagare som gav 
snittbetyget 4,5. Inbjudna från andra delar av landet informerade om lyckade samarbeten kring nollplacerade  
- United Action arrangerade ett slutseminarium i december med 26 personer som uttryckte att det hade varit 
ett bra seminarium. 
- Tierpsmodellens slutseminarium i december hade 30 närvarande och  medelbetyget på dagen var 4,5. Två 
av programpunkterna gav deltagarnas respektive företagarnas perspektiv på projektet och vikten av att satsa 
på ungdomar. 
Totalt har ovanstående seminarier lockat drygt 380 personer som varit intresserade av erfarenheter och 
lärdomar från projekten. 
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Finsamkonferens Uppsala 2014  
Samordningsförbundet Uppsala län medverkade i arrangemanget av den nationella Finsam-konferensen 
2014. Nationella rådet som består av representanter för samordningsförbundens huvudmän på nationell nivå 
står som huvudarrangör för den årliga konferensen som syftar till att öka kunskapsspridningen om 
samordningsförbund, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Från vårt förbund deltog nio styrelseledamöter, hela kansliet, alla projektledare och ett antal 
projektmedarbetare. Projektledare och –medarbetare bemannade en utställning med förbundets alla projekt 
och deltog i övrigt i ordinarie konferensprogram. Totalt deltog 400 personer från hela landet. 85% av samtliga 
deltagare var nöjda eller mycket nöjda med konferensen, innehållet i stort samt med moderatorn  

Mer tid för mingel efterfrågades. 
 
 
Samordningsförbundet har finansierat ytterligare en föreläsning riktad till 
medarbetare hos medlemmarna. I början av året höll  i Borgenskyrkan 
i Tierp en föreläsning på temat ”Att hitta resurser istället för att fastna i problemen”. 
Syftet var att ge en samsyn kring målgruppen med psykiatriska symtom och 
diagnoser. 53 personer lyssnade till henne. 
 
Projektledarna från förbundets projekt träffas i ett nätverk under ledning av 
processledaren, där också förbundschef och ekonomiansvarig finns med när behov 
finns. Syftet är att underlätta erfarenhets- och informationsutbyte med fokus på 
praktiska frågor inom ramen för givna projekt- och styrgruppsbeslut. Där får 
projekten möjlighet att pröva nya tankar mot varandra och förbundet, och 
erfarenheter från den praktiska verkligheten hjälper till att utveckla vår gemensamma 
verksamhet. 
 

, projektledare för insatsen Hikikomori, medverkade i december i 
programmet ”Malou efter 10” på TV4 för att dela med sig om sina erfarenheter från 
arbetet med hikikomoris, eller med andra ord, de som stannar hemma. Inslaget fick 
stor spridning och har fått många förfrågningar om studiebesök samt om 
metoden finns på fler ställen. 
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Insatsredovisning, insatser riktade mot individ 
De insatser som finansieras av Samordningsförbundet har olika målsättningar 
beroende på målgruppen. En del insatser har återgång till arbetsmarknaden som mål, 
medan andra fokuserar på förberedelse för fortsatt rehabilitering. Vidare har 
förbundet stått för delar av medlemmarnas medfinansiering i ESF-projekt där 
tyngdpunkten har varit på samverkansskapande arbetsuppgifter. (Nedan beskrivs 
varje insats närmare.) 
 
Insatser under året 
Under 2014 har femton insatser varit igång med verksamhet helt eller delvis 
finansierad av Samordningsförbundet.  
 
Två nya insatser har startats upp under året. ISamverkan som arbetar enligt IPS-
metoden (Individual Placement and Support) med individer med psykiska 
funktionshinder, beviljades hösten 2013 finansiering under ett år och startade upp i 
januari 2014. Även Impuls vars målgrupp är individer utan sjukpenninggrundande 
inkomst, beviljades av styrelsen under föregående år och kom igång i mars 2014. 
 
Fem förlängningar av pågående insatser har bifallits av styrelsen under året. Av dessa 
har Hikikomori, Tierpsmodellen och Implementerad samverkan Älvkarleby kommun 
(fd Växthuset) kommit igång under 2014 medan ISamverkan och implementerade 
Stig i Heby drar medel från 2015. 
 
Förbundschefen har på delegation fattat beslut om en kortare förlängning av projekt 
Athena i syfte att projektledaren ska skriva slutrapport. Förbundschefen har också 
beviljat ett kartläggningsprojekt, Livet är skönt, som syftar till att undersöka 
möjligheterna att bilda ett socialt företag i Uppsala, att rekrytera och ge utbildning 
och praktik till unga personer med psykisk funktionsnedsättning, i första hand 
personer med BDD. Verksamheten i Livet är skönt har kommit igång under hösten 
2014. Vidare har en förstudie i Tierps kommun kring behov, insatser och möjlighet 
till framtida samverkan mellan kommunen och kommunens samverkansparter 
beviljats av förbundschefen. Denna förstudie har genomförts under hösten 2014, 
dock har kostnaderna rymts inom ramen för andra budgetar och inget har rekvirerats 
från Samordningsförbundet. Slutligen har förbundschefen fattat delegationsbeslut om 
en förstudie kring samverkan mellan Röda Korset, arbetsförmedling, kommun och 
andra aktörer under etableringsfasen för flyktingar som beräknas starta i januari 
2015. 
 
Projektet Tierpsmodellen har avslutats vid årsskiftet och verksamheten har arbetats 
in i en nybildad arbetsmarknadsenhet. Likaså har United Action upphört vid 
årsskiftet och där pågår arbetet med en ansökan om fortsättning i implementerad 
form. Jobbstudion avslutades vid halvårsskiftet utan någon fortsättning i projektform 
eller implementering i ordinarie verksamhet. Även ESF-projekten Athena och 
Romane Buca har avslutats. 
 
Under året har de tre projekt där Arbetsförmedlingen stod för stora delar av 
finansieringen avslutats; United Action, Tierpsmodellen och Stig. Finansieringen har 
möjliggjort för förbundet att stödja andra ändamålsenliga verksamheter under de 
senaste åren. 
 



  18 (53) 
 
 
Statistik om deltagare 
Insatser finansierade av Samordningsförbundet har stöttat 1 159 deltagare under en 
femårsperiod, 2010-2014. Dessa deltagare är registrerade med personuppgifter i 
uppföljningssystemet SUS. Av deltagarna är: 
 
- 55 % kvinnor och 45 % män 
- 60 % är yngre än 30 år 
- 33 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år 
- 51 % har en grundsko examen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå 
- 10 % har någon form av eftergymnasial utbildning 
 
Av de 981 deltagare som avslutat en insats under perioden 2010-2014 har 34 % 
(340 st) gått ut i arbete, studier eller eget företag; 32 % av kvinnorna och 37 % av 
männen. 
 
Utöver de drygt tusen deltagare som beskrivs ovan har insatser finansierade av 
förbundet bidragit till att ytterligare drygt 1 500 individer fått hjälp att hitta rätt stöd i 
samhället mellan åren 2010 och 2014. Dessa har deltagit i verksamheter som ger 
kortare stödinsatser och är därmed registrerade utan personuppgifter i 
uppföljningssystemet SUS. Mer detaljerad statistik om dem kan därmed inte 
utvinnas.  
 
Under 2014 har insatser finansierade av förbundet stöttat 454 deltagare. Av dessa är: 
 
- 53 % kvinnor och 47 % män 
- 56 % är yngre än 30 år 
- 41 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år 
- 48 % har en grundskoleexamen eller lägre som högsta avslutade utbildningsnivå 
- 12 % har någon form av eftergymnasial utbildning 
 
277 deltagare har registrerats ut från en insats under 2014, av dessa har 32 % (88 st) 
gått ut i arbete, studier eller eget företag; 29 % av kvinnorna och 34 % av männen. 
 
Närmare 800 individer har, utöver ovan beskrivna deltagare, fått hjälp att hitta rätt 
stöd i samhället under 2014. Dessa har deltagit i kortare stödinsatser och är 
registrerade utan personuppgifter.  
 
Förbundet har fått ett uppdrag från styrelsen som är inskrivet i verksamhetsplanen för 
2015 att kartlägga hur deltagandet ser ut avseende utrikesfödda i verksamheterna. En 
del insatser har redan nu information om detta och har redovisat det i sina 
insatsbeskrivningar nedan, under rubriken övrigt utfall. Övriga insatser håller på att 
skapa rutiner för att få fram informationen. Syftet med uppdraget är att ta reda på om 
det finns en underrepresentation av utrikesfödda i våra verksamheter 
 
Nytt för denna årsredovisning är att projektledare och andra verksamhetsansvariga 
har beskrivit insatserna, vilka redovisas i tabellform nedan. De har en närmare 
kunskap och god kännedom om sin verksamhet och de har också tagit upp 
framgångsfaktorer och systemfel. För ytterligare information om varje insats 
hänvisas till de rapporter som styrgrupperna halvårsvis skriver till styrelsen.  
 
Framgångsfaktorer 
Bland de faktorer som är viktiga för insatsens framgång nämns ofta samlokalisering 
som underlättar för personalen att samarbeta kring deltagarna, och resulterar i kortare 
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vägar mellan myndigheterna. Att arbeta i team och ta del av varandras olika 
kompetenser tas upp, liksom goda möjligheter till utveckling av personalens 
kompetens. Att skapa relationer och att arbeta individanpassat och flexibelt utifrån 
deltagarnas förutsättningar lyfts fram. Projektledarna nämner också gemensamt 
ansvar och att inte bolla över ärenden till någon annan. En del insatser använder sig 
av arbetsmetoder såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MI-samtal 
(Motivational Interviewing), IPS (Individual Placement Support) och 
lösningsfokuserat arbetssätt och dessa framhålls som bidragande till de goda 
resultaten. En tydlig arbetslinje med utgångspunkt i att alla kan och vill nämns.  En 
insats poängerar att myndighetsprövning inte sker, men att stödet avlastar ordinarie 
verksamhet som kan fokusera på sitt uppdrag. En annan insats framhäver den 
tillåtande miljön som naturen erbjuder. Slutligen betonas särskilt att samverkan är en 
framgångsfaktor.  
 
Systemfel 
Under rubriceringen systemfel beskrivs förhållanden som motverkar önskade resultat 
för verksamheterna eller har annan negativ påverkan. Att ordinarie verksamhet är 
organiserad i stuprör medför att gemensam utveckling försvåras och att möjligheter 
till individuella lösningar saknas.  Det påpekas att korta och olika budgetperioder hos 
medlemmarna innebär svårigheter att planera inför framtiden. Olika definitioner av 
arbetsförmåga kan göra att en person riskerar att hamna mellan stolarna. Vidare 
erbjuds vissa åtgärder från medlemmarna utifrån specifika kriterier hos individerna 
vilket har till följd att en del ej får delta trots stora behov.  Skilda regelverk hos 
myndigheter har till följd att metoder inte kan användas hel och fullt, framkommer 
också. Praktiska frågor som regler för upphandling och gemensamma lokaler som 
inte alla har passerkort till tas upp som problem. Då insatserna pågår i projektform 
leder det ofta till stor rörlighet bland personalen och verksamheten tappar fart. Likaså 
är det lätt att representanterna i styrgruppen inte har tid att sätta sig in i projektet utan 
har fullt upp i övrig verksamhet, eller att representanterna byts ut. 
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Insatser där ett av målen är återgång till arbetsmarknaden 
 

SARA  

Samverkansparter 
Enköping och Håbo kommun är tillsammans med arbetsförmedlingen huvudaktör i SARA. Med i denna samverkan är 
även försäkringskassan och landstinget. Verksamheten finansieras i nuläget av de båda kommunerna, 
arbetsförmedlingen samt stöd från samordningsförbundet. Försäkringskassan bidrar med en enskild handläggare till 
SARAs ärenden. 

Målgrupp 
SARA:s målgrupp är: 

- Individer med sammansatt problematik i behov av samordnad rehabilitering där målet är att få eller öka 
arbetsförmågan. Individen har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och står långt från 
arbetsmarknaden. Remitterande myndighet har uttömt den egna organisationens möjligheter för 
individen att komma vidare mot arbete och behov av samverkan med andra myndigheter finns. 

- 20-55 år (unga vuxna 20-29 år prioriteras vid stort inflöde) 
- Bosatta i Enköping/Håbo kommuner 
- Individer med en egen vilja att delta i verksamheten 
 

 
 

Mål individ Utfall individ  
- 50 personer ska skrivas ut under 
perioden 131201-151130 

33 deltagare har skrivits ut sedan 
131201. ( Sedan start har 131 
personer skrivits ut). 

 

- 35 % av de utskrivna får en 
anställning, börjar studera eller startar 
eget företag.  

42 % har skrivits ut till arbete, 
studier eller eget företag.  

 

- 75 % upplever förbättrad hälsa vid 
samband med avslut.  

Mäts ej längre. Tidigare mätningar 
visar på positivt resultat. Vår 
bedömning är att det resultatet är 
bestående. 

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 3 %   

 Utrikesfödda: 5 % (9 personer 
sedan start) 

 

Resultat samverkan mm 
Samverkan inom SARA genererar vinster på såväl individ, grupp som samhällsnivå. Enskilda individer erhåller ett 
samordnat och flexibelt stöd, organisationernas belastning minskar då en resurskrävande målgrupp får anpassat 
stöd, och SARAs resultat bidrar positivt till samhällsekonomin. Samtliga organisationer är positiva till att 
implementera SARAs framgångsfaktorer i ordinarie verksamhet. 

Framgångsfaktorer 
- Hög grad av individanpassning och stor flexibilitet 

- Coachande och lösningsfokuserat förhållningssätt. 

- Ser helheten, tar i alla frågor, bollar inte över till någon annan. 

- Färre inskrivna än i ordinarie myndighet, täta kontakter, hög frekvens på samtalen, långa inskrivningstider - 

kvalitet före kvantitet. 

- Samlokalisering: utökad samverkan, närhet till varandra, större insyn i varandras ärenden. 

- Arbetsträningen: bygger på individens önskemål och förutsättningar, kan börja med en må-bra-plats, gradvis 

ökning av ansvar, krav och tid. Tät uppföljning av coach från SARA. 

 
Systemfel 

Olika definition av arbetsförmåga kan göra att en person riskerar att hamna mellan stolarna.  

Insatsperiod 131201-151130, pågående period 
121201-131130 förlängningsår 
091201-121130, ursprungliga Projekt SARA 
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United Action / UA 2.0  

Samverkansparter 
Östhammars kommun* och Arbetsförmedlingen har varit huvudaktörer i denna samverkan, huvudsakligen 
med stöd av arbetsmarknadspolitiska projektmedel, men förbundet har också gett visst ekonomiskt stöd. 
Även Landstinget har medverkat genom ACT-psykolog som arbetat 16 tim/mån i projektet under hösten 
2013 samt under 2014 med uppehåll under sommarmånaderna 

Målgrupp 
Målgruppen för projektet har varit arbetslösa personer i åldern 16 till 64 år som var i eller riskerade ett 
långvarigt utanförskap och att ”hamna mellan stolarna” och som varit i behov av nya eller utökade 
resurskrävande insatser för att bli självförsörjande.  
 
De allra flesta av personerna har tidigare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder men har trots det inte komma 
vidare och uppnå egen försörjning. För individerna medför detta ett långvarigt bidragsmottagande med 
konsekvenser i form av ökat utanförskap och i många fall försämrad hälsa. Hos de flesta av dessa individer 
är bristen på arbete endast en del i en sammansatt problembild. Kännetecknade för gruppen är låg 
utbildningsnivå, identifierad eller oidentifierad kognitiv funktionsnedsättning, läs eller skrivsvårigheter, 
psykisk ohälsa eller annan social problematik. 

Mål individ Utfall 
individ 

 

- Projektet ska under perioden 
20130601—20141231 arbeta med 
minst 80 deltagare 

103 deltagare 
under projekt- 
tiden 

 

- 25 personer ska erbjudas 
fördjupad vägledning, 
kartläggning, 
arbetsförmågebedömning samt 
coaching 

39 personer Här redovisas gruppen 30--64 år:  
Vi har tagit in 39 personer som alla fått kartläggning, 
fördjupad vägledning samt coaching. 
Arbetsförmågebedömning har gjorts när behov funnits. 

- 55 ungdomar/unga vuxna (16—
29 år) ska erbjudas fördjupad 
vägledning, kartläggning, social 
träning, praktik med handledning 
samt coaching 

64 ungdomar Vi har tagit in 64 ungdomar under projekttiden som alla 
fått kartläggning, fördjupad vägledning och social träning. 
Praktik med handledning har alla, (utom en som uteblivit 
från nästan alla möten och där praktiken inte kunnat 
komma igång under projektetiden) fått men här har en 
viss fördröjning av att komma ut på praktik ibland 
uppstått då det varit svårt att få fram en plats inom 
önskad bransch. 

- Av dem som genomfört projektet 
ska minst 70% av målgruppen 20-
64 år ha påbörjat arbete inom 90 
dagar eller studier vid närmast 
påföljande termin 

73,9% 77 personer har skrivits ut under projekttidens gång. 
51 personer har gått till 
arbete eller studier under samma tid. Vi vet dock att alla 
inte är kvar på arbetsmarknaden (sommarjobb som inte 
ledde vidare m m) men förhoppningsvis har de fått med 
sig erfarenhet och referenser som underlättar när de 
söker nytt arbete. Det här gäller t o m 20141231 och det 
finns inget utrymme för att mäta om ytterligare personer 
kommer i arbete inom 90 dagar efter projekttidens slut. 
 

- Av dem som genomfört projektet 
ska minst 70% av målgruppen 20-
64 år minskat sitt beroende av 
försörjningsstöd, 
arbetslöshetsersättning eller 
sjukförsäkringsförmån 

72,5 % Se föregående kommentar 

- Av dem som genomfört projektet 
ska minst 50% av målgruppen 16-
19 år ha påbörjat studier vid 
närmast påföljande termin efter 
projekttidens slut 

26 % Det är inte många i den här gruppen som kommit till oss 
som kunnat tänka sig studera. Innan de kommer till oss 
har de redan gått igenom två ”filter”, dels har skolan med 
alla medel försökt anpassa skolgången till den unge och 
dels har handläggaren för det kommunala informa-
tionsansvaret försökt hjälpa hen. Vi har jobbat med 27 
ungdomar. 7 har börjat studera, 9 har börjat arbeta och 
två har flyttat. Vi bedömer att 26% av ungdomarna har 
börjat studera är ett mycket bra utfall utifrån gruppens 
förutsättningar. Dessutom har 33% (9 st) av deltagarna 
från denna åldergrupp börjat arbeta så totalt har 59% av 
gruppen 16-19 år kommit vidare mot arbetslivet. Tar vi 
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hänsyn till bortfallet (2 st) så blir utfallet 64%. 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 10%  

8 st, 20-64 år 
2 st, 16-19 år

 

 Utrikesfödda: 
13,6%, de flesta i 
gruppen 30-64 år

 

Resultat samverkan mm 
Ett mål vid sidan av individarbetet, har varit att förtydliga intresset för en fortsatt resurseffektiv samverkan 
organisationerna emellan. 
Projektet har haft huvudsaklig finansiering av arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Medarbetarna kommer 
från kommunen och Arbetsförmedlingen samt ACT-psykolog 16 tim/mån från Landstinget. Samverkan på 
individnivå har mestadels skett genom flerpartsmöten med berörda handläggare, individen och 
projektcoach. Styrgruppen har bestått av personer från kommunen, Arbetsförmedlingen, Landstinget (både 
primärvård och närpsykiatri) samt samordnare från Försäkringskassan och  från 
Samordningsförbundet. Styrgruppen har lyft frågan om fortsatt samverkan och kommit överens om att 
fortsätta arbetet i en ny styrgruppskonstellation för att planera och skriva en ansökan om projektmedel till en 
samverkanskoordinator. 
 

Framgångsfaktorer 
Samlokalisering 
Tid 
Personal med olika bakgrund och utbildning 

Systemfel 
Stuprörstänket som snävar in möjlig gemensam utveckling 
Korta budgetperioder som styr ”tänket” hos tjänstemän och politiker. 
Kommunens budget som läggs fast så tidigt året innan den ska börja gälla kontra Arbetsförmedlingens 
budget för nästkommande år som kommer väldigt sent. 
 

Insatsperiod 2013-06-01 - 2014-12-31, förlängning med förändringar i personalstab och 
ekonomi 
2013-03-01 - 2013-05-01, förlängning 
2012-09-01 - 2013-02-28, förlängning 
2010-09-01 - 2012-08-31, ursprungliga projekt United Action 

 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul



  23 (53) 
 
 
 
Tierpsmodellen 2.0  

Samverkansparter 
Tierps kommun och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i denna samverkan, huvudsakligen med stöd av 
arbetsmarknadspolitiska projektmedel, men förbundet ger visst ekonomiskt stöd. Försäkringskassan 
respektive Landstinget i form av vårdcentralen i Tierp samt Närpsykiatrin i HÄTÖ AB medverkar dock också 
delvis.   

Målgrupp 
Målgruppen för projektet är arbetslösa unga vuxna i åldern 18 – 35 som har levt många år i utanförskap och 
som är i behov av nya eller utökade resurskrävande insatser för att bli självförsörjande.  

 
De allra flesta av personerna har tidigare anvisats till arbetsmarknadsåtgärder, men har trots det inte 
kommit vidare och uppnått egen försörjning. För individerna medför detta ett långvarigt bidragsmottagande 
med konsekvenser i form av ökat utanförskap och i många fall försämrad hälsa. Hos de flesta av dessa 
individer är bristen på arbete endast en del i en sammansatt problembild. Kännetecknande för gruppen är 
låg utbildningsnivå, identifierad eller oidentifierad kognitiv funktionsnedsättning, läs eller skrivsvårigheter, 
negativt socialt arv, ett omfattande utanförskap och isolering, psykisk ohälsa eller annan social problematik. 
Kriterier är: 
- Arbetslösa personer mellan 18-35 år, med eller utan arbetslivserfarenhet 
- Psykisk ohälsa eller annan social problematik (kan vara egenupplevd eller av handläggare bedömd) 
- Har en sammansatt problembild som inte fått sin lösning i tidigare insats 
- Det finns ett behov av samverkan mellan flera myndigheter 

Mål individ Utfall individ  
- Projektet har tillhandahållit upp till 
40 deltagarplatser per år 

80 deltagare sedan augusti 2012 
(56 % kvinnor). 

 

- Max 10% deltagarna har 
avbrutit sin medverkan i projektet 
utan att ha uppnått de individuella 
uppsatta målen. 

6 personer har flyttat till annan 
kommun och 1 person har 
avbrutit sitt deltagande på egen 
begäran. 

 

- Minst 50% av deltagarna har efter 
avslut i projektet gått vidare till 
studier, anställning på hel- eller 
deltid eller start av egen verksamhet 

27 % av deltagarna gick vidare till 
studier eller anställning eller start 
av egen verksamhet. 25 % av 
deltagarna fortsatte in i den nya 
permanentade verksamheten.

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 7 personer.  

 Utrikesfödda: 3 personer.   

Resultat samverkan mm 
Projektet har haft huvudsaklig finansiering av arbetsmarknadspolitiska projektmedel. Verksamheten i projektet 
är huvudsakligen kommunal, till vilken AF kopplar ordinarie handläggare vid behov. Även Försäkringskassan, 
Vårdcentralen och HÄTÖ finns med i någon omfattning. Samverkan kortar ner handläggningstiderna hos de 
enskilda aktörerna samt bidrar till möjligheten att se den enskilde deltagarens helhetsbild vilket i sig innebär att 
rätt insats kan erbjudas. Samverkan innebär även att fortsatt rundgång för den enskilde deltagaren förhindras.  

 
Framgångsfaktorer 

Samverkan.  
Tid att bygga relation. 
Helhetsperspektiv. 

Systemfel 
Att arbeta i projektform med ständiga starter och avslut är påfrestande.  

Insatsperiod augusti 2010 – december 2014.  
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Stig 2  

Samverkansparter 
Heby kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstingets Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

Målgrupp 
Personer mellan 18 och 55 år som är i eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap och 
bidragsberoende. Personerna är eller bedöms riskera att bli aktuella hos minst två av de samverkande 
parterna samt har behov av samordnad rehabilitering. 

Mål individ Utfall individ  
- Målet är att ha haft 60 inskrivna 
deltagare 

Totalt 48 personer har varit 
inskrivna varav 17 st kvinnor 

 

- Vid fyra månaders uppföljning efter 
projekttiden ska minst 50% av dessa 
ha kvar sin anställning, det egna 
företaget eller fortsätta sin 
utbildning. 

Vi får hålla tummarna att det blir 
så. 
 

 

- Minst 50% av deltagarna har efter 
avslut i projektet gått vidare till 
studier, anställning på hel- eller 
deltid eller start av egen verksamhet 

11 st arbetar eller studerar 31/12-
14 
 

 

- Av övriga deltagare ska minst 85% 
kommit närmare arbetsmarknaden 
genom att de har fullföljt deltagandet 
i projektet och därmed ha en konkret 
handlingsplan för att ytterligare 
närma sig arbetsmarknaden. 

Ca 25% av de övriga har närmat 
sig arbetsmarknaden 
 

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 4 st  

 Utrikesfödda: 5 st  

Kommentar till målen 
En mycket stor anledning till målen inte har uppnåtts är att projektet har fått arbeta med personer som står 
alldeles för långt ifrån arbetsmarknaden. Målsättningen har fått justeras till att vissa deltagare ska få rätt 
ersättning tex 20% av deltagarna har gått till Aktivitetsersättning/sjukskrivning/sjukbidrag. Flera har fått 
sysselsättning enligt LSS beviljad. 
 

Resultat samverkan mm 
Under 2013 har projektet haft en stor finansiering via Arbetsförmedlingen. Denna fortsätter under 2014, men 
minskar i omfattning.  
Stig blev from 1/1-15 en implementerad verksamhet. Heby kommun, Arbetsförmedlingen samt 
Försäkringskassan går in med delvis egna medel, Samordningsförbundet delfinansierar. LUL kommer 
förhoppningsvis att ansluta också (Arbetsrehab finns med) 
 

Framgångsfaktorer 
Samlokalisering och gemensamt ansvar är viktiga framgångsfaktorer.  

Systemfel 
-  

Insatsperiod januari 2013 – december 2014 
januari 2011 – december 2012, ursprungliga projekt Stig 
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Jobbstudion  

Samverkansparter 
Knivsta kommun*, Arbetsförmedlingen 

Målgrupp 
- Ungdomar 18 – 30 år som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som under längre tid stått utanför 
arbetsmarknaden och utbildningssystemet och har kontakt med socialtjänsten och/eller arbetsförmedlingen. 
- Personerna är i behov av samordnade insatser från medverkande myndigheter 

Mål individ Utfall individ  
- Målsättningen är att projektet skall 
omfatta 50 personer under två år. 
Förlängningen på 6 månader 
motsvarar ca 13 ytterligare 
deltagare, totalt 63 personer 

64 deltagare (36% kvinnor)   

- Minst 90 % fullföljer projektet med 
en färdig individuell planering, där 
den enskilde har fått en 
medvetenhet om vad han eller hon 
vill arbeta med i framtiden. 

99%  

- Minst 60% av dessa 90% går 
vidare till arbete eller studier senast 
3 månader efter avslutat projekt. 

70%, 45 st, vid projektavslut, dvs 
ej 3 mån efter avslut.  
 

Stora svårigheter att få kontakt 
med ungdomarna som inte svarat 
på telefon eller brev 

- 95% av de som fullföljer skall 
uppleva en förbättrad hälsa som en 
följd av projektdeltagandet. 

90-95% Deltagarna hade större svårigheter 
än vad som förväntades vid 
projektansökan 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 2%  

 Utrikesfödda: uppgift saknas  

Resultat samverkan mm 
Projektet fick en förlängning under första halvåret 2014 för att bägge parter skulle hinna få ett klarare 
ekonomiskt läge inför implementeringsdiskussioner. Projektet implementeras inte av ekonomiska skäl då 
båda parterna Arbetsförmedlingen och Knivsta kommun saknar medel för en fortsättning. AF kan heller inte 
avsätta personal. 

Framgångsfaktorer 
Att arbeta i team. Samverkan fungerar bättre då det är kortare vägar mellan myndigheterna. Deltagaren 
gynnas av att ha samma handläggare att vända sig till. 

Systemfel 
- 

Insatsperiod 2014-01-01 – 2014-06-30, förlängning 
2011-12-01 – 2013-12-31, ursprungliga projekt Jobbstudion  
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ENTER  

Samverkansparter 
ENTER är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen*, Försäkringskassan och Landstinget i 
Uppsala län. I projektets arbetsgrupp finns följande kompetenser: arbetsförmedlare, handläggare på 
Försäkringskassan, psykolog, socionom och sjukgymnast.  

Målgrupp 
Målgruppen för ENTER är unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. För att 
komma ifråga för projektet ska personen ha: 
 minst ett år kvar med aktivitetsersättning eller annan sammanhängande ersättning. 
 vara i ålder 19-29 år. En prioritering av de äldsta görs. 
 utifrån bedömning ha förmåga och vilja/motivation att komma ut i arbete. 

 
Personer med pågående missbruk eller personer som har beslut om daglig verksamhet exluderas till att 
delta i projektet. ENTER vänder sig i nuläget till personer i Uppsala, Enköping, Håbo samt Knivsta 
kommuner.    

Mål individ Utfall individ  
Kartlägga hur stor andel av målgruppen 
som går vidare i projektets olika steg, 
samt att ange skäl till att inte kunna delta. 

Steg 1-2: 59 personer 

Steg 3: 45 personer 

Steg 4: 5 personer 

 

 

Minst 80 personer ska påbörja steg 2 
under perioden 1/11 2013 till 31/8 2015 

59 personer 150114  

40 % av de personer som slutför steg 3 
får en anställning, påbörjar studier, startar 
eget företag, alternativt går vidare till 
arbetslivsinriktad rehabilitering via 
Arbetsförmedlingen. 

Ingen uppgift ännu 

 

 

90 % av de som slutfört projektet ska 
uppleva förbättrad: 

- hälsa 

- tilltro till egen förmåga 

- motivation till arbete. 

Ingen uppgift ännu 

 

 

 

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: ca 7 %  

 Utrikesfödda: ca 12 %  

Resultat samverkan mm 
Det framgår mycket tydligt att arbetet med ENTER ger möjlighet till samverkan på ett djupare plan. Att agera 
utifrån respektive organisation och vara försiktig med att skapa en fjärde organisation men samtidigt 
samordna och utnyttja resurserna ger mycket stora möjligheter till såväl kompetens- som metodutveckling. 
Arbetsgruppen strävar efter att skapa relationer med deltagarnas befintliga nätverk och att upprätthålla 
dessa för att hålla dem uppdaterade. Hittills har arbetsgruppen lyckats väl med balansgången mellan att 
utnyttja tillgängliga resurser och att samtidigt undvika att skapa en tillfällig organisation. Detta leder 
förhoppningsvis till att de deltagare som inte kommer till arbete eller studier efter deltagande i ENTER är väl 
rustade för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i respektive ordinarie verksamheter.   
  

Framgångsfaktorer 
Arbetsgruppen består i nuläget av 10 personer från tre organisationer med fem olika yrkesroller.  Det är en 
otrolig förmån att ha så mycket kompetens samlat i en arbetsgrupp. Med tanke på att varje medarbetare har 
ett nätverk att tillgå dels i den egna organisationen, dels utanför, har projektet ENTER ett gediget nätverk 
som kan vara till nytta för deltagarna. Detta visar sig inte minst när kontakter behöver tas, tider bokas etc. 
för deltagarnas räkning. Utöver styrkan med de många professionerna är det en fördel att deltagarna har 
kontakt med flera ur personalen parallellt. Det är då inte lika sårbart vid frånvaro eller förändringar i 
arbetsgruppen. 
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Samarbetet psykolog/arbetsförmedlare är en framgångsfaktor i projektarbetet. Psykologernas roll som 
handledare, dels löpande för arbetsförmedlaren, dels på projektmötena har varit mycket värdefull för arbets-
förmedlarna och för arbetsgruppen som helhet.  
 
Möjligheten att jobba med deltagarna utifrån deras individuella förutsättningar är en annan framgångsfaktor. 
Motivationen inför deltagande i ENTER har varit genomgående hög och i de flesta fall har motivationen 
bibehållits. Det är av stor vikt för deltagarna att bli sedda. Att de får delta i ENTER utifrån egna förut-
sättningar och behov gör att arbetsgruppen har möjlighet att få det förtroende som utvecklar motivationen 
och modet att närma sig planering mot egen försörjning.  

Systemfel 
Ännu har inga systemfel som påverkar deltagarna i ENTER identifierats. Däremot har en del praktiska 
svårigheter hanterats som beror på exempelvis regler för upphandling, inköp, utskick etc. Gemensamma 
lokaler där endast en del av arbetsgruppen har passerkort är en annan svårighet att hantera i det dagliga 
projektarbetet.  

Insatsperiod September 2013 – november 2015  
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Växthuset II  

Samverkansparter 
Älvkarleby kommun*, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget (primärvården) 

Målgrupp 
Målgruppen för projektet är män och kvinnor i åldern 16-40 år och skrivna i Älvkarleby kommun. Målgruppen 
är personer med bidrags- eller ersättningsberoende under minst fyra månader, eller har en känd historik hos 
en eller flera av samverkansparterna, eller bedöms av remitterande handläggare att vara i behov av 
projektet eller har dokumenterad ohälsa.  
Målgruppen är i behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats med målsättningen att 
komma närmare en etablering på arbetsmarknaden eller uppnå en arbetsåtergång via anställningsbarhet, 
anställning/eget företag eller utbildning. 
 

Mål individ Utfall individ  
- Minst 35% av deltagarna har gått till 
anställning/ eget företag eller utbildning. 

25 st, dvs  43% Totalt har 58 personer deltagit, 
fördelat på 20 kvinnor och 38 
män

- Minst 20% av deltagarna per grupp har 
inom fyra veckor efter avslut i projektet 
gått vidare till anställning/eget företag 
eller utbildning. 

Grupp 1 33,3 % 
Grupp 2: 40,0 % 
Grupp 3: 20,0 % 
Grupp 4: 46,2 %

 

- Minst 25% av deltagarna per grupp har 
inom fyra månader efter avslut i projektet 
gått vidare till anställning/eget företag 
eller utbildning. 

Grupp 1 33,3 % 
Grupp 2: 60,0 % 
Grupp 3: 33,3 % 
Grupp 4: 46,2 %

 

- Minst 85% av deltagarna har fullföljt 
projektets innehåll och upplägg. 

86,2 %  

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 8 personer, 14%  

 Utrikesfödda: 11 personer, 19%  

Resultat samverkan mm 
Samverkan har spelat en avgörande roll i projektet. Deltagandet har gett möjlighet till utvecklande och 
inventerande av kunskap och kompetens hos respektive organisation samt gett en breddad kännedom om 
deltagarnas kapacitet. Genom samverkan har rundgången minskat, fler enskilda individer har genom 
samverkan kommit i åtnjutande av rehabilitering via Landstinget, arbetslöshetstiden har förkortats och flera 
deltagare har kommit ut i egen försörjning. 
Implementering av projektet påbörjades 2014-09-01 med medfinansiering av Samordningsförbundet 
Uppsala län. Med stöd av payoff har en Avsiktförklaring och en Genomförandeplan tagits fram och ligger till 
grund för genomförandet av den Samordnade arbetslivsinriktade insatsen med behovsanpassat stöd i 
samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 
 

Framgångsfaktorer 
Samverkan 
Tydlig arbetslinje med utgångspunkt i att alla vill och kan 
ACT-metoden* har använts i kombination med MI-samtal** och lösningsfokuserat arbetssätt (*Acceptance 
and Commitment Therapy, ** Motivational Interviewing) 

Systemfel 
Se nedanstående insatsredovisning, Samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd, 
Älvkarleby kommun, fd Växthuset 

Insatsperiod 2012-08-01 – 2014-08-31, Projekt VÄXTHUSET II 
2010-01-01 – 2012-07-31, Projekt Växthuset 
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Samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd, Älvkarleby 
kommun, fd Växthuset som beskrivs i ovanstående insatsredovisning 

Samverkansparter 
Älvkarleby kommun, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i 
denna implementering av projekt Växthuset/Växthuset II med Samordningsförbundet i Uppsala län som 
medfinansiär.  

Målgrupp 
Målgruppen är kommunmedborgare från åldern 16 år med behov av en samordnad arbetslivsinriktad insats 
med behovsanpassat stöd. 

Övergripande mål  

Målet är att samverkansmetoderna i projektet Växthuset per den 2017-01-01 har integrerats i samverkande 
parters organisationer. Det innebär att arbetssätt och metoder är väl kända och förankrade i ordinarie 
verksamhet avseende rutiner, synsätt och resurser. 

Mål individ Utfall individ  
- Parterna bedömer att per den 31 
december 2016 har minst 70 
individer av målgruppen tagit del av 
Samordnad arbetslivsinriktad insats 
med behovsanpassat stöd. 

Per den 2015-01-23 deltar 26 
personer, fördelat på 14 män och 
12 kvinnor. 

 

Av dessa har minst 35 % gått vidare 
till arbete/studier under minst fyra 
månader vid mätning 10 månader 
efter start i insatsen. 

  

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 10 %  

 Utrikesfödda: 31 %  

Resultat samverkan m m 
Från och med 2014-09-01 ansvarar Älvkarleby kommun, Landstinget Uppsala län, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan att i implementeringsprocessen avsätta resurser till organisation, styrning, genomförande 
och långsiktigt åtagande. 
Framgångsfaktorer 

Samordningskoordinator som förmedlar information mellan samverkansparternas handläggare 
Samtycket som möjliggör utbyte av information mellan parterna 
Behovet av samverkan synliggörs och handläggarna arbetar gemensamt för individens förändring 
Alla kommunmedborgare inkluderas. 

Systemfel 
Olika system hos organisationerna som inte är kompatibla med varandra. 

Insatsperiod 2014-09-01 – 2016-12-31. Genomförandeplanen ska leda fram till en 
verksamhetsplan och en reviderad avsiktsförklaring som ska gälla från 
och med 2017-01-01.
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ISAmverkan  

Samverkansparter 
ISAmverkan är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i 
Uppsala Län, brukarorganisationer och Uppsala kommun. Huvudprojektägare är Uppsala kommun 
och projektägare Arbetsförmedlingen.  

Målgrupp 
ISAmverkans målgrupp är personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Det är personer boende i Uppsala, mellan 18 och 65 år, med svårigheter att få och behålla ett arbete. 
Det krävs ingen remiss från myndighet för att medverka i projektet. Deltagandet är helt frivilligt och 
utgår från individens egen vilja att komma ut i arbete. Detta gäller även personer som av andra 
myndigheter bedömts för sjuka för att arbeta. Dock har flertalet deltagare hänvisats till projektet 
genom andra verksamheter och myndigheter. Det finns inga krav vad gäller ersättningsform för att få 
delta, flera av projektdeltagarna har sjuk- eller aktivitetsersättning men också sjukpenning, 
försörjningsstöd eller aktivitetsstöd.  

Mål individ Utfall individ  
50 personer skall under 
projekttiden* ha erhållit stöd 
enligt IPS-metoden i sin 
rehabiliteringsprocess, i 
samverkan med andra vård- och 
stödinsatser.  

43 personer har skrivits in i projektet sedan 
projektstarten 

 

30 % av de som fullföljer 
projektet skall vid projektets 
avslut ha kommit ut i arbete 
alternativt påbörjat 
kompentenshöjande studier 

30 % arbetar eller studerar  

Projektdeltagarna skall ha uppnått 
en förbättrad egenupplevd hälsa  

Hälsoutvärdering visar på signifikanta 
förbättringar i egenupplevd hälsa bland män 
och en förbättrad egenupplevd hälsa bland 
samtliga deltagare 

 

Mål projekt Utfall projekt  

IPS-metoden skall ha integrerats i 
ordinarie verksamhet 

2015 integreras IPS i Uppsala kommun och 
byter namn till IPS-arbetscoacher 

 

Att metoden har spridits och 
förankringsarbetet påbörjats i 
länets kommuner och 
samarbetsparter 

IPS har spridits i länet via 
informationsmöten, spridningskonferens 
och andra konferenser. IPS har initierats i 
Knivsta kommun 2014 

 

 Övrigt utfall  
 5 deltagare har avslutat sin medverkan  

 Utrikesfödda: Uppgift saknas  

Resultat samverkan mm 
ISAmverkan har helfinansierats av Samordningsförbundet under hela året 2014 och i projektet 
arbetar personal från både kommunen och Arbetsförmedlingen. I oktober höll ISAmverkan en 
spridningskonferens tillsammans med Hjärnkoll, en samverkanspart. Samvekan med 
Försäkringskassan och Landstinget sker främst igenom deltagares nätverk samt i 
styrgruppssammanhang. 

Framgångsfaktorer 
- Flexibiliteten hos arbetscoacher samt inom metoden IPS 
- Coachernas bemötande och fokus på relationsskapande 
- Projektets belägenhet inom Socialpsykiatri och beroende, där många i målgruppen finns 
- God programtrohet enligt IPS självskattningsmätningar som utförs 2 gånger per år  
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- Stora möjligeter till kompetensutveckling för personalen 
Systemfel 

IPS som metod kan ofta krocka med andra myndigheters regelverk, vilket innebär att arbetscoacherna 
inte kan jobba utifrån metoden helt och fullt. Därtill är det mycket byråkrati kring försörjning etc. och 
då det inte alltid finns tillräckligt stöd från andra organisationer behöver deltagarna och 
arbetscoacherna fokusera så mycket på att få vardagen att fungera att fokus på arbete tappas.  

Insatsperiod januari 2014 – december 2014  
*Projektet drogs igång i början av 2013 men finansierades under 
detta år av Socialstyrelsen. De projektmål som sattes upp när 
ISAmverkan startades gäller dock för hela projekttiden på 2 år. 
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Hikikomori  

Samverkansparter 
Uppsala kommun* och Landstinget i Uppsala län (psykiatrin). Samordningsförbundet ger visst ekonomiskt 
stöd.   

Målgrupp 
Målgruppen för projekt Hikikomori är invånare i Uppsala kommun. Den har en sammansatt problematik och 
ett behov av samordnad rehabilitering där målet är att bryta isolering, öka aktiviteten i samhället och få 
möjlighet till rätt stödinsats för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Individen har eller bedöms få lång 
tid utan egen försörjning och /eller står långt från arbetsmarknaden. När deltagaren anmäls från ordinarie 
verksamheter har remitterande myndighet uttömt den egna organisationens möjligheter att ge stöd till 
individen att komma vidare mot arbete och behov av samverkan med andra myndigheter finns. 
Målgruppen är personer med ett undvikande beteende, som trots stora behov undviker kontakt med 
myndigheter. Ibland kan det finnas behov av att söka upp dessa personer i hemmet för att etablera kontakt. 
Personerna kan antas ha en psykiatrisk problematik och/eller ev. en neuropsykiatrisk problematik. Dessa 
kan vara diagnostiserade, men diagnos kan även saknas. 
Projektet riktar sig till kvinnor och män från 18 år, där yngre prioriteras. 

Mål individ Utfall individ  
- 100% ska ha stöd och/eller behandling 
utifrån sin individuella situation. 

100%  

- 90% ska bryta sin isolering. 95%  

- 50% ska ha påbörjat en planering mot 
studier och/eller sysselsättning/arbete. 

77%  

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 8 av 30 (27%)  

 Utrikesfödda: 23% (ej säkerställd uppgift) 
De flesta utrikesfödda är födda i Norden 
eller nordvästra Europa.

 

Resultat samverkan mm 
Hikikomori har sedan start fått stor uppmärksamhet i media. Efter ett TV-inslag om Hikikomori 4 december 
2014 inkom under resterande månaden 7 förfrågningar gällande nya deltagare och 33 övriga förfrågningar 
till projektet, allt från studiebesök från andra kommuner och landsting till anhöriga som efterfrågar liknande 
verksamhet i andra delar av landet. 
Projektet ger stöd till individer med stora behov att söka insatser från kommun och landsting, insatser de 
annars aldrig skulle få tillgång till. Målgruppen växer och samhället behöver hitta sätt att möta den. Därför 
pågår ett arbete för att se på möjligheten till implementering. 
Hikikomori är ofta en ingång till ordinarie verksamheter för deltagarna. 

Framgångsfaktorer 
Gemensam helhetssyn från kommun och landsting. 
Uppsökande och motiverande verksamhet. 
Långsiktigt arbete i individuell takt. 
Aktiviteter i lokalen. Nivån är låg. Deltagarna får träna på att gå ut och ingå i social gemenskap. 

Systemfel 
Behov av tillgång till arbetsträning/sysselsättning på olika nivå finns hos hela gruppen. Insatser, som erbjuds 
av kommunen och samverkande aktörer ges idag utifrån kriterier, som t ex. ålder, att man har 
försörjningsstöd, att man är inskriven på arbetsförmedlingen etc. Detta gör att det finns individer, som ej kan 
erbjudas detta trots stora behov. 
Hikikomori ska delvis arbeta uppsökande och med personer som inte klarar av att komma till ordinarie 
verksamheter. Då personalgruppen är mycket liten har verksamheten inte möjlighet att göra hembesök, följa 
med till viktiga besök eller hämta/skjutsa på det sätt som är tänkt i projektbeskrivningen. 

Insatsperiod april 2014 – september 2015 
april 2012 – mars 2014 
april 2010 – mars 2012 

 
 

Insatser med fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering 
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3.4.4  

Samverkansparter 
Uppsala kommun är huvudprojektägare och delprojektägare är Heby kommun, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Landstinget Uppsala län medverkar också delvis genom att ha en kontaktperson för 
projektmedarbetarna för ingångar till olika delar av Landstinget.   

Målgrupp 
Målgruppen för projektet är individer som på sikt ska kunna delta i, deltar i eller är på väg in i samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av samverkansparterna. Dessa personer är i behov av 
kompletterande stöd för att på ett bättre sätt klara av en planerad eller pågående insats/planering inom 
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och för att minska risken att dessa personer faller mellan 
stolarna eller inte får rätt insatser. Målgruppen är personer boende i Uppsala och Heby kommun. 

Mål individ Utfall individ  
60 deltagarplatser för stöd 
av en kontaktperson. Ca 
240 unika personer 
beräknas ha fått stöd under 
den period projektet pågår. 

Huvudfokuset för projektet är att stötta deltagare som 
behöver visst stöd för att kunna tillgodogöra sig den 
ordinarie verksamhet som respektive part erbjuder. Under 
2014 har projektet arbetat med 89 unika personer. Av 
dessa påbörjade 24 personer insatsen under 2013 och 
hade fortsatt stöd under en period 2014. 65 nya personer 
har tillkommit under året. Den 31/12 2014 är 56 deltagare 
aktuella.  Flertalet av de ärenden som kommer till 
kontaktpersonerna är komplexa och innehåller många 
olika delar som kontaktpersonerna behöver arbeta med. 
Det har fått till följd att ofta behövs stödet under ängre tid 
än 6 månader. Antagandet om totalt antal personer som 
projektet skulle kunna arbeta med byggde på att stödet i 
genomsnitt behövdes i 6 månader.  

 

Deltagarna ska vid avslut 
ha en förankring i ordinarie 
verksamhet. 

Kontaktpersonerna ger stöd till deltagaren tills det finns en 
planering och kontakt med ordinarie verksamhet.  

 

Som grupp betraktat ska 
deltagarna ha ökat sin 
självskattade hälsa. 

I den mätning som tidigare gjorts under projektet ökade 
den självskattade hälsan. Uppföljning  av nuvarande 
projekt kommer att göras under 2016.  

 

 Övrigt utfall  
 Utrikesfödda: Uppgift saknas  

Resultat samverkan mm 
Kontaktpersonernas arbete bedöms ge effekter för alla de parter som är inblandade i dessa individers 
arbetslivsinriktade rehabilitering 

Framgångsfaktorer 
Stöd till personer med liknande stödbehov oberoende av vilken samarbetspart och vilken ersättning 
personen har. 
Insatsens utformning. Kontaktpersonerna arbetar i gränssnittet mellan samverkansparternas olika ansvar. 
Inom samverkansparterna finns ingen insats som motsvarar det uppdrag kontaktpersonerna har. Alla parter 
har ett uppdrag att ge delar av stödet, men ingen har det samlade och personliga stöd som 
kontaktpersonerna kan ge. 
Ingen myndighetsprövning sker och stödet är öppet och lättillgängligt. 
Stödet från kontaktpersonerna till individen ger på olika sätt avlastning åt den ordinarie verksamheten som 
därigenom kan fokusera på sitt uppdrag.  

Systemfel 
Kategori 14 
De insatser en individ får från olika myndigheter sker ibland i stuprör och saknar ofta tillräcklig flexibilitet och 
möjlighet till individuella lösningar. 

Insatsperiod 2014-01-01 – 2015-12-31 Projektet har pågått sedan 2009. 2010 började insatser 
riktade till enskilda individer. Sedan projektet startade har målgruppen förändrats 
från att inledningsvis endast varit individer som hade nyttjat maximalt antal dagar 
med sjukpenning och sjukersättning. Inledningsvis omfattade projektet länets 
samtliga kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Landstinget Uppsala 
kommun. Målgruppen har successivt utvidgats utifrån att samarbetsparterna såg 
att insatsen behövs även för andra målgrupper. Deltagande kommuner har också 
successivt förändrats under perioden som projektet funnits.  
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Grön Rehab  

Samverkansparter 
Aktörerna som samverkar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Skogsstyrelsen. 
Huvudaktör är Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras via Samordningsförbundet. 

Målgrupp 
 

Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och har minst åtta veckor kvar inom 
sjukförsäkringen innan det är aktuellt med omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen. 
 
Inklusionskriterier:  
- Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering 
- Personer som har minst 8 veckor kvar inom sjukförsäkringen 
- Personer med en diagnos som motsvarar psykisk ohälsa (oro, ångest, mild till måttlig depression och 

stressproblematik) och smärtproblematik  
- Personer som har minst 25% arbetsoförmåga 
 
Grön Rehab är ett förberedande och motiverande projekt för personer inom sjukförsäkringen och som står 
långt från arbetsmarknaden. Projektet syftar till att få igång deltagaren med rutiner, social samvaro och 
stärkt självkänsla genom att vistas och bedriva aktiviteter i naturen, få stöd och samtal med psykologer 
utifrån metoden ACT (Acceptans and Commitment Therapy) samt hjälp till att introduceras vidare till 
arbetslivsinriktad rehabilitering utefter den arbetsförmåga som finns efter projektet. 
 

Mål individ Utfall individ Kommentar 
- Projektet har tillhandahållit upp till  
100 deltagarplatser per år 

239 deltagare (sep 2011 – jan 
2015, 75% kvinnor) 

Totalt har 819 personer erbjudits 
att delta. 301 personer har tackat 
ja, slutligen påbörjade 239 
personer projektet. 

- 70% av deltagarna ska genomföra 
projektet och gå vidare till 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  

80% eller 192 personer  (sep 2011 
–jan 2015) 

 

- Minst 50% av deltagarna har ett år 
efter avslut i projektet gått vidare till 
studier, anställning eller start av 
egen verksamhet 

22% eller 29 av målet 55 personer 
(sep 2011 – nov 2013, ingen 
uppföljning efter detta då projektet 
avslutas) 

Ingen uppföljning görs efter nov 
2013 då projektet upphör jan 
2015. Det är 50 personer som 
inte kommer att bli uppföljda ett 
år efter projektavslut. 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: 20% eller 47 personer  

(sep 2011 – jan 2015)
 

 Utrikesfödda: 25%  

 Fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering ett år efter 
projektavslut: 48% eller 62 
personer (sep 2011 – nov 2013) 

Det tar mer än ett år för många 
att komma vidare till anställning, 
studier eller start av egen 
verksamhet. Målgruppen har i 
snitt varit sjukskrivna ca sex år. 
Ett spann från 1-12 år och i vissa 
fall ännu längre. 

 
Resultat samverkan mm 

Projektet har hel finansiering av Samordningsförbundet. Projektet kommer inte att implementeras men 
diskussioner pågår kring en samverkan mellan parterna dock utan den gröna delen och Skogsstyrelsen. 
Man vill ta vara på de framgångsfaktorer som projektet haft utan den gröna delen. 
Deltagarna är överlag positivt överraskade av projektets inverkan och nytta och menar att den inte liknar 
någon annan aktivitet de medverkat i tidigare. De känner sig trygga då det räcker med att vända sig till 
projektgruppen med funderingar som berör dem i olika frågor som är riktade till olika myndigheter, då det 
finns en representant från framför allt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen men även Landstinget 
som kan som kan besvara frågor och slussa vidare vid behov. Deltagarna faller inte lika lätt mellan stolarna i 
denna form av samverkan. 

 
Framgångsfaktorer 

 
1. Projektgruppens samverkan: Vi har tillsammans hittat fram till gemensamma mål att samverka kring, 

att komma vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering . Deltagaren i centrum, som får en intensiv 
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uppmärksamhet riktad från fyra perspektiv för att motivera och skapa hopp och tro till den egna 
förmågan.  

 
2.   Miljön: Att vara i en tillåtande miljö, den som naturen erbjuder, blir deltagaren trygg. Denne finner styrka  

genom den naturunderstödda rehabiliteringen och slipper den press/stress som en institution ofta 
medför.  

 
3. Metoden ACT: Ett förhållningssätt som har genomsyrat hela projektet, såväl i projektgruppen som det vi 

lär ut till deltagarna. Detta förhållningssätt i projektgruppen har lärt oss att få en bättre förståelse och 
bemötande av våra deltagare och deltagarna har fått bra verktyg med sig. Att lära sig leva med sina 
symptom och trots dessa finna en meningsfull tillvaro. 
 

4. Fortsättning efter projektet: Det finns ett spår, en ingång efter projektet som tar vid där man tar vara 
på den helhetssyn av deltagaren som framkommit under projektets gång. Deltagaren är motiverad att gå 
vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering och det är lättare för Arbetsförmedlingen att hitta rätt insatser. 
 

5.   Deltagaren i centrum: Samverkan tillsammans med individen, där deltagaren ges möjlighet till egen 
makt på dennes villkor, genom att vara med och skapa innehållet, ökar engagemanget och 
ansvarskänslan i den egna rehabilitering och blir viktig. 

 
 
Systemfel 

Då verksamheten pågår i projektform, har det varit rätt stor rörlighet främst bland dem i arbetsgruppen som 
är anställda i denna form och sårbarheten runt projektet ökar. Projektet tappar lätt fart när ny personal ska 
skolas in. Även styrgruppen har bytt personer ett antal gånger och vilket ökar sårbarheten vad gäller 
kunskapen om projektets olika faser, innehåll, förändringar, utveckling och framåtskridande.  
Det är viktigt att styrgruppen har tid och möjlighet att sätta sig in i projektet. Det är lätt att styrgruppen har 
fullt upp med den egna verksamheten och sitter i flera styrgrupper samtidigt, tiden räcker inte till.  
 

Insatsperiod september 2011 – januari 2015 
- Grön Rehab startade 110901-130901 
- Därefter en kortare förlängning 130902-131215 
- Och ytterligare en förlängning 131216-150130 
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Impuls  

Samverkansparter 
Försäkringskassan är projektägare av projektet. Alla kommuner i Uppsala län är samverkanspartners, dvs 
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar 

Målgrupp 
Målgruppen för projektet är personer som är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd från respektive 
kommun.  

Mål projektet Utfall avidentifierade 
läkarintyg 

 

Kartlägga hur många personer som 
är sjukskrivna hos respektive 
kommun för att få en klarare bild hur 
många som är i behov av 
samordnade insatser från 
Försäkringskassan 

716 st 
51% män och 49% kvinnor 

 

 Övrigt utfall  
 Utrikesfödda: uppgift saknas  

Resultat samverkan mm 
Projektet finansieras helt av Samordningsförbundet i Uppsala län. Verksamheten i projektet är 
huvudsakligen kommunal då kartläggning genomförs av kommunernas ärenden. Under projektets gång 
uppmärksammans samordningsbehov hos personer och då initieras samordning med olika aktörer som tex  
Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt Arbetsförmedlingen. 
 

Framgångsfaktorer 
En heltidsanställd som utbildar i försäkringsmedicin samt hjälper kommuneran att identifiera ärenden. 
 

Systemfel 
- 

Insatsperiod Mars 2014- februari 2015 
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ESF-projekt 
 
Samordningsförbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan 
organisationerna genom att stå för viss del av medlemmarnas medfinansiering till 
ESF-projekt. De poster vi valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande 
arbetsuppgifter. 
 
Romane Buca  

Samverkansparter 
Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen, Landstinget 

Målgrupp 
Målgruppen i projektet är arbetsföra individer med romskt ursprung i åldern 16 - 65 år och som saknar egen 
försörjning. Gemensamt för projektets målgrupp är hög grad av marginalisering och utanförskap. Tidigare 
erfarenheter säger om målgruppen bland annat att: 
- Få har tidigare arbetslivserfarenhet eller förankring på arbetsmarknaden.  
- De flesta har långvarigt socialbidragsberoende i flera generationer och dålig förankring i samhället i övrigt.  
- I några fall finns påbörjade men oftast oavslutade vuxenstudier 
- Många har ohälsa 

Mål individ Utfall individ  
- 50 deltagare skall befinna sig i anställning eller 
studier efter projektets slut.  

 

25 deltagare har gått ut i 
praktik, studier eller någon 
form av anställning, 60 % 
kvinnor och 40 % män 

 

- minst 60 % av deltagarna skall uppleva att de har 
mer information kring samhället, samhällsstrukturen 
och olika möjligheter till egen försörjning jämfört med 
innan de deltog i projektet. 

- minst 60 % av deltagarna skall ha ett ökat 
humankapital genom studier eller 
arbetslivserfarenhet. 

- minst 80 % av deltagarna skall uppleva att de har 
bättre förutsättningar att komma in på 
arbetsmarknaden 

- minst 80 % av deltagarna skall ha en personlig 
handlingsplan för att närma sig eller komma in på 
arbetsmarknaden 

- 100 % av deltagarna skall uppleva ökad egen makt. 

Våra deltagare har närmat sig 
arbetsmarknaden och ökat 
sina kunskaper kring samhället 
i stort. Vi ser även att de fått 
ökad egenmakt och själva 
bidragit till att bli mer delaktiga 
i samhället. Vi upplever att 
deltagarnas hälsa blivit bättre 
samt att kunskap kring kost 
och vikten av motion ökat. 

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: uppgift saknas  

 Utrikesfödda: uppgift saknas  

Resultat samverkan mm 
Samordningsförbundet finansierar projektledaren för projektet, då ett viktigt inslag i hennes arbete är att 
samordna de olika myndigheternas arbete. 

Insatsperiod Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF under perioden 
2011-11-01 – 2014-06-30.
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Athena  

Samverkansparter 
Uppsala kommun*, Arbetsförmedlingen och Landstinget. 

Målgrupp 
Helt arbetslösa kvinnor sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst 3 
mån för personer i åldern 16 - 24), helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader, personer med 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning 
för flyktingar och vissa andra utlänningar.  
Flertalet av kvinnorna har också tidigare avbrutit sina svenskastudier (SFI) utan att uppnå B-nivå. Skolan 
har då signalerat att de inte bedömer det meningsfullt att de fortsätter att studera. 

Mål individ Utfall individ  
- 90 deltagare ska ha genomgått 
projektet vid projektavslut 

91 deltagare  

80% av deltagarna upplever högre 
livskvalitet, högre självkänsla och 
ökat självförtroende. 

75% efter 3 mån 
54% efter ett år 

 

80% av kvinnorna i projektet ska ha 
deltagit i studiecirklar i hälsa 

Samtliga deltagare har erbjudits att delta. 
Några uteblev pga praktik/utbildning/arbete 
eller sjukskrivning

 

50% av männen till kvinnorna i 
projektet ska ha deltagit i 
studiecirkel i hälsa 

Alla erbjöds att delta, men alla utom två 
tackade nej och då blev antalet för lågt 

 

60% av deltagarna är igång i en 
arbetsrehabiliteringprocess, dvs 
arbetsträning, 
arbetsförmågebedömning, 
anpassade studier m.m.  

74% har påbörjat någon sorts av 
arbetsmarknadsinsats 

 

40% av deltagarna ska komma ut i 
egen försörjning genom arbete eller 
studier.  

46% hade någon form av anställning 
52% har fått minskat försörjningsstöd 

 

100% av deltagarna ska öka sin 
kunskap och medvetenhet om 
jämställdhet. 

Samtliga deltagare har erhållit kunskap om 
jämställdhet via samhällsorienterings-
lektionerna samt vid andra sammanhang 
under projekttiden. 
 

 

 Övrigt utfall  
 Bortfall: ingen uppgift  

 Utrikesfödda: -  

Resultat samverkan mm 
Projekts övergripande mål är att Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län via Uppsala universitet och 
Arbetsförmedlingen ska hitta effektiva samverkansformer och metoder för att arbeta med målgruppen 
kvinnor med utländsk bakgrund. 
 
Samordningsförbundet finansierar projektledaren samt del av Arbetsförmedlingens handläggare i projektet, 
med hänvisning till samverkansarbete för projektet. Förbundet finansierar även en halv tjänst från 
Landstinget för att de skall kunna delta i studiecirkelarbetet. 

Framgångsfaktorer 
- 

Systemfel 
- 

Insatsperiod Projektet finansieras i övrigt via en ansökan till ESF. Då projektstarten 
blev försenad kommer projektet att pågå 2012-06-01 – 2014-06-30. Man 
påbörjade genomförandefasen den 19 november 2012. 
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Sociala företag 
Samordningsförbundets vision är att genom det stöd man kan erbjuda vid bildandet 
av arbetsintegrerande sociala företag, kunna bidra till att fler personer som idag står 
utanför arbetsmarknaden ska kunna klara sin egen försörjning. 
 
Förbundet avsätter i sin budget medel till startbidrag för nybildade arbetsintegrerande 
sociala företag. Startbidraget är avsett att användas till kompetensutvecklande 
insatser för att stötta företaget under det första verksamhetsåret. Startbidraget kan 
också utgöra företagets medfinansiering i en ansökan om ESF-medel.  
 
Under 2014 har tre företag ansökt om utbetalning av hela eller delar av sitt beviljade 
startbidrag. Sammanlagt har 2,4 miljoner kr i startbidrag beviljats till sociala företag 
från starten. De företag som förbundet har beviljat bidrag till har sedan starten gett 
drygt 400 arbetsträningsplatser. Cirka 50 personer har gått vidare till en anställning i 
annat företag eller till studier och lika många, cirka 50 st, har blivit anställda i det 
sociala företaget. Individerna har remitterats från såväl Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan som från kommunerna. 
 
Det mesta av arbetet med att stötta socialt företagande sker ute hos förbundets 
medlemmar. Håbo och Tierps kommuner har träffat överenskommelser med sociala 
företag om att köpa praktikplatser. 
 
Arbetsförmedlingen har under 2014 fattat beslut om en plan för arbetsintegrerande 
sociala företag. Syftet är att beskriva hur utanförskapet kan brytas genom att erbjuda 
utsatta grupper sysselsättning genom sociala företag. 
 

Utvärderingar av insatser 
Under året som gått har ett antal av de insatser som finansierats av 
Samordningsförbundet utvärderats. Utvärderingarna ger en samstämmig bild av 
insatsernas goda resultat och lönsamhet. 
 
Payoff AB har utvärderat projektet MOA ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
MOA en insats där Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen samverkade kring 
unga kvinnor med egen kriminalitet eller livsföring i kriminella miljöer. Syftet var att 
deltagarna skulle finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. Även 
Kriminalvården deltog i samarbetet som pågick mellan hösten 2009 och hösten 2011. 
Utvärderingen visar att projektet skapar positiva samhällsekonomiska effekter genom 
att det är lönsamt efter sex månader. 
 
Samordningsförbundet bidrog med delar av medfinansieringen av ESF-projektet 
Athena som avslutade vid halvårsskiftet 2014. Projektets övergripande mål var att 
Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län via Uppsala Universitet samt 
Arbetsförmedlingen skulle hitta effektiva samverkansformer och metoder för att 
arbeta med målgruppen kvinnor med utländsk bakgrund. Uppsala universitet har 
genomfört en utvärdering som visar att projekt Athena kan vara en användbar metod 
för att främja närhet till arbetsmarknaden och hälsa hos mlågruppen. Den 
sammanvägda bedömningen är att projektet är framgångsrikt. Den fråga som kvarstår 
är vad som händer med deltagarna när projektet är slut. Ett långsiktigt kontinuerligt 
arbete rekommenderas. 
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Regionförbundet, har utvärderat projektet ISamverkan som använder 
metoden IPS (Individual Placement and Support) i arbetet med att stödja personer 
med psykiska funktionshinder att få och behålla ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden. Uppsala kommun, Landstingets psykiatri, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan samverkar i projektet. Utvärderingen pekar på att IPS-metoden 
bör bli en ordinarie del av utbudet av rehabiliteringsinsatser som erbjuds målgruppen 
i Uppsala kommun. Från 2015 integreras IPS i Uppsala kommun och byter namn till 
IPS-arbetscoacher. 

 

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul
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Ekonomisk redogörelse 

Kommentar till årsredovisning 2014 
För 2014 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett underskott på 3 566 tkr 
(överskott 291 tkr 2013). Efter en uppstartsfas har förbundet tagit ytterligare steg i 
sin mognadsprocess och har under året bedrivit en verksamhet som är mer 
omfattande än vad som medges av den årliga tilldelningen. 
 
Kostnaderna för samverkansinsatser är högre än föregående år och de hade varit 
ännu högre om inte förbundets medlemmar hade gått in och finansierat betydande 
delar av ett ökat antal insatsbudgetar. Exempelvis har Arbetsförmedlingen beviljat 
arbetsmarknadspolitiska projektmedel som står för stora delar av finansieringen i tre 
projekt som avslutas under 2014. Effekten av dessa medel på förbundets kostnader 
blir en minskning på ca 6 mkr under året. 
 
För de förtroendevalda har förbrukningen minskat jämfört med föregående år medan 
förvaltningens kostnader är högre på grund av engångsposter. 
 
Ekonomisk översikt av verksamheten 2014

Utfall 2014 Utfall 2013

Intäkter 22 000 22 000
Samverkansinsatser* -20 440 -17 141
Förtroendevalda -702 -1 038
Förvaltning -4 424 -3 531

Resultat -3 566 291

*kostnadsersättningar för EU-strategen, från ESF och från andra 
samordningsförbund, ingår i utfallet för samverkansinsatser  
 
 
Förbundsstyrelsen avser att använda överskottskapitalet från tidigare år till att 
utveckla samverkansformer och stödja nya kvalitativa insatser. Prognosen är att det 
samlade överskottet successivt betas av under kommande år. Förbundet arbetar för 
att fånga upp behov och idéer om insatser från medlemmarna. För att säkerställa att 
den årliga tilldelningen förbrukas är det viktigt med ett fortsatt inflöde av 
ansökningar, om projekt eller mer långsiktiga insatser.  
 
Merparten av Samordningsförbundets tilldelning används till samverkansinsatser. 
Under 2014 har ca 93% av årets tilldelning använts till insatser som kommer 
målgruppen tillgodo, se uppställningen på nästa sida. 
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Förbrukning i förhållande till medlemsintäkt

Samverkans- 
insatser

Kostnad 
förtroendevalda

Administrations- 
kostnad Tilldelning i tkr Kommentar

2009 43,3% 1,7% 12,3% 24 000 uppstartsfas
2010 78,8% 3,9% 14,4% 22 000 uppstartsfas

2011 117,6% 3,9% 14,8% 21 000
fler projekt än som ryms i 
årets tilldelning

2012 95,1% 3,8% 14,8% 22 000
mognadsfas, fler projekt än 
som ryms i tilldelningen

2013 77,9% 4,7% 16,0% 22 000
mognadsfas, förbrukning i 
nivå med årets tilldelning

2014 92,9% 3,2% 20,1% 22 000

fler insatser finansieras än 
vad som ryms i årets 
tilldelning  

 

Samverkansinsatser 
Samverkansprojekt och övriga insatser har under 2014 förbrukat 20 440 tkr, att 
jämföra med 17 141 tkr under 2013. Att förbrukningen är högre jämfört med 
föregående år beror på att fler insatser där förbundet går in med större delen av 
finansieringen har startas och kommit upp i full verksamhet. Som nämndes ovan har 
kostnaderna hållits nere på grund av medlemmarnas ökade finansiering av insatserna, 
vilka implementeras i ordinarie verksamhet i högre utsträckning än tidigare. 
  
Både föregående år och innevarande år påverkas förbrukningen av medel till 
samverkansinsatser av att tre projekt i sina förlängningar fått finansiering via 
arbetsmarknadspolitiska projektmedel från Arbetsförmedlingen. Detta hade annars i 
stor utsträckning finansierats av förbundet. Effekten av den externa finansieringen 
blir att förbundets kostnader för samverkansinsatser minskar med ca 6 mkr 2014. 
Styrelsen ser positivt på detta tillskott av medel till förbundet och i förlängningen till 
medlemmarna. Det visar på att Arbetsförmedlingen som är en av förbundets 
medlemmar, vill satsa på Samordningsförbundets verksamhet och ser att den är 
ändamålsenlig. Genom insatserna kommer tillskottet även målgruppen tillgodo. 
 
Utvecklingen går mot att medlemmarna i större utsträckning går in och finansierar 
delar av insatsbudgetarna, och förbundet fokuserar mer på de delar som främjar 
samverkan. Detta medför även att styrelsen har möjlighet att öka fördelningen till 
insatser som utvecklar samverkan på strukturell och organisatorisk nivå och som i 
förlängningen kommer målgruppen tillgodo. 
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Samverkansinsatser 2014 2013

Förbruknings- 
kvot t o m 

141231
belopp i tkr

Hikikomori 2 373 1 226 82%
Hikikomori 140401-150930 218 0 75%
Tierpsmodellen 2 129 317 76%
Tierpsmodellen 140901-141231 671 0 76%
3.4.4 tom 131231 0 424 63%
3.4.4 140101-151231 939 0 81%
Växthuset 2 924 1 581 84%
Impl samv fd Växth 175 0 111%
Sara förl 131130 0 1 078 98%
Sara förl 151130 1 583 110 92%
United Action förl 130228 0 317 74%
United Action förl 130531 0 523 91%
United Action förl 141231 739 390 74%
Stig 0 65 98%
Stig förl 141231 690 525 78%
Grön rehab 0 3 405 90%
Grön rehab förl 131215 0 1 190 81%
Grön rehab förl 150131 4 377 83 96%
Jobbstudion 0 1 349 80%
Jobbstudion 140101-140630 796 0 76%
Romane buca 305 540 86%
Athena 574 932 93%
Enter 4 259 1 068 87%
Isamverkan 140101-141231 2 241 0 92%
Impuls 140301-150228 527 0 85%
LÄS OCD kartl 96 0 192%

19 615 15 124

Sociala företag
Startbidrag till sociala företag 280 678

Övriga utvecklingsinsatser
Ekonomi projektstöd 345 318
ESF-resurs 98 30
Utvärdering förbundet 70 478
Socioekonomiska bokslut 0 211
Föreläsn, seminarier, FK mm 10 0
KUR-projektet 13 41
Granskning uppdrag 9 29
Storytelling 0 225
Hälsa i Uppland, statistik RF 0 0
Projektledare utbildning 0 8

Samverkansinsatser totalt 20 440 17 141  
 
 
Förbrukningskvoten i ovanstående tabell visar samverkansinsatsens förbrukade 
medel i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. 
Värden över 100 procent innebär att projektet har förbrukat mer än vad som är 
rimligt och syftar till att ge signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att 
insatsernas faktiska förbrukning i de flesta fall är lägre än den förvändade. 
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Förtroendevalda och förvaltning 
Utgifterna för förtroendemannastyrningen uppgick till 702 tkr för 2014, vilket är 
lägre än 2013 (1 038 tkr) och jämfört med budget (1 480 tkr). Den huvudsakliga 
orsaken är lägre ersättningar till styrelseledamöter och revisorer. Kostnader för 
konferenser har ökat jämfört med föregående år men är lägre än budgeterat. 
 
Kansliets utgifter för 2014 överstiger budgeterad nivå med 25% och är något högre 
än 2013. Detta förklaras av kostnader för avgångsersättning, som är en engångspost. 
I övrigt är kostnader för konterens, logi och resor samt för marknadsföring lägre än 
budget och föregående år medan kostnad för rekrytering tillkommit 2014. 
 
Kostnad förtroendevalda och förvaltning

Förbrukning 2014* Förbrukning 2013 Budget 2014

Förtroendevalda 1 038 tkr 1 480 tkr

68% 47%

Förvaltning 3 531 tkr 4 260 tkr

125% 104%
*Förbrukning 2014 jämfört med fg år och budget.

702 tkr

4 424 tkr

 
 

God ekonomisk hushållning och finansiella mål 
En utgångspunkt för förbundet är att ha en god ekonomisk hushållning. För att 
försäkra sig om detta har förbundsstyrelsen 2010-09-16 fattat beslut om finansiella 
mål. Dessa är; att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, 
att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat samt 
att förbundet ska vara självfinansierat. 
 
Styrelsen har fattat beslut om en bunden reservfond på 1 000 tkr med syfte att 
säkerställa en god likviditet.      
 
Finansiella risker har identifierats och för att möta dessa har åtgärder tagits fram. 
Eventuellt överskott av kapital ska placeras i säkra värdepapper med liten risk för 
värdeminskning samt därigenom ge ett skydd mot inflation. Resultatuppföljning ska 
göras för att ge styrelse och förbundschef möjlighet att agera om budgeten riskerar 
att överskridas. 
 
Överskott i verksamheten är avsett att användas i medlemmarnas samverkansarbete 
kring individer med samordnade rehabiliteringsbehov. 
 

Budget 2014 
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för 2014 har fastställts av förbundsstyrelsen den 28 
november 2013. De totala medlemsavgifterna för 2014 är 22 000 tkr. Staten står för 
hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från 
Landstinget Uppsala län kommer 25% medan länets åtta kommuner delar på 
resterande 25%. 
 
Till budgeten för 2014 har även överskott från tidigare år förts. Detta överskott ska 
användas för fortsatt utveckling av samverkan till stöd för individen. Ett överskott 
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kan ge konsekvenser vid medelstilldelningen inför nästkommande år. När förbundet 
startades var medlemsintäkterna 24 mkr på årsbasis. De har successivt minskat till 
21 mkr för att år 2012 åter öka till 22 mkr. Inför 2015 har den statliga tilldelningen 
minskat som en följd av överskottet och total medlemsintäkt blir 20,2 mkr. 
 

Kapitalförvaltning 
Sedan tidigare har verksamhetens överskott från år 2008 och 2009 placerats i 
Nordeas institutionella penningmarknadsfond, totalt 20 000 tkr. Under våren 2013 
har 5 000 tkr sålts av från fonden för att använda till utbetalningar i verksamheten. I 
samband med försäljningen realiserades en vinst på 320 tkr. 
 
Värdet av penningmarknadsfonden uppgår 2014-12-31 till 16 759 tkr. I värdet ingår 
orealiserad värdeökning med 1 439 tkr. 
 
Ovanstående placeringar följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn samt 
styrelsens intentioner att använda det samlade överskottskapitalet till kvalitativa 
insatser. 
 
Kommande år planerar förbundet att fortsätta sälja av delar av fonden för att återföra 
medel till samverkansinsatser. 
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Resultaträkning - Årsbokslut 2014-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 802 353 0

Rörelseintäkter Not 2 22 000 000 22 000 000

Summa verksamhetens intäkter 22 802 353 22 000 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för externa projekt Not 3 -19 615 497 -15 123 612

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not 4 -382 199 -1 669 528

Övriga driftskostnader Not 5 -1 429 896 -1 455 269

Kostnader för lokaler -189 607 -190 186

Kostnader för personal Not 6 -4 719 283 -3 567 295

Avskrivningar inventarier -36 165 -50 901

Summa verksamhetens kostnader -26 372 647 -22 056 790

Verksamhetens rörelseresultat -3 570 294 -56 790

Finansiella poster

Ränteintäkter 4 340 31 492
Övriga finansiella intäkter 0 319 604

Räntekostnader -171 -3 498

Resultat efter finansiella poster -3 566 125 290 808

ÅRETS RESULTAT -3 566 125 290 808  
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Balansräkning - Årsbokslut 2014-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 7 54 520 90 685

Summa anläggningstillgångar 54 520 90 685

Omsättningstillgångar

Fordringar
Kundfordringar 529 555 0
Övriga kortfristiga fordringar Not 8 370 670 353 886
Interimsfordringar 64 539 67 353

Summa fordringar 964 764 421 239

Kortfristiga placeringar Not 9 15 319 604 15 319 604

Kassa och bank Not 10 4 430 332 9 459 110

Summa omsättningstillgångar 20 714 699 25 199 952

SUMMA TILLGÅNGAR 20 769 220 25 290 637

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 15 541 708 18 558 751

Redovisat resultat fg år 290 808 -3 017 043

Periodens resultat -3 566 125 290 808

Summa eget kapital 13 266 391 16 832 516

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 428 302 7 153 169

Övriga kortfristiga skulder Not 11 859 601 607 331

Interimsskulder Not 12 2 214 926 697 621

Summa kortfristiga skulder 7 502 828 8 458 121

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 20 769 220 25 290 637  
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Kassaflödesanalys - Årsbokslut 2014-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat -3 566 125 290 808

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 36 165 50 901

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 529 960 341 709

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar -557 685 49 839

Ökning / minskning av kortfristiga skulder -941 133 -1 390 700

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 028 778 -999 151

Investeringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamhet 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -5 028 778 -999 151

Likvida medel vid årets början 24 778 713 25 777 865

Likvida medel vid årets slut 19 749 935 24 778 713

Förändring i likvida medel -5 028 778 -999 151  
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614). 
 
Kända intäkter och kostnader har periodiserats och ännu ej uttagna semesterdagar har 
skuldförts. 
 
Avskrivning av inventarier med en förväntad livslängd över 3 år görs med 1/5-del av 
anskaffningsvärdet per år under 5 år från och med inköpsåret. 
 
Uppföljning av budget har ägt rum på resultatenhetsnivå. 
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Noter till resultaträkning per 2014-12-31

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31

Not 1. Sidointäkter

Kostnadsers EU-strateg, ESF via Regionförb 169 633 0
Fördeln kostn EU-strateg, 5 samordningsförb 632 720

Summa sidointäkter 802 353 0

Not 2. Rörelseintäkter
Helår 2014 Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011

Enköpings kommun 646 651 649 292 650 414 620 477
Heby kommun 214 206 215 190 217 341 209 547
Håbo kommun 317 692 318 856 320 039 306 985
Knivsta kommun 247 608 245 439 242 398 230 024
Tierps kommun 321 262 324 074 326 247 314 337
Uppsala kommun 3 267 039 3 258 057 3 248 300 3 091 688
Älvkarleby kommun 145 747 146 156 147 613 142 457
Östhammars kommun 339 795 342 936 347 648 334 485
Uppsala läns landsting 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 250 000
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 500 000

Summa medlemsavgifter 22 000 000 22 000 000 22 000 000 21 000 000

Försäkringskassan, projektet Vitalis 2 304 666
Försäkringskassan, UNP-medel 110 820

Summa rörelseintäkter 22 000 000 22 000 000 22 000 000 23 415 486

Not 3. Kostnader för externa projekt

Hikikomori 2 -373 495 -1 225 864
Hikikomori 140401-150930 -217 949 0
Tierpsmodellen 2 -128 675 -316 882
Tierpsmodellen 140901-141231 -670 695 0
3.4.4 tom 131231 0 -423 621
3.4.4 140101-151231 -938 856 0
Växthuset 2 -924 427 -1 580 957
Impl samv fd Växth -174 958 0
Sara förl 131130 0 -1 078 347
Sara förl 151130 -1 583 322 -109 602
United Action förl 130228 0 -317 034
United Action förl 130531 0 -523 142
United Action förl 141231 -738 580 -390 164
Stig 0 -65 304
Stig förl 141231 -690 148 -525 292
Grön rehab 0 -3 405 034
Grön rehab förl 131215 0 -1 190 196
Grön rehab förl 150131 -4 376 517 -83 011
Jobbstudion -1 348 706
Jobbstudion 140101-140630 -795 864 0
Romane buca -305 030 -540 261
Athena -573 863 -931 844
Enter -4 258 511 -1 068 351
Isamverkan 140101-141231 -2 241 481 0
Impuls 140301-150228 -526 904 0
LÄS OCD kartl -96 222 0

Summa kostnader externa projekt -19 615 497 -15 123 612  
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Not 4. Kostnader för övriga samverkansinsatser

Startbidrag till sociala företag -280 068 -678 270
Utvärdering övergripande förbundet -69 867 -478 434
Socioekonomiska bokslut 0 -210 700
KUR-projektet -13 004 -40 792
Granskning uppdrag -9 369 -28 783
Storytelling 0 -225 000
Föreläsn, seminarier, FK mm -9 891 0
Projektledare utbildning 0 -7 549

Summa övriga samverkansinsatser -382 199 -1 669 528

Not 5. Övriga driftskostnader

Annons, reklam, information -43 456 -132 172
Förbrukningsinventarier -5 087 -9 182
IT-tjänster, programvaror och datorhyra -113 407 -144 522
Konsultarvoden -28 125 -50 106
Inhyrd personal -684 165 -528 000
Övriga kostnader -555 672 -591 302

Öres- och kronutjämning 15 14

Summa övriga driftskostnader -1 429 896 -1 455 269

Not 6. Kostnader för personal

Arvoden till ledamöter -307 112 -542 227
Lön tjänstemän -2 317 537 -1 767 875
Pensionsförsäkringar och övr gruppförsäkr -336 499 -430 197
Kompetensutveckling -30 883 -33 000
Förändring av semesterlöneskuld 14 910 -36 942
Arbetsgivaravgifter -814 141 -664 396
Övr personalkostn, förmåner, representation -928 022 -92 658

Summa kostnader för personal -4 719 283 -3 567 295  
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Noter till balansräkning per 2014-12-31

2014-12-31 2013-12-31

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 254 505 254 505
Ackumulerade avskrivningar inventarier -199 985 -163 820

Summa materiella anläggningstillgångar 54 520 90 685

Not 8. Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar 201 739 117 343
Momsfordringar 153 505 220 129
Personalens källskatt 0 14 160
Övr kortfristiga fordr 15 426 2 254

Summa övriga kortfristiga fordringar 370 670 353 886

Not 9. Kortfristiga placeringar

Nordea Inst penningmarknadsfond* 15 319 604 15 319 604

*marknadsvärde 16 758 741 kr per 2014-12-31

Summa kortfristiga placeringar 15 319 604 15 319 604

Not 10. Kassa och bank

Plusgirokonto 4 380 997 9 409 936
Sparkonto Nordea 49 335 49 173

Summa kassa och bank 4 430 332 9 459 110

Not 11. Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 135 545 0
Förskott 76 143 76 143
Avräkning särskild löneskatt på pensioner 184 329 165 507
Övriga kortfristiga skulder 360 000 360 000
Avräkning VISA-kort 0 1 668
Upplupna arbetsgivaravgifter 103 584 4 013

Summa övriga kortfristiga skulder 859 601 607 331

Not 12. Interimsskulder

Upplupna semesterlöner 147 220 162 130
Beräkn upplupna sociala avg semesterskuld 46 256 50 941
Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter 2 021 450 484 550

Summa interimsskulder 2 214 926 697 621  
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 Landstingsfullmäktige Uppsala län 
 Kommunfullmäktige i Enköping 
 Kommunfullmäktige i Heby 
 Kommunfullmäktige i Håbo 
 Kommunfullmäktige i Knivsta 
 Kommunfullmäktige i Tierp 
 Kommunfullmäktige i Uppsala 
 Kommunfullmäktige i Älvkarleby 
 Kommunfullmäktige i Östhammar 
 Försäkringskassan 
 Arbetsförmedlingen 
 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2014 och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Förbundet emotser protokollsutdrag 
från ert fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 
 
alternativt via e-post till 
info@finsamuppsala.se  
 
 
Bilagor: 
- Revisionsberättelse 2014 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 
- Årsredovisning 2014 
 
 
Hälsningar 

Sekreterare Samordningsförbundet Uppsala län 
 

 

 

Personuppgifter skyddas enligt Pul

mailto:info@finsamuppsala.se
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Revisorerna i Samordningsförbundet i Uppsala län 

 

 

 

 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 
Samordningsförbundet i Uppsala län år 2014. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 
årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 
2014. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2014.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 
 
 
Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 
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1 Granskning av Samordningsförbundet i Uppsala län 

1.1 Inledning 
Samordningsförbundet i Uppsala län granskas av revisorer utsedda av förbundets 
medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde. 

1.2 Granskningens utgångspunkter 
Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför 
ansvarsprövningen av förbundets styrelse. 
 
Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 
samordningsförbunden till uppgift att: 
 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall 
användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 
Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 
punkterna i 7 §.  
 
Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i 
kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  
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2 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2014 
 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har 
ytterligare upplysningar lämnats i noter.  
 
Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och 
resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god.  
 
Årets resultat i förbundet uppgår till minus 3,6 mkr. Underskottet är en följd av att styrelsen 
beslutat att nyttja delar av tidigare års överskott i verksamheten. Vi ser positivt på att så har 
skett. Eget kapital uppgår vid årets slut till 13,3 mkr och är sålunda fortsatt väsentligt.  
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3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 
I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet under 2014 arbetat för att uppfylla sina 
uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer 
samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.  
 
Samordningsförbundets kansli utgörs av förbundschef, processledare, ekonom och 
sekreterare. Under året har processledaren avslutat sin anställning och rekrytering av en ny 
processledare pågår.  

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
Förbundets metod för långsiktig styrning 
Under första kvartalet varje år håller samordningsförbundet så kallade medlemsdialoger. Då 
träffar förbundskansliet respektive medlem enskilt, rapporterar hur det gått med 
medlemmens projekt under föregående år och diskuterar äskande av medlemsavgifter inför 
nästkommande verksamhetsår. Två gånger per år hålls medlemssamråd. Då träffas 
representanter för alla medlemmar och förbundskansliet för att diskutera 
samordningsförbundets resultat och riktning.   
 
Samtliga ärenden som ska presenteras av förbundsstyrelsen bereds av 
förbundsberedningen, som består av representanter för förbundets samtliga delägare. 
Beredningen har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen och utgöra 
stöd för förbundschefen. Beredningen har också ansvar att föra upp lokala behov för 
diskussion. Förbundsberedningen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till 
styrelsen. 
 
Budget och verksamhetsplan 
Förbundsstyrelsen fastställde budget och verksamhetsplan för år 2014 den 28 november 
2013. Målen för året var enligt verksamhetsplanen att maximera nyttan ur ett individ- och 
samhällsperspektiv genom att: 
 

• Ge stöd till individer att komma ut på arbetsmarknaden 
• Utnyttja medlemmarnas resurser mer effektivt och främja samverkan 
• Ta vara på kunskaper och erfarenheter 
• Implementera goda exempel, metoder och arbetssätt 

 
Förbundets målgrupp är den del av den arbetsföra befolkningen mellan 16 och 65 år som har 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och då speciellt: 
 

• Personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på unga vuxna (16-29 år) 
• Personer med långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende 
• Kvinnor med långvarig ohälsa 

 
Vare sig målen eller målgruppen har förändrats sedan föregående år. Det har dock förts en 
diskussion under året om att ta bort målgrupperna och fokusera på lagens betoning av alla 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet har identifierat en risk med 
för stort fokus på målgrupper, att inte alla med behov inkluderas. 
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Förbundet konstaterar att verksamheten har gått från fokus på insatser i projektform till 
diskussioner och försök med att bygga upp samverkansplattformar med långsiktig inriktning 
hos medlemmarna. Under 2013 genomfördes också en utvärdering av förbundet, som 
presenterades för styrelsen i mars 2014. Utifrån denna utvärdering har frågor lyfts kring 
förbundets mål, syfte och inriktning, ett arbete som fortgått under året.  
 
Riskanalys görs enligt uppgift inte i förhållande till uppsatta mål eller i respektive projekt. Det 
görs värderingar av risker, men inget systematiskt analysarbete. Kansliet uppger att det 
säkerställer att satsningar ligger inom ramen för målen. 
 
Enligt verksamhetsplanen finns det ett antal områden som behöver utvecklas. Här redovisas 
de samt vad som enligt årsredovisningen skett inom respektive område.  
 
 

Planerad aktivitet enligt  
verksamhetsplan 2014 

Genomförd aktivitet enligt  
verksamhetsberättelse 2014 

Att presentera och sprida resultatet av den 
utvärdering som gjordes av hela förbundet 
under 2013 samt ta fram en åtgärdsplan där 
insatser planeras och prioriteras. 

Utvärderingen presenterades för styrelsen i mars och har 
sedan presenterats på medlemsdialoger och 
medlemssamråd, på Finsam-konferensen i april, i 
projektledarnätverket samt för andra samordningsförbund.  
En åtgärdsplan har tagits fram och en utredning med 
åtgärdsförslag kommer att fortsätta 2015. 

En gemensam ESF-resurs tillsammans med 
samordningsförbunden i Sörmland och 
Västmanland för att höja EU-kompetensen, 
utveckla samverkansformer samt öka förmågan 
att utveckla insatser med stöd av EU-medel. 

En EU-strateg har anställts tillsammans med fyra andra 
samordningsförbund och hon har under året medverkat i 
regionförbundets förstudie som inventerat medlemmarnas 
behov samt lyft EU-frågorna inom Nationella nätverket för 
samordningsförbund. 

Arrangera årets Finsamkonferens i samarbete 
med Nationella rådet.  

Finsamkonferensen genomfördes i april tillsammans med 
Nationella rådet. Utöver styrelseledamöter och kansli deltog 
alla projektledare tillsammans med ytterligare en medarbetare 
från varje insats.  

Undersöka möjligheten att när så är lämpligt gå 
från projekt till plattform. Under året kommer 
försöksverksamhet att inledas med plattform 
som grund enligt styrelsens inriktningsbeslut 
131128. 

Förbundet ska inleda försöksverksamhet med plattform som 
grund och lämpliga projekt väljs ut. Under året har en 
arbetsgrupp bildats med medlemmar ur förbundsberedningen. 
Såhär långt har diskussionen landat i en koordinatorroll som 
är tänkt att vara smörjmedel för samverkan. 

I dialog fortsätta utreda varje 
medlemsorganisations behov av underlag inför 
beslut om medfinansiering, framtida 
implementeringar samt utveckla insatsernas 
resultatrapportering. 

Frågan har lyfts under året. Resonemang förs på 
implementeringsseminarier och styrgruppsmöten samt inför 
nya ansökningar om plattformsverksamhet och 
projektförlängningar. Inför projektledare betonas vikten av att 
registrera i statistikverktyget SUS. 

Fortsätta sprida erfarenheter och goda resultat 
till en vidare krets och delta i Almedalsveckan 
2014 tillsammans med NNS. 

Samordningsförbundet fortsätter att sprida erfarenheter och 
goda resultat till en vidare krets och har för femte året i rad 
deltagit i Almedalsveckan i Visby tillsammans med NNS.  

 
 
Övriga styrande dokument och uppföljning av dessa 
Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument: 

• Representationspolicy, daterad 2009-06-11 
• Upphandlingspolicy, daterad 2009-06-11 
• Resepolicy, daterad 2009-10-15 
• Policy för finansiering av samverkansprojekt, daterad 2011-03-30 
• Policy för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, daterad 2013-11-28 
• Beslut om firmatecknare, reviderad 2015-01-12 
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• Besluts- och attestordning, daterad 2011-11-28, reviderad 2014-11-27 
 
Efter de oegentligheter som förekommit under 2013 gjorde kansliet en översyn av sina 
rutiner och EY genomförde en särskild granskning av hantering av ersättningar till 
styrelseledamöter, samt hantering av resor, representation och konferenser.  
 
Styrelsen har i juni 2014 fattat beslut om nya rutiner för: 

• Utbetalning av ersättning för resor, parkering och dyl. 
• Arvode eller annan ersättning för deltagande i möte eller konferens anordnad av 

annan än det egna samordningsförbundet 
 
En utredning har fortsatt om eventuella ändringar i representationspolicyn samt en 
bedömning av förbundets praktiska tillämpning av landstingets reglemente för ekonomiska 
ersättningar till styrelseledamöter. 
 

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 
Som framgår av förteckningen över samordningsförbundets planerade aktiviteter i avsnitt 3.1 
ovan syftar flera av förbundets aktiviteter direkt till stärkt samverkan mellan 
förbundsmedlemmarna. Framför allt gäller det planerna på att anordna 
samverkansutvecklande aktiviteter för medlemsorganisationernas anställda och att 
undersöka förutsättningarna för att komplettera projektformen med samorganiserade 
långsiktiga plattformslösningar.  
 
Förbundet lyfter i sin årsredovisning fram sex organisatoriska och strukturella 
samverkansinsatser:  
 
ESF 
För att bevaka medlemmarnas möjligheter att söka medel ur de europeiska strukturfonderna 
har beslut fattats om en gemensam ESF-resurs tillsammans med fyra andra 
samordningsförbund. Arbetet inriktas på att analysera behov samt utveckla insatser och 
samverkansformer. Ett fördjupat samarbete med regionförbundet i form av en förstudie kring 
länets behov har pågått under året. 

 
Granskning uppdrag  
Konceptet, där deltagare från förbundets medlemmar studerar respektive diskuterar 
varandras formella uppdrag inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, har fortsatt under 
året. Diskussionen ökar förståelsen mellan parterna och bäddar för bättre samverkan. 
Granskning uppdrag har genomförts i Tierp, Älvkarleby och Heby kommuner under året och 
totalt deltog ca 60 medarbetare från medlemmarna. Också förbundsberedningen har fortsatt 
diskussionen från föregående år om organisationens uppdrag och hur man kan utveckla 
samverkan.  

 
Mingelträffar KUR 
Som en fortsättning på KUR-projektet från 2012 har ca 15 chefer från Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och landstinget deltagit i ett mingelmöte från projekt 
344. Sammanlagt har två träffar genomförts med olika teman som berör samverkan. 
Gemensamt är att få tillfälle att träffas under andra förutsättningar än de vardagliga för att 
nätverka och diskutera gemensamma frågor. 
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KUR 2014-2015 
Satsningen på kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) 
fortsätter. Innehållet i Uppsala läns KUR-projekt för 2014-2015 fokuserar på att ge ökad 
kunskap i att hålla och driva nätverksmöten för och med individer med psykisk ohälsa. 
Försäkringskassan har under hösten arrangerat två utbildningsdagar i Tierp för medarbetare 
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget, där 
samordningsförbundet har bidraget med finansiering. Ca 25 medarbetare deltog i 
utbildningsdagarna. 

 
Spridningsseminarier 
Sex av de insatser som finansieras av samordningsförbundet har under 2014 arrangerat 
seminarier för att sprida sina erfarenheter: ISamverkan, Grön rehab, Hikikomori, Impuls, 
United Action och Tierpmodellen. Totalt har seminarierna lockat drygt 380 personer som varit 
intresserade av erfarenheter och lärdomar från projekten. 

 
Finsamkonferens Uppsala 2014 
Samordningsförbundet Uppsala län medverkade i arrangemanget av den nationella Finsam-
konferensen 2014. Nationella rådet, som består av representanter för huvudmännen för 
samordningsförbund på nationell nivå, står som huvudarrangör för den årliga konferensen 
som syftar till att öka kunskapsspridningen om samordningsförbund, samverkan och 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Från förbundet deltog nio styrelseledamöter, kansliet, alla 
projektledare och ett antal projektmedarbetare. Projektledare och – medarbetare bemannade 
en utställning men förbundets alla projekt. Totalt deltog 400 personer från hela landet och 85 
% av samtliga deltagare var nöjda eller mycket nöjda med konferensen. 

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser  
De insatser som finansieras av samordningsförbundet har olika målsättningar beroende på 
målgruppen. Totalt pågår femton individinriktade insatser med verksamhet helt eller delvis 
finansierad av samordningsförbundet. Nio av dem har en målsättning om återgång till 
arbetsmarknaden, fyra av dem fokuserar på förberedelse för fortsatt rehabilitering och två av 
dem är insatser, där förbundet står för en del av medlemmarnas medfinansiering till ESF-
projekt.  
 
Under år 2014 har två nya insatser startats upp och fem pågående insatser har förlängts. De 
nya är ISamverkan och Impuls, som båda beviljades under 2013 och startade upp i januari 
respektive mars 2014. De förlängda insatserna är Hikikomori, Tierpsmodellen och 
Implementerad Samverkan Älvkarleby kommun (f.d. Växthuset), som kommit igång under 
2014 och ISamverkan (förlängning av det nystartade projektet) och implementerade Stig, 
som finansieras från och med 2015.  
 
Fem insatser har avslutats under året, varav två insatser fortsätter, eller planeras fortsätta, i 
implementerad form. Projektet Tierpsmodellen har avslutats vid årsskiftet och verksamheten 
har arbetats in i en nybildad arbetsmarknadsenhet. Även United Action avslutades vid 
årsskiftet och där pågår arbete med en ansökan om fortsättning i implementerad form. 
Jobbstudion avslutades vid halvårsskiftet utan någon fortsättning i projektform eller 
implementering i ordinarie verksamhet. Även ESF-projekten Athena och Romane Buca har 
avslutats. 
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Förbundschefen har på delegation fattat beslut om en kortare förlängning av projekt Athena i 
syfte att projektledaren ska skriva slutrapport. Förbundschefen har också beviljat ett 
kartläggningsprojekt, Livet är skönt, som syftar till att undersöka möjligheterna att bilda ett 
socialt företag i Uppsala och att rekrytera och ge utbildning och praktik till unga personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten i Livet är skönt har kommit igång under 
hösten 2014. Vidare har en förstudie i Tierps kommun beviljats av förbundschefen, kring 
behov, insatser och möjlighet till framtida samverkan mellan kommunen och kommunens 
samverkansparter. Förstudien har genomförts under hösten 2014, men kostnaderna har 
rymts inom andra budgetar och därför har inget rekvirerats från samordningsförbundet. 
Förbundchefen har också fattat delegationsbeslut om en förstudie kring samverkan mellan 
Röda korset, arbetsförmedling, kommun och andra aktörer under etableringsfasen för 
flyktingar. Förstudien beräknas starta i januari 2015. 
 
Insatser för återgång till arbetsmarknaden 
Följande projekt har under året finansierats, där det huvudsakliga målet är återgång till 
arbetsmarknaden: 
 
ENTER 
Beslut om tilldelning av medel till insatsen ENTER fattades av arbetsutskottet på delegation 
av förbundsstyrelsen i maj 2013 och insatsperioden är september 2013 till november 2015. 
Målgruppen för projektet är unga vuxna i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning och det 
övergripande målet är att via samordnade insatser av deltagande organisationer ge 
målgruppen en ökad möjlighet till arbetsåtergång och därmed egen försörjning.  
 
Landstinget och Försäkringskassan driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
som är huvudprojektägare. 
 
 
Jobbstudion 
Förbundsstyrelsen fattade i oktober 2013 beslut om en förlängning av projektet under första 
halvåret 2014. Projektet riktar sig till unga vuxna som har stått utanför arbetsmarknaden i 
minst 90 dagar samt har haft kontakt med socialtjänstens försörjningsstöd och/eller 
Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att deltagarna ska uppnå egen försörjning 
genom arbete eller studier, ökad anställbarhet och förbättrad egenupplevd hälsa.  
 
Knivsta kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med 
Arbetsförmedlingen.  
 
 
SARA 
Beslut om ytterligare tilldelning av medel till projektet SARA fattades av förbundsstyrelsen i 
oktober 2013 och projektperioden löper till november 2015. Projektets målgrupp är personer 
med sammansatt problematik som är i behov av samordnad rehabilitering för att öka sin 
arbetsförmåga, som har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att deltagarna ska öka sin arbetsförmåga, må 
bättre och nå egen försörjning.  
 
Enköpings kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Håbo 
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.  
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United Action 2.0 
Projektet har pågått sedan 2010 och förlängts i omgångar till december 2014. Målgruppen är 
personer som har behov av samordnade insatser från minst två aktörer, är arbetslösa, får 
stöd från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller ekonomiskt bistånd från kommunen, 
har behov av fördjupad vägledning och kartläggning och av att få sin arbetsförmåga prövad. 
Målgruppen är också unga 16-29 år som på grund av psykisk ohälsa, social eller 
socialmedicinsk problematik och låg utbildningsnivå riskerar långvarigt utanförskap. Projektet 
syftar till att genom samverkan motivera och underlätta för ungdomar som saknar slutbetyg 
från gymnasiet och/eller personer som är i eller riskerar ett långvarigt utanförskap att återgå i 
studier, börja arbeta eller starta företag.  
 
Östhammars kommun är huvudprojektägare och driver projektet i samverkan med 
landstinget och Arbetsförmedlingen.  
 
 
Stig 2 
Ursprungliga projekt Stig löpte under 2011-2012 och projektperioden för Stig 2 har varit 
2013-2014.  Under 2013 hade projektet stor finansiering via Arbetsförmedlingen. Denna 
fortsatte i minskad omfattning under 2014. Förbundsstyrelsen fattade beslut i november 2014 
om implementering av verksamheten 2015-2016. Målgruppen är personer 18-55 år som är 
eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap och bidragsberoende. Personerna är 
också, eller bedöms riskera att bli aktuella hos minst två av de samverkande parterna samt 
har behov av samordnad rehabilitering.  
 
Heby kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen och 
landstingets Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
 
Tierpsmodellen 2.0 
Projektet har pågått under 2010-2014. Förbundsstyrelsen fattade beslut om ytterligare 
tilldelning av medel i mars 2014. Målgruppen är arbetslösa unga vuxna 18-35 år som har levt 
många år i utanförskap och som är i behov av nya eller utökade resurskrävande insatser för 
att bli självförsörjande. Målet är att öka chansen för deltagarna att gå vidare till studier, 
anställning på hel- eller deltid eller start av egen verksamhet. 
 
Tierps kommun och Arbetsförmedlingen är huvudaktörer i projektet, med deltagande från 
Försäkringskassan och landstinget. 
 
 
Växthuset II 
Projektet pågick mellan augusti 2012 och augusti 2014. Målgruppen är män och kvinnor 16-
40 år i Älvkarleby kommun med bidrags- eller ersättningsberoende under minst fyra 
månader, eller har känd historik hos en eller flera av samverkansparterna, eller bedöms av 
remitterande handläggare vara i behov av projektet, eller har dokumenterad ohälsa. Syftet är 
att deltagarna ska komma närmre en etablering på arbetsmarknaden eller uppnå en 
arbetsåtergång via anställningsbarhet, anställning/eget företag eller utbildning. 
 

10 
 



 
 

Projektet drivs av Älvkarleby kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget. 
 
 
ISamverkan 
Beslut om tilldelning av medel till projektet ISamverkan (ISA) fattades av förbundsstyrelsen i 
oktober 2013, för året 2014. Förbundsstyrelsen beviljade medel i oktober 2014 för perioden 
januari 2015- december 2016. Projektet vänder sig till personer med psykisk/neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som har en egen vilja att komma ut i arbete eller studier samt 
betydande svårigheter att få och behålla ett arbete. Syftet med projektet är att pröva, följa 
upp och utvärdera metoden IPS i Uppsala län.  
 
Uppsala kommun är huvudprojektägare och samverkar med Arbetsförmedlingen i projektet.  
 
 
Samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd,  
Älvkarleby kommun 
Denna insats benämndes tidigare Växthuset. Förbundsstyrelsen beviljade medel i juni 2014. 
Under perioden september 2014 – december 2016 pågår en implementeringsprocess med 
att avsätta resurser till organisation, styrning, genomförande och långsiktigt åtagande. 
Målgruppen är kommunmedborgare från 16 år med behov av en samordnad 
arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd. Syftet är att samverkansmetoderna i 
projektet Växthuset ska ha integrerats i samverkande parters organisationer till 2017. 
 
Älvkarleby kommun, landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samverkar i 
denna implementering. 
 
 
Förberedelse för fortsatt rehabilitering 
Följande projekt har fokus på förberedelse för fortsatt rehabilitering av deltagarna, och har 
under året finansierats av samordningsförbundet: 
 
Hikikomori 
Projektet har löpt i tre olika perioder och förbundsstyrelsen fattade beslut i mars 2014 om 
den nuvarande perioden som löper april 2014 - september 2015. Målgruppen är invånare i 
Uppsala kommun med sammansatt problematik och ett behov av samordnad rehabilitering 
där målet är att bryta isolering, öka aktiviteten i samhället och få möjlighet till rätt stödinsats 
för att öka möjligheterna till egenförsörjning.  
 
Uppsala kommun är projektägare och driver projektet tillsammans med landstinget.  
 
 
3.4.4 
Beslut om ytterligare tilldelning av medel till projektet 3.4.4 fattades av förbundsstyrelsen i 
november 2013 och projektperioden är januari 2014 – december 2015. Målgruppen för 
projektet är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd för att klara av att 
delta i eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering hos någon av 
samverkansparterna. Syftet är att säkerställa att målgruppen får ett fortsatt stöd, eftersom 
det inte finns förutsättningar för myndigheterna att själva finansiera verksamheten.  

11 
 



  
  

 
Uppsala kommun är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med Heby kommun, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 
 
Grön Rehab 
Projektet startade först 2011 och pågick till januari 2015. Målgruppen för projektet är 
personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och har minst åtta månader kvar 
inom sjukförsäkringen. I andra hand är målgruppen personer som har minst åtta veckor kvar 
innan det är aktuellt med omförsäkring och inskrivning i arbetslivsintroduktionen. Syftet med 
projektet är att förbereda individerna inför den arbetslivsinriktade rehabiliteringen alternativt 
att klargöra att förutsättningar för rehabilitering för tillfället saknas. 
 
Arbetsförmedlingen är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med 
Försäkringskassan, landstinget och Skogsstyrelsen.  
 
 
Impuls 
Beslut om tilldelning av medel till insatsen Impuls fattades av förbundsstyrelsen i november 
2013. Projektperioden är mars 2014 – februari 2015. Målgruppen för projektet är personer 
som saknar sjukpenninggrundande inkomst, som får försörjningsstöd och som har ett behov 
av samordning av sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Syftet med projektet är att kartlägga 
hur stort behovet är av samordnad rehabilitering bland personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd samt att skapa underlag för 
att besluta om handläggningen av ärenden ska implementeras i ordinarie verksamhet.  
 
Försäkringskassan är huvudprojektägare och driver projektet tillsammans med samtliga 
kommuner.  
 
 
ESF-projekt 
Samordningsförbundet har också bidragit till att skapa samverkan mellan organisationerna 
genom att stå för viss del av medlemmarnas medfinansiering till ESF-projekt. De poster som 
samordningsförbundet valt att stödja har sin tyngdpunkt på samverkansskapande 
arbetsuppgifter. 
 
Romane Buca 
Projektet har bedrivits mellan november 2011 och juni 2014. Målgruppen är arbetsföra 
individer med romskt ursprung 16-65 år som saknar egen försörjning. Gemensamt för 
målgruppen är hög grad av marginalisering och utanförskap. Syftet med projektet är att 
deltagarna ska uppleva en ökad information om samhället och olika möjligheter till 
försörjning, ökat humankapital genom studier eller arbete samt en upplevelse av bättre 
förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. 
 
Projektägare är Uppsala kommun som driver projektet tillsammans med Arbetsförmedlingen 
och landstinget.  
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Athena 
Projektet har bedrivits mellan juni 2012 och juni 2014. Målgruppen är helt arbetslösa kvinnor 
sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund (minst tre månader 
för personer i ålder 16-24 år), helt eller delvis sjukskrivna sedan minst sex månader, 
personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt 
lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 
 
Projektets huvudägare är Uppsala kommun som driver projektet tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och landstinget. 

3.4 Beslut om användning av medel 
Förbundsstyrelsen beslutade om budget för år 2014 den 28 november 2013. Fördelningen 
av medel till samverkaninsatser beslutas enligt indelningen: tidiga och samordnade insatser, 
sena och samordnade insatser, sociala företag samt övriga utvecklingsinsatser. Utöver 
fördelningen till redan beslutade insatser har styrelsen det ackumulerade överskottet från 
tidigare verksamhetsår att fördela till nya beslut. Förbrukade medel för samtliga 
samverkansinsatser uppgår till 81 % av årets tillgängliga och budgeterade medel. 
 
I de flesta fall har insatserna inte förbrukat hela sin budget. Orsaker har varit att insatser 
kommit igång senare än beräknat, normal personalomsättning samt att aktiviteter genomförts 
till en lägre kostnad än den budgeterade. Förbundet går regelbundet igenom insatsernas 
budgetar för att kartlägga möjligheter till återföring av medel. Startbidragen till 
arbetsintegrerande sociala företag har betalats ut i mindre omfattning än styrelsen avsatt 
medel till. Färre nybildade företag har sökt än budgeterat och de som har sökt och fått medel 
beviljade har inte nyttjat hela sin beviljade summa. Även kostnaden för EU-strategen är lägre 
än budgeterad, då en stor del av kostnaden kunnat återsökas från ESF via regionförbundet. 
 
Förbundet har inte gjort några upphandlingar eller direktupphandlingar under året. Det har 
inte heller genomförts några avrop från medlemmars ramavtal.  

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
I förbundets policy för samverkansprojekt anges förbundets krav på insatserna gällande 
uppföljning och utvärdering. Återrapportering från projekten till förbundet sker på följande 
sätt:  
 

1. Delrapport (varje hel- och halvårsskifte) och slutrapport, inklusive halvtidsseminarium 
och slutseminarium. 

2. Individuppföljning i redovisningssystemet SUS. 
3. Utvärdering inklusive redovisning av hur utvärderingen kan användas i 

organisationen som exempelvis beslutsunderlag.  
 
I förbundets årsredovisning syns en redovisning av varje insats måluppfyllelse på individnivå 
samt resultat avseende samverkan. Dessutom redovisas, i det avsnitt där förbundet 
beskriver sitt stöd till nybildade arbetsintegrerande sociala företag, hur många som gått 
vidare till annat arbete och studier, samt hur många som fått anställning i de sociala företag 
som fått stöd.  
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Under 2014 har insatser som finansierats av förbundet stöttat 454 deltagare. Under året har 
277 deltagare registrerats ut från en insats och av dessa har 88 stycken (32 %) gått ut i 
arbete, studier eller eget företag. Enligt årsredovisningen har, utöver nämnda deltagare, 
närmare 800 individer under året fått hjälp att hitta rätt stöd i samhället.  
 
Nytt för 2014 är att projektledaren för respektive instans själv bidrar med resultatuppföljning 
samt identifierade systemfel och framgångsfaktorer i årsredovisningen. Dessa uppgifter 
samlades tidigare in av processledaren på kansliet. Att projektledarna själva bidrar och 
reflekterar över denna information bidrar enligt uppgift till ett ökat medvetande och större 
fokus på resultat och uppföljning.  
 
Varje projekt ansvarar för sin egen utvärdering. Förbundet har krav på att utvärdering ska 
ske enligt en självvärderingsmodell. Omfattning och sätt diskuteras med respektive projekt 
och förbundet kan besluta om en högre budget för en insats för exempelvis en 
socioekonomisk analys. Respektive projekts huvudman upphandlar eventuell extern 
utvärdering.  

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
 

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 28 
november 2013.  

3.7 Bedömning 
Av vad som framkommit vid vår granskning bedömer vi att samordningsförbundet bedriver 
verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och de 
mål som stagas i verksamhetsplanen. Under året har förbundet beslutat om stöd till två nya 
insatser och fem förlängda insatser. Under föregående år gavs en rekommendation om att 
tydliggöra kriterier för utvärdering av projekt. Vi bedömer det som positivt att förbundet 
arbetat med dessa frågor under året. 
 
Revisorerna har tidigare påpekat att målen för verksamheten bör periodiseras för att 
underlätta bedömningen av måluppfyllelsen. Målformuleringarna är oförändrade för 2014 och 
revisorernas rekommendation kvarstår. Vi bedömer det som positivt att förbundet utifrån den 
genomförda utvärderingen 2013 har börjat diskutera och utreda mål, syfte och inriktning för 
fortsatt utveckling av verksamheten.  
 
Som föregående år bedömer vi det som positivt att förbundet arbetar aktivt med både 
individinriktade insatser och insatser som syftar till att stärka medlemmarnas samverkan. Vi 
bedömer även försöksverksamheten med plattformslösningar som positiv. 
 
Förbundet bör som en del i arbetet med verksamhetsplaneringen upprätta en väsentlighets- 
och riskanalys. Idag ligger ansvaret på kansliet att säkerställa att insatserna ligger inom 
ramen för målen vid beviljande av medel, men det saknas ett systematiskt arbete på 
övergripande nivå. Även denna rekommendation kvarstår från föregående år. 
 
Vi rekommenderar att upphandlingspolicyn ses över så att skrivningar är i linje med gällande 
lagstiftning.  
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  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-28 KS2014/164 nr 2015.2492 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

 
Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade 2014-11-25-4, § 168,ärendet till 
socialnämnden med begäran att socialnämnden redovisar dels de eventuella 
besparingar som kan uppstå om nämndens förslag genomförs dels hur 
driftkostnaden på 3900 tkr beräknats samt en redovisning av konsekvenser 
om förslaget inte genomförs 

 
Av vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2015-04-07, § 42, framgår 
följande: Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-03-03 § 23 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning kring 
behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen samt ge ett svar till 
kommunstyrelsen (KS § 168, 2014-11-24) kring de kompletteringar som 
kommunstyrelsen arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november. 
Förvaltningen fick också i uppdrag att till nämnden i höst återkomma med 
en redovisning på de långsiktiga behoven av korttidsplatser. 

Flödet under år 2015 
Förvaltningen bedömer att korttidsvårds- och särskildboendeplatser inom 
somatikern är tillräcklig under år 2015 och även i början av år 2016. 
Genomsnittlig tid är bara en vecka för att få ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat.  

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av korttidsplatser är 
större än efterfrågan i dagsläget och kommer med all sannoliket vara så 
under år 2015. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015.03-20, nr VON 2015.241 
Återremittering, nämndbeslut VON § 23, 2015-03-03 

Nämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av förvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt för år 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förvaltningens tjänste-
skrivelse, daterad 2015-03-20 som en återrapport till kommunstyrelsen.  



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-28 KS2014/164 nr 2015.2492 

 

Av till ärendet hörande tjänsteskrivelse 2015-03-20 från socialförvaltningen 
framgår bland annat att: 

”Förvaltningen bedömning hösten 2014 var att det område som kan få 
minskade kostnader om fler korttidsplatser öppnas är inom hemtjänsten. 
Bedömningen var att denna kostnadsminskning skulle kunna vara 
någonstans mellan 600-1 400 tkr beroende på vilka brukare som valde att 
ibland vara på ett korttidsboende. Att vara mer specifik än så är inte möjligt 
då vi inte kan veta idag vilka brukare det handlar om och hur mycket 
hemtjänst dessa har. 

Helårsdriften beräknades till 4 900 tkr och nettokostnaden till 3 900 tkr 
utifrån att den minskade hemtjänstkostnaden antogs till 1 000 tkr. 

Vad gäller den tredje punkten kring konsekvenser bedöms den inte vara 
aktuell idag då bedömning nu är att vi klarar behovet av korttidsplatser 
under 2015.” 
Beslutsunderlag 
– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07, § 42. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen noterar vård- och omsorgsnämndens redovisning och 
bedömningar. 

2. Styrelsen avslutar ärendet. 
__________ 
Beslut expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

Vård- och omsorgsnämnden HÄBO KOMMUN 
KOM'IlUNSTYRELSENS FORVALlNING 

INKOO 

JUSTERARE 

J> 
r' ((J 

VON§ 42 VON 2014/7 
2015 -04- 1 o 

KSD!r ~N 

2.0\4 /J.--=-(&._.__.__J._o_l r_. lo~'i-~--1 

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-03-03 § 23 att återremittera 
ärendet till förvaltningen får ytterligare utredning kring behovet av 
korttidsplatser inom äldreomsorgen samt ge ett svar till kommunstyrelsen 
(KS § 168, 2014-11-24) laing de kompletteringar somkommunstyrelsen 
arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november. Förvaltningen fick 
också i uppdrag att till nämnden i höst återkomma med en redovisning på de 
långsiktiga behoven av lcmttidsplatser. 

Flödet under år 2015 
Förvaltningen bedömer att korttidsvårds-och särskildboendeplatser inom 
somatikern är tillräcldigunder år 2015 och även i början av år 2016. 
Genomsnittlig tid är bara en vecka får att få ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat. 

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av kmttidsplatser är 
stöne än efterfrågan i dagsläget och kommer med all sannaliket vara så 
under år 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteshivelse, daterad 2015.03-20, nr VON 2015.241 

- Återremittering, nämndbeslut VON§ 23, 2015-03-03 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av fårvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt får år 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna fårvaltningens ~jänste
skrivelse, daterad 2015-03-20 som en återrapport till kommunstyrelsen. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

~·-
EXPEDIERAD SIGNATUR 

L) 
Nr 2015.292 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-20 

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av förvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt for 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna förvaltningens 
tj änsteslaivelse som en återrapport till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Förvaltningen fick vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden den 3 
mars nämndens uppdrag att till nämnden i april återkomma med en 
utredning kring behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 
inklusive ett svar till kommunstyrelsen kring de komplettetingar som 
kommunstyrelsen arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november. 

Behovet av korttidsplatser på kort sikt under 2015 

Under 2014 ökade behoven på korttidsplatser och förvaltningen har 
peiiodvis köpt platser utanfor kommunen. situationen är bättre under 2015 
eftersom Solängen har öppnat sista avdelning i böljan av febmali. Antalet 
kolitidsplatser inom demensvården är stadigt 4 stycken på Solängen. h1om 
den somatiska vården finns 8 tillgängliga platser på Pomona hus 4. 

Under januari och februari har vi haft sammanlagd 191 belagda dygn inom 
korttidsvård inom demensvården och använt 81 procent av den totala 
kapaciteten. fuom den somatiska korttidsvården har vi under samma period 
haft 309 belagda dygn och använt 65 procent av den totala kapaciteten. 

Korttidsplatserna inom demensvården används i huvudsak som avlastning 
for anhöriga då brukaren oftast vistas på Solängen två veckor och två till 
fyra veckor hemma i ordinärt boende med stöd från hemtjänst och anhöriga. 
Kmttidsplatserna inom den somatiska vården används i huvudsale som ett 
tillfälligt boende i väntan på särsldld boende eller under tiden då exempelvis 
bostadsanpassning görs i ordinärt boende efter en sjukhusvistelse. 
Korttidsplatserna på Pornona används även som avlastning och for palliativ 
vård. 

Flödet under 2015 

Förvaltningen bedömer att lcorttidsvårds- och särsldldboendeplatser inom 
somatiken är tilh·äcldig under 2015 och även i bö1j an av 2016. 
Genomsnittlig tid är bara en vecka for att få ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat. 

1 (2) 

Vår beteclming 

VON nr 2015.241 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-20 

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av korttidsplatser är 
större än efterfrågan i dagsläget och kommer med all sa1molilcet vara så 
under 2015 . 

Utforarsidan har en boendesamordnare för Pornona och en for Solängen 
som har ett mycket bra samarbete med biståndsenheten. Eventuell kö ses 
över minst en gång per dag på vardagar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om förtydligande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde ett fortydligande kring 
nedanstående tre frågor 

Eventuella bespa1ingar som kan uppstå om socialnämndens forslag 
genomfors. 

Hur driftskostnaden på 3 900 tkr har beräknats 

Redovisning av konsekvenser om socialnämndens forslag inte genomförs 

Förvaltningen bedömning hösten 2014 var att det område som kan få 
minskade kostnader om fler kolttidsplatser öppnas är inom hemtjänsten. 
Bedömningen var att denna kostnadsminskning skulle kmma vara 
någonstans mellan 600-1 400 tlu beroende på vilka brukare som valde att 
ibland vara på ett korttidsboende. Att vara mer specifik än så är inte möjligt 
då vi inte kan veta idag vilka b1ukare det handlar om och hur mycket 
hemtjänst dessa har. 

Helårsdriften berälmades till 4 900 tla och nettokostnaden till 3 900 tkr 
utifrån att den minskade hemtjänstkostnaden antogs till l 000 tla. 

Vad gäller den tredje punkten kring konsekvenser bedöms den inte vara 
aktuell idag då bedömning nu är att vi klarar behovet av korttidsplatser 
under 2015. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

-=:::::;;;z:.;::...__ 

Thomas Brandell 
Socialchef 

2(2) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.241 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-03 

VON 2014/7 

Bordlagt ärendet från den 3 februari 2015 -förslag på att öppna 
ytterligare platser i k.orttidsboende för äldre 

Sammanfattning 
Socialnämnd beslutade 2014-09-30 § 101 att äska 3 900 tla hos lconunun
fullmäktige får drift av korttids boenden på Plommonvägen 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet 2014-11-11 § 13 6 och 
noterade till kommunstyrelsen att socialfårvaltningen ska komplettera 
ärendet med: 

o Eventuella besparingar som kan uppstå om socialnämndens fårslag genomfors. 
o Hur driftskostnaden på 3 900 tkr har berälm.ats 
e Redovisning av konsekvenser om socialnämndens fårslag inte genomfårs 

Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-24 § 168 att ätenemittera ärendet till 
socialnämnel-en då begärda fårtydliganden inte förelåg. 

Efter diskussioner inom socialfårvaltningen fareslår forvaltningen i tjänste
s1aivelse daterad 2015-01-14 att socialnämnden inte öppnar ytterligare 
korttidsplatser under år 2015. Socialnämnden beslutade 2015-02-03 § 14 att 
bordlägga ärendet. 

På dagens sammanträde diskuterar nämnden om behovet av att forvaltningen 
gör en utredning som bedömer behovet av korttidsplatser på kort och lång silet 
och som inlduderar de av kommunstyrelsen begärda förtydliganden. 

Beslutsunderlag 
- Soc~alnämndens beslut, 2015-02-03 § 14, nr VON 2015.95 
- Tjänsteslaivelse, daterad2015-0l-14, nr VON 2015.27 

Kommunstyrelsens beslut, 2014-11-24 § 168 
Kommlllst)irelsens arbetsutskotts beslut, 2014-11-11 § 13 6 

- Socialnämndens beslut, 2014-09-30 § 101, SN nr 2014.2508 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
fårvaltningen får ytterligare utredning kring behovet av k01ttidsplatser, 
både på k01t och lång silet och som inkluderar de av kommunstyrelsen 
begärda förtydliganden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fårvaltningen återkommer med 
utredningen avseende behoven får år 2015 till nämnden i april och de 
långsiktiga behoven redovisas under hösten. 

Beslut expedieras till: 
Socialchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.187 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-31 KS2015/111 nr 2015.1910 

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

 

 
Förslag om SBA-avtal för perioden 2016-2020 
Sammanfattning 
Stockholm Business Region, SBR, har inkommit med förslag till avtal 
mellan Håbo kommun och SBR angående näringslivspolitiskt samarbete i 
Stockholmsregionen under namnet Stockholms Business Alliance, SBA. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Håbo kommun även 
fortsättningsvis ska ingå i SBA-partnerskapet och att avtalet godkänns.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till avtal, gällande perioden 2016-2020. 
– Informationsmaterial. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun förlänger deltagandet i 
Näringspolitiskt samarbete i Stockholmregionen/ Stockholm Business 
Alliance, för perioden 2016-01-01 – 2020-12-31. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kostanden för deltagandet – ca 80 000 kr 
per år eller totalt 400 000 kr för perioden, finansieras ur 
kommunstyrelsens medel.  

3. Kommunstyreslen beslutar att uppdra till kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande att påteckna avtalet. 

__________ 
 



 

Stockholm Business Alliance 
 

Avtal om Näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen 
 
§ 1.Tillväxt genom ökad attraktionskraft 
 
Storstadsregioner har under de senaste 40 åren fått en växande betydelse i ekonomin.  De 
utgör noder i globala nätverk för kunskapsproduktion, affärsutveckling och kontaktintensiva 
aktiviteter, samspel mellan företagsenheter i multinationella koncerner och beslut om import- 
och exportflöden. Storstadsregioners ställning är viktiga för länders förmåga att attrahera, 
utveckla och behålla ekonomisk aktivitet – i synnerhet kunskapsintensiv verksamhet – inom 
dess gränser. Huvudsyftet med samarbetet Stockholm Business Alliance är att fortsätta driva 
tillväxt. 
 
Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Stockholm 
Business Alliance samarbeta för att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det geografiska 
området Stockholmsregionen, genom att öka attraktionskraften för människor, företag och 
kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. 

Visionen är att Stockholmsregionen skall vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. 

Partnerskapet marknadsför sig internationellt under varumärket Stockholm- The Capital of 
Scandinavia. 
 
§ 2. Samordning genom Stockholm Business Region                                          
Som ett led i partnerskapet Stockholm Business Alliance samordnas arbetet genom det av 
Stockholms kommun ägda Stockholm Business Region AB (nedan kallat SBR). 
Uppdraget ska utföras i enlighet med detta avtal och den årliga verksamhetsplanen (VP). 

 
§ 3. Innehåll i samarbetet 
Under perioden drivs de tre huvudsakliga områdena: 
  
-Investeringsfrämjande  
-Näringslivsservice  
-Internationell marknadsföring  
 
Strategisk inriktning och aktiviteter för varje område bestäms för varje år i VP. Framtagandet 
av VP förutsätter ett gemensamt ansvarstagande där kommuner och SBR tillsammans arbetar 
fram ett förslag. Beslut tas av kommunstyrelseordföranden vid ett årligt möte under hösten.  

 



 
Investeringsfrämjande 
Strategin för partnerskapet är att fokuserat satsa på de branscher där Stockholmsregionen 
internationellt ligger i yttersta framkant. Generellt går teknikinnehållet igenom i alla 
branscher vi arbetar med och här har vår region kommit långt. Inom Life Science (läkemedel-
,bio och medicinteknik), ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och Cleantech 
(miljöteknik) är Stockholmsregionen mycket framgångsrik varför dessa särskilt lyfts fram i 
den internationella marknadsföringen. 
 
Regionen har därutöver särskilda förutsättningar inom andra områden som ska bevakas och 
lyftas fram. Dessa områden är Automation, Bygg, Besöksnäring, Logistik och Gruv och 
metall. För att partnerskapet ska bearbeta rätt områden görs en återkommande omvärldsanalys 
under avtalsperioden. I och med att vi följer utvecklingen kan detta medföra att det kan uppstå 
nya branscher och nya kombinationer att arbeta med. Av stor vikt för regionen är den 
internationella flygtillgängligheten via Arlanda. 
 
En del av det investeringsfrämjande arbetet innebär att följa upp och ägna uppmärksamhet åt 
behoven hos de utlandsägda företagen. Detta är en betydelsefull grupp då ca 70 % av 
återinvesteringarna i regionen sker i just utlandsägda bolag. SBR ger stöd och verktyg till det 
lokala arbetet i kommunerna. 
 
Näringslivsservice 
Servicemätningen ska genomföras årligen, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och 
Landstings ambitioner för mätningen Insikt.  Kommuner ska beakta resultatet från 
servicemätningen och sätta upp realistiska mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. 
Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse 
och serveringstillstånd. 
 
SBR har huvudansvaret för omvärldsbevakning och att sprida adekvata analyser och rapporter 
inom partnerskapet. Det åligger varje kommun att följa SBA-webben och delta på de 
konferenser och aktiviteter som arrangeras.   
 
Internationell marknadsföring 
SBR använder vid internationell marknadsföring av Stockholmsregionen det gemensamma 
varumärket Stockholm- The Capital  of Scandinavia. Kommunen förbinder sig att alltid 
använda varumärket vid internationell marknadsföring. 

Partnerskapet ska under avtalsperioden även arbeta med att attrahera internationella talanger 
att flytta till regionen.  

 
§ 4. Styrgrupp                                                                                                       
Till stöd för det arbete som bedrivs av SBR enligt avtal med partnerkommunerna finns en 



styrgrupp. Denna består av stadsdirektören i Stockholm (ordf) samt fyra kommunchefer från 
kommuner i Stockholms län (utses inom Kommunförbundet Stockholms Län) samt 
kommuncheferna i Eskilstuna, Gävle, Uppsala, Västerås och Örebro. Denna styrgrupp 
sammanträder minst fyra gånger per år.   

§ 5. Finansiering                                                                                                    
För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per 
invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2016 som första år. SBR skickar ut 
faktura där summan baseras på invånarantalet i kommunen per den 1 januari. 
Stockholms stad bidrar med 7,5 miljoner årligen.  

§ 6. Avtalsperiod                                                                                      
Avtalsperioden är 1 januari 2016- 31 december 2020. Om fler än två tredjedelar av 
kommunerna säger upp avtalet upphör avtalet automatiskt att gälla för samtliga kommuner 
med uppsägningstiden om ett år. Om partnerskapet ska förlängas efter 2020 förätter det att ett 
nytt avtal tecknas av kommunerna. Nya kommuner som ej tecknat avtal under 2015 kan 
ansluta senare under förutsättning av beslut på det årliga kommunstyrelseordförande mötet. 
§ 7. Utvärdering av partnerskapet 
SBR mäter kontinuerligt under året investeringar (antal, kvalité, bransch samt andra relevanta 
mättal) och NKI-arbetets olika parametrar såsom handlingsplaner, serviceseminarier och 
resultat. Under år 2019 ska en utvärdering av SBA-samarbetet under avtalsperioden göras av 
en utomstående konsult.                                                                                                                                                                             
 
§8. Tvist                                                                                                                
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal skall den i första hand lösas av parterna. I andra 
hand skall tvist hänskjutas till allmän domstol på SBR:s hemort för avgörande enligt svensk 
rätt. 
Detta avtal upprättas i två exemplar, av vilka vardera parten har tagit sitt. 

 

Stockholm den     /        2015 ___________________________ den    /       2015 

 

För Stockholm Business Region AB För ________________________ kommun 

 

--------------------------------------------------    ______________________________ 

 

Finansborgarråd/Ordförande SBR      Kommunstyrelsens ordförande  

Personuppgifter skyddas enligt Pul



 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Kommunchef 

Verkställande direktör SBR  

 

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul
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Turné till SBA-kommunerna

Kommun: Datum: Deltagande Kommun: Datum: Deltagande:
Arboga 27 maj (Köping) Oxelösund
Botkyrka 28 maj kl 1300 Sala 22 maj (Västerås)
Danderyd 17-apr Salem 28 maj kl 1300
Ekerö Sigtuna
Enköping 20 maj (Håbo) Smedjebacken 24 april (även Ludvika)
Eskilstuna 5 juni (Kungsör) Sollentuna
Flen 6 maj (Gnesta) Solna
Gnesta 6 maj( Flen) Stockholm
Gävle Strängnäs 3 juni (Nykvarn)
Hallstahammar 8 maj (Surahammar) Sundbyberg
Haninge 28 maj kl 1300 Surahammar 8 maj (Hallstahammar)
Heby Södertälje 28 maj kl 1300
Huddinge 28 maj kl 1300 Tierp
Håbo 20 maj (Enköping) Trosa 10-jun
Järfälla 25-mar Tyresö 28 maj kl 1300
Karlskoga 29-apr Täby
Katrineholm 27-mar Upplands Väsby
Knivsta 04-mar Upplands-Bro
Kungsör 5 juni (Eskilstuna) Uppsala
Köping 27 maj (Arboga) Vallentuna
Lidingö Vaxholm
Ludvika 24 april (även Smedjeb) Värmdö
Nacka 28 maj kl 1300 Västerås 22 maj (Sala)
Norrtälje Örebro
Nykvarn 3 juni (Strängnäs) Österåker
Nyköping 29-maj Östhammar
Nynäshamn 28 maj kl 1300 

Södertörns samarbetskommitté 28 maj kl 1300 KSO, kommunch, n-chef bjuds in)

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt 
Pul

Personuppgifter 
skyddas enligt Pul
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Från @stockholm.se>
Till: stockholm.se>
Ämne: SBA: nytt SBA-avtal 2016-2020

Till KSO och Kommundirektör inom Stockholm Business Alliance
Kopia till Näringslivschef

I detta mail finner ni det nya avtalsförslaget för vårt samarbete 2016-2020, ett följebrev och ett excel-
blad med förslag på datum för besök hos er.

Vid frågor om ovanstående dokument var vänlig och återkoppla till mig.

Trevlig helg!

Project director
Stockholm Business Alliance
STOCKHOLM BUSINESS REGION DEVELOPMENT

Direct +46 
P.O. Box 16282
SE-103 25 Stockholm
Visiting address: Drottninggatan 33
Ph +46 (0)8 508 28 000

www.stockholmbusinessalliance.se<http://www.stockholmbusinessalliance.se/>
www.investstockholm.com<http://www.stockholmbusinessregion.se/>

Aktiviteter 2015:
Seminarium aftercare 5/3
Introduktion SBA 19/3
Serviceseminarie 24/3
Serviceseminarie 26/3
Serviceseminarie 14/4
Serviceseminarie 16/4
Konf näringslivschefer 22/4
Konf kommunikatörer 8/5

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas enligt Pul

Personuppgifter skyddas 
enligt Pul

http://www.stockholmbusinessalliance.se/
http://www.stockholmbusinessalliance.se/
http://www.investstockholm.com/
http://www.stockholmbusinessregion.se/


 

 
 
Till kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance 
 
Samarbetet inleddes 2006 med ett antal kommuner som ville arbeta tillsammans inom viktiga 
områden för ökad tillväxt i regionen. Idag nästan 10 år senare ser vi att vi har kommit en bit 
på väg men att det fortfarande finns mycket vi kan utveckla och bli bättre på tillsammans. 
 
Enl en utvärdering från Ramböll har SBA 2006-2013 skapat 2500 nya arbetstillfällen och 
därutöver räddat 5300 arbetstillfällen under samma period. Arbetet inom 8 branscher (ICT, 
LifeSciences, Cleantech, Hospitality, Automation, Infrastructure, Logistics, Metals- 
&Mining) fortsätter även under nästa avtalsperiod. Fokuseringen för alla kommuner att 
trimma myndighetsutövningen gentemot företagen (NKI)  har varit lyckosam. Många har 
insett att frågan är viktig och att hårt arbete lokalt ger resultat och även en bättre placering i 
rankingen. 
 
Vår synlighet utomlands har ökat genom det gemensamma varumärket Stockholm-the Capital 
of Scandinavia. Vi är en mycket liten region befolkningsmässigt med 3,7 miljoner invånare 
men gör ändå avtryck med höga placeringar i utländska rankingar vad gäller innovation, 
nystartade företag (startups) och livskvalitet. 
 
Bifogat finner ni det nya avtalet för nästa period 2016-2020. Förhoppningen är att ni vill 
fortsätta vår gemensamma resa tillsammans. Vi på Stockholm Business Region vill gärna 
komma och träffa alla kommuner för en dialog om vårt samarbete hittills. Era synpunkter är 
viktiga för oss och vi vill få möjlighet att berätta hur vi tror vi kan arbeta tillsammans med 
nya projekt inom SBA framledes. Några viktiga framtida samarbetsområden är 
talangattraktion, internationell tillgänglighet och  fördjupad omvärldsbevakning. I bilagan ser 
ni ett förslag på turnéplan. Var vänliga och återkoppla att datumet ni fått passar er. Vi vill i 
första hand träffa KSO, kommunchef och näringslivschef men även andra är välkomna.  
 
Vår förhoppning är att ni ska kunna ta beslut om medlemskap ganska snart under våren och 
återkomma med en påskrivet avtal senast 30 juni.   
 
 
Vänliga hälsningar 

VD  
Stockholm Business Region 
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Personuppgifter skyddas enligt 
Pul



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-30 KS2014/143 nr 2015.2571 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
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Förslag om riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-10, § 92, att en översyn av det 
styrdokument för nämndadministration, som varit gällande sedan 2004, 
skulle genomföras av förvaltningsövergripande arbetsgrupp. n.  

Det gamla styrdokumentet reglerade vissa rutiner, skrivmallar med mera för 
nämndernas administration som till exempel ärenderegistrering, utformning 
av beslutsunderlag och protokoll med mera, men riktade sig i princip till de 
tjänstemän som enkom hanterade det nämndadministrativa arbetet. 

I samband med upphandlingen av ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem så har kommunstyrelsens kansli, i samarbete med 
samtliga nämndsekreterare i kommunen, omarbetat och reviderat detta 
styrdokument. Resultatet är ett mer heltäckande dokument – benämnt 
riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun – vilket föreslås ersätta det 
tidigare styrdokumentet.  

De föreslagna riktlinjerna är mer omfattande och beskriver kommunens 
ärendehantering som en process och förtydligar därmed de roller och 
funktioner som kommunens anställda respektive förtroendevalda har att 
utföra. Den ämnar även att på ett övergripande sätt förklara hur och varför 
ärendehanteringsprocessen ser ut som den gör, samt att verka som ett stöd 
för kommunens handläggare och förtroendevalda i frågor som rör 
registrering, offentlighet- och sekretess, personuppgiftslagen och offentlig 
rätt med mera.  

I riktlinjerna förslås även att kommunens nuvarande mallar för 
tjänsteskrivelser och protokoll uppdateras. Uppdateringen handlar dels om 
att förslaget till beslut, samt beslutet i protokoll, flyttas högst upp i 
skrivelsen samt dels om att vissa nya rubriker – avseende ekonomiska 
konsekvenser och finansiering samt uppföljning – föreslås som 
obligatoriska i samtliga tjänsteskrivelser. Denna förändring föreslås både för 
att höja kvaliteten i beslutsunderlagen, och därmed i förlängningen i 
besluten, samt för att modernisera och öka tillgängligheten i 
tjänsteskrivelseutseendet för att passa en tid där merparten av 
informationsutbytet sker elektroniskt. 
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Förvaltningen föreslår att de nya mallarna ska införas från och med att 
kommunens nya ärendehanteringssystem Ciceron driftsätts under hösten 
2015, men att riktlinjerna i övrigt ska gälla omgående.  

Beslutsunderlag 
– Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 
Fullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för ärendehantering i Håbo 
kommun samt att dessa ersätter styrdokument för nämndadministration 

2. Fullmäktige beslutar att det nya mallarna för protokoll och 
tjänsteskrivelser ska införas i samband med att kommunens nya 
ärendehanteringssystem driftsätts. 
 

__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen på hemsidan  
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1. Administrativa roller 
I Håbo kommuns ärendeprocess så finns det flera olika yrkesroller som var och en ansvarar för olika 
delar av processens helhet. För att kommunens ärendeprocess ska fungera så smidigt som möjligt så 
är det viktigt att det finns en tydlig förståelse för de olika rollernas funktioner. Det också viktigt att 
rollerna samarbetar och för en god dialog mellan varandra, både inom och över kommunens 
förvaltningsgränser.      
 
1.1. Ordförande 
Nämndens ordförande ansvarar för att leda nämndens sammanträden. I detta ingår bland annat att 
fastställa dagordning och protokoll samt att leda ordförandeberedningen. Ordföranden ska, utöver det 
som anges i reglemente och i kommunens budgetstyrprinciper, i dialog med förvaltningschefen och 
dennes administration sträva efter att upprätthålla en god administrativ ordning. Ordförandens övriga 
beslutanderätt fastställs i nämndens delegationsordning. 
 
1.2. Förvaltningschef 
Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för den egna förvaltningens handläggning av ärenden. Det är 
förvaltningschefen som ansvarar för att ärendehantering håller en hög kvalitet, att 
beredningsprocessen är god och att politiskt fattade beslut verkställs. Förvaltningschefen har också 
ansvar för kommunikation i ärenden som rör andra nämnder/förvaltningar gentemot kommunens 
ledningsgrupp. 
 
1.3. Nämndsekreterare 
Nämndsekreteraren är den tjänsteman som ansvarar för att nämndens sammanträden genomförs och 
protokollförs på ett korrekt och effektivt sätt. Det är också nämndsekreterarens ansvar att upprätta en 
årlig sammanträdesplanering för nämnden i samråd med förvaltningschef och nämndsordförande. I 
sammanträdesplaneringen ska hänsyn tas till det ekonomiska årshjulet. I sammanträdesplaneringen 
ska det framgå vilka stoppdatum som gäller som sista inlämningsdatum för när ett ärende ska 
presenteras för nämnd. Nämndsekreteraren bevakar att justering av protokollet görs i tid och att 
anslag sätts upp på kommunens anslagstavla. Nämndsekreteraren ansvarar för att bevaka att ärenden 
kommer upp för beslut samt gör en första kvalitetsgranskning, redigering och eventuell komplettering 
av beslutsunderlag till nämnden. Hen har befogenheter att korrigera handläggarnas beslutsunderlag, 
så att det uppfyller kraven på språklig kvalitet. Nämndsekreterarna har rätt att skicka tillbaka 
beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte uppfyller angivna regler och rutiner eller inte 
följer anvisade dokumentmallar. 
Tillsammans med kommunsekreteraren ansvarar nämndsekreterarna för att utveckla och effektivisera 
ärendehanteringsprocessen. 
 
1.4. Registrator 
Registratorns uppgift är att ansvara för, och ha uppsikt över, registreringsprocessen samt att registrera 
de allmänna handlingar som inte registreras av handläggare. Registrator kan också fördela 
rutinärenden till ansvarig handläggare. Registrering är också ett annat ord för journalföring. 
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Registratorsrollen behöver inte utgöra en specifik tjänst utan arbetsuppgifterna kan utgöra del av en 
annan tjänst. Det är upp till respektive förvaltning att organisera detta arbete utifrån vad som är 
effektivt och rationell.  
 
1.5. Handläggare 
Handläggning kan bestå bland annat av utredningar på remiss, utredningar på uppdrag, besvara frågor 
från allmänhet, organisationer och myndigheter och att bereda, nämndens ärenden, det vill säga ta 
fram beslutsunderlag och presentera förslag till beslut för nämnden. Vissa handläggare fattar även 
egna beslut på delegation från nämnden. 
 
Ordet handläggare är därför en bred term som inbegriper både specialister och generalister. En 
handläggare kan alltså både vara en expert på ett område och en allmänutredare. Oavsett vilket så 
måste alla handläggare i sitt arbete följa vissa kommungemensamma krav. Framförallt är det viktigt 
att handläggare respekterar stoppdatum, använder upprättade mallar och följer den fastställda 
ärendeprocessen.  
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2. Ett ärendes gång i Håbo kommun 
2.1 Vad är ett ärende? 
Ett ärende är någonting som kommunen gör, eller ska göra, någonting med. Det är således inte bara 
ren information. Kommunens ärenden är ofta föremål för beslut som till exempel ansökningar om 
pengar, ändring av taxor, riktlinjer eller motioner. Ärenden kommer ofta in till kommunens 
förvaltningar utifrån, exempelvis kan ärenden komma till kommunen från statliga myndigheter eller 
från allmänheten. Ärenden kan också inledas av kommunens egna förvaltningar. Ett ärende består av 
olika handlingar.    
 

2.2 Ärendeprocessen 

 
Fig 1. Flödesschema över ärendeprocessen 
 
Ovanstående figur beskriver en normal ärendegång från mottagning till arkivering. De olika 
delmomenten kommer att beskrivas mer ingående senare i detta dokument och deras genomförande 
kan på detaljnivå skilja sig från en förvaltning till en annan. Varje förvaltning har till uppgift att 
upprätta rutiner som tillgodoser hanteringen av dessa moment.  
 
2.2.1 Mottagning 
Ett ärende initieras på en av kommunens förvaltningar eller kommer in via post, e-post, telefon eller 
fax.  
 
2.2.2 Registrering 
Ärendet registreras av förvaltningens registrator, eller annan utsedd tjänsteman. Tillkommande 
handlingar i ett ärende kan registreras av både registrator och handläggare.  
 
2.2.3 Fördelning 
Ett registrerat ärende ska fördelas så att det har en ansvarig handläggare. Ärendefördelningen ska ske 
i dialog mellan registrator, handläggare och verksamhetsansvarig chef.  
 



 

 RIKTLINJER 8 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-15 KS2014/143 nr 2014.3074 

 

2.2.4 Beredning 
Handläggaren ansvarar för att ärendet bereds. Det innebär att hen tar ett ansvar för att relevanta 
perspektiv belyses och andra expertkunskaper tas in eller beaktas. Det kan till exempel göras via olika 
former av utredningar. Handläggaren författar en tjänsteskrivelse enligt kommunens fastslagna 
mallar.  
 
När handläggaren avgör att beredningen är klar ska tjänsteskrivelsen tillsammans med eventuellt 
beslutsunderlag skickas till nämndsekreteraren. Formellt sätt har förvaltningschefen det yttersta 
ansvaret för skrivelsens innehåll innan den går till nämnden för beslut. Det är därför viktigt att det 
finns förvaltningsövergripande rutiner som säkerställer att förvaltningschefen är insatt i det 
övergripande innehållet i de ärenden som presenteras för nämnden. En tjänsteskrivelse ska vara 
nämndsekreteraren tillhanda i samband med det utsatta stoppdatumet för sammanträdet.  
 
2.2.5 Presidieberedning/ordförandeberedning 
En ordförande styr genomförandet av sin beredning. Vid ordförandeberedningen deltar alltid 
förvaltningschefen och nämndsekreteraren. Andra tjänstemän kan sammankallas för att föredra 
specifika ärenden om ordföranden bedömer det vara nödvändigt. Vid ordförandeberedningen gås den 
föreslagna dagordningen igenom och godkänns, efter eventuella kompletteringar, av ordföranden.   
 
2.2.7 Kallelse skickas ut 
Efter beredningsmötet sammanställer nämndsekreteraren en kallelse innehållandes en dagordning 
samt tjänsteskrivelser och eventuella bilagor. Kallelsen lämnas för tryck och skickas sedan ut senast 5 
dagar innan sammanträdet äger rum. Kallelsen skickas både till de förtroendevalda och till revisorer 
och media samt till eventuella kommunal råd. Formellt är det ordföranden som är ansvarig för 
sammanställning och utskick av kallelse, men i praktiken hanteras det av nämndsekreteraren.   
 
2.2.8 Samverkan 
Enligt medbestämmandelagen (MBL) så är Håbo kommun som arbetsgivare skyldig att informera 
och samverka med de fackliga organisationerna om frågor som rör viktiga förändringar i kommunens 
verksamhet. Håbo kommun har tecknat ett kollektivavtal om samverkan som reglerar hur denna 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska hanteras. Skulle en oenighet uppkomma vid 
partsamverkan av en fråga är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § 
MBL innan beslut fattas. 
 
Det är viktigt att i den nämndadministrativa processen beakta att vissa ärenden som ska beslutas i 
nämnd ska samverkas innan beslut fattas.  
 
För att få en väl fungerande samverkansprocess ska ett samverkansmöte hållas i god tid inför varje 
nämndsammanträde. Inför nämndens beslut i ett ärende ska ledamöterna ges möjlighet att ta del av 
arbetstagarnas ställningstagande till det förslag som arbetsgivaren lagt fram. 
 
Utöver samverkansärenden kan arbetsgivaren mer allmänt informera om förhållanden som är av 
betydelse för de fackliga organisationerna att känna till. 
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2.2.9 Beslut 
Nämnden behandlar ärendet på sammanträdet. Ett protokoll upprättas av nämndsekreteraren och 
justeras. Besluten bör, om de behandlar åtgärder som ska genomföras, återföljas av en uppgift om när 
de ska vara genomförda.   
 
2.2.10 Expediering 
Nämndsekreteraren ansvarar för att protokollsutdrag av de fattade besluten sänds ut till dem som 
berörs. 
 
2.2.11 Verkställande av beslut 
Ett beslut i fullmäktige, styrelse eller nämnd innebär ofta att någon form av åtgärd måste genomföras 
av en förvaltning. Det är viktigt att varje förvaltning aktivt följer upp att de fattade besluten 
verkställs, och att eventuella avvikelser från besluten återrapporteras till beslutsfattarna. 
    
2.2.12 Arkivering 
Registratorn och handläggaren ansvarar för att ärendet avslutas, att alla handlingar upprättas och att 
akten rensas från allt som enligt dokumenthanteringsplanen inte ska arkiveras.  Handläggaren 
ansvarar för att ärendet rensas från eventuella arbetsanteckningar, noteringar, övertaliga kopior och 
sådant som inte enligt dokumenthanteringsplanen behöver arkiveras. 
 
Registrator eller nämndens arkivansvarige ansvarar för att gallring sker innan ärendet levereras till 
kommunens centralarkiv för slutförvaring. 



 

 RIKTLINJER 10 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-15 KS2014/143 nr 2014.3074 

 

3. Mottagning och registrering 
3.1 Varför ska man registrera?  
I Sverige har alla rätt till insyn i, och möjlighet att, kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter 
kommunala, regionala och statliga uppdrag. På så sätt har också alla människor samma möjligheter 
att påverka dessa verksamheter. Denna rättighet har i princip funnits ända sedan år 1766 och är en av 
de viktigaste inslagen i vårat demokratiska system. 
 
Offentlighetsprincipen säger att alla har rätt att ta del av de allmänna handlingar som är offentliga.  
För att det ska vara enkelt att se om, och när, en allmän handling har kommit in till eller upprättats i 
kommunen registreras den i ett diarium. Diarieföring är alltså ett sätt att hålla handlingarna ordnade 
så att de är lätta att hitta.  
 
Bestämmelserna om hantering och registrering av allmänna handlingar finns i fjärde och femte 
kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter 
måste alltid registreras enligt denna lag. 
 
Även arkivlagen innehåller en bestämmelse om registrering. Där uppges att myndigheterna är 
skyldiga att registrera på ett sådant sätt som underlättar arkivvården, framför allt när det gäller 
gallring och framtida återsökning. Syftet är att allmänheten ska ges möjlighet till insyn i 
verksamheten, och kunna begära ut handlingar som man vill ta del av. Förvaltningen har också ett 
praktiskt behov att hålla ordning på sina handlingar. 
 

3.2 Vad är en allmän handling? 
En handling är någonting som innehåller information av något slag. En handling kan vara ett brev, 
protokoll eller beslut men det kan också vara e-post eller någon annan typ av digital kommunikation. 
Lagen säger att en handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen 
till eller är upprättad inom kommunen. 

 
Fig 2. Flödeschema över handlingar 
 
En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. 
Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. För att en 
handling ska kunna sekretessbeläggas måste den som beslutar om detta ange vilken paragraf i 
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offentlighets- och sekretesslagen som stödjer beslutet. För de handlingar som sekretessbeläggs ska 
enligt lag alltid registreras.  
 
3.2.1 Inkommen till 
I en kommun är alla nämnder egna myndigheter. En handling anses inkommen när den har anlänt till 
en myndighet eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Detta gäller för alla 
förtroendevalda och anställda i hela kommunen  
 
Även meddelanden i form av SMS räknas som inkomna när de gjorts tillgängliga för myndigheten på 
ett tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar. Det här gäller även meddelanden som 
kommit genom sociala medier såsom Facebook, om dessa utnyttjas av tjänstemännen inom ramen för 
sin tjänsteutövning. 
 
Vid offentliga upphandlingar omfattas anbud av absolut sekretess fram till dess att anbudet 
offentliggörs, eller beslut om leverantör har fattats eller då ärendet avslutats på annat sätt. Att till 
exempel avbryta en upphandling är ett exempel på det sistnämnda. 
 
3.2.2 Upprättad hos 
En handling anses upprättad när den är slutbehandlad, när ärendet är justerat eller när ett beslut har 
skickats från myndigheten. Till exempel är kommunens eget exemplar av en utgående skrivelse en 
allmän handling så snart skrivelsen har skickats.  
 
Obs! När en handling skickas mellan myndigheter inom kommunen är handlingen upprättad hos 
avsändaren och inkommen hos mottagaren och ska därför registreras hos båda.  
Detta gäller exempelvis remissvar över myndighetsgränser som alltså ska registreras både hos den 
avsändande och mottagande förvaltningen.  
 
Om en handling inte ska expedieras är handlingen allmän när den har färdigställts, det vill säga när 
behörig tjänsteman har godkänt innehållet och upprättat handlingen. Detta kan till exempel gälla 
fristående utredningar. 
 
3.2.3 Förvarad hos 
En handling är allmän om den finns i myndighetens lokaler och dessutom är upprättad eller 
inkommen. Ibland finns handlingarna på en annan plats än i myndighetens lokaler men de kan ändå 
anses vara förvarade hos kommunen. 
 
Det kan hända att handlingar är utlånade och finns hemma hos en politiker, tjänsteman eller hos en 
konsult som gör ett uppdrag åt myndigheten. Om myndigheten lämnat handlingar till någon annan för 
bearbetning eller lagring ses de också som förvarade hos myndigheten.  
 
En privat handling, exempelvis ett personligt brev som inte berör myndighetens verksamhet, är inte 
allmän bara för att den råkar finnas hos myndigheten. 
 

3.3 Vad är inte en allmän handling?  
Det finns vissa undantag när det gäller vad som anses vara en allmän handling. Nedanför finns 
exempel på handlingar som inte är allmänna och som därför inte behöver registreras eller lämnas ut. 
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Om det bedöms nödvändigt för förståelsen av ett ärende ska dock även sådana handlingar registreras. 
Den som är osäker på om en handling ska registreras eller inte ska alltid fråga registrator eller 
nämndsekreterare. 
 
Exempel på handlingar som inte är allmänna: 
 

• Handlingar som tas emot av en person i egenskap av en annan ställning, till exempel partipost 
till en politiker eller post till en fackligt förtroendevald, 

 
• En inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens verksamhet, 

 
• Icke justerade protokoll, 

 
• Utkast eller förslag som utgör underlag för beslut eller skrivelser eller andra därmed 

jämställda handlingar till nämnden, 
 

• Minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel en 
föredragning,  

 
• En tjänstemans interna arbetsmaterial, såsom interna meddelanden, intern information och 

intern korrespondens. 
 

• Korrespondens om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam 
projektgrupp (gäller även när personerna representerar olika myndigheter). 

 

3.4 Utlämnande av allmän handling 
3.4.1 Vem får ta del av allmän handling? 
Vem som helst, både svenskar och utländska medborgare, har rätt att del av allmänna handlingar. 
Alla som arbetar inom Håbo kommun är skyldiga att hantera en förfrågan om utlämnande av en 
offentlig handling. Enligt lagen ska en allmän handling lämnas ut skyndsamt. Det innebär att man 
som tjänsteman ska släppa det som man håller på med för att behandla en sådan förfrågan.  
 
Den som vill ta del av kommunens allmänna handlingar har ingen skyldighet att uppge sitt namn eller 
redogöra för varför hen är intresserad av en viss handling. Den enda gången en tjänsteman får 
efterfråga ett namn är om frågan gäller en sekretessbelagd handling. Tjänstemannen måste då kunna 
avgöra om personen har rätt att ta del av handlingen eller inte. 
 
Den som vill ta del av en allmän handling måste kunna precisera sig tillräckligt för att den myndighet 
som förvarar handlingarna ska kunna hitta materialet någorlunda enkelt. 
 
Om det behövs teknisk utrustning för att ta del av handlingarna är myndigheten skyldig att 
tillhandahålla sådan, till exempel en persondator. Besökare har också rätt att fotografera eller skriva 
av allmänna handlingar. 
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Kommunen är inte skyldig att kostnadsfritt lämna ut kopior på allmänna handlingar. Alla begäranden 
om kopior av allmänna handlingar ska behandlas enligt Håbo kommuns fastställda avgifter för kopia 
av allmän handling.  
3.4.2 Vem får lämna ut allmän handling?  
Om en handling ska lämnas ut beror på innehållet i handlingen och omständigheten runt ärendet. I 
första hand är det den tjänsteman på den myndighet som har hand om handlingen som tar ställning till 
om den ska lämnas ut eller inte. Om tjänstemannen bedömer att en handling inte ska lämnas ut ska 
den som begär ut handlingen upplysas om att ärendet kommer att lämnas till myndigheten för beslut. 
Alla beslut om att avslå en begäran om allmän handling ska lämnas skriftigt och ska innehålla 
information om hur beslutet kan överklagas i Kammarrätten.  
 
Om en handling inte ska lämnas ut måste detta kunna motiveras genom att hänvisa till relevanta 
paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut att avslå en begäran om utlämnande av handling 
fattas alltid enligt särskild delegering. Ansvarig delegat finns angiven i nämndens delegeringsordning.  
 
Även handlingar som markerats med sekretess måste prövas vid begäran om utelämnande. 
Sekretessen gäller nämligen aldrig för evigt. Om en handling är delvis hemlig, är man skyldig att 
avidentifiera de hemliga delarna och visa upp den del som är offentlig.  
 
Observera att det är myndigheten/förvaltningen som avgör vad som är hemligt eller inte. Det händer 
att personer skickar in handlingar och skriver ”förtroligt”, ”behandlas konfidentiellt” eller liknande på 
dem, men det saknar betydelse i sammanhanget. 
 
3.4.3 Allmänna handlingar och PUL 
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att ett 
utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen. Det avgörande är 
vad som händer med personuppgifterna efter att de har lämnats ut och vad den som begärt ut dem, ska 
använda dem till. Därför kan myndigheten behöva fråga hur och till vad sökanden ska använda 
uppgifterna. Det gäller till exempel om någon begär ut uppgifter om väldigt många personer eller om 
ett urval av personer, till exempel baserat på inkomst. Kom ihåg att myndigheten inte får ställa mer 
inträngande eller fler frågor än vad som krävs för att göra sekretessbedömningen. 
 
Om sökanden sedan lämnar en redogörelse för hur uppgifterna ska behandlas bör myndigheten lita på 
denna. Om frågorna däremot inte besvaras på ett konkret sätt eller om redogörelsen framstår som 
osannolik finns det skäl att anta att sökanden kommer att behandla uppgifterna på ett sätt som strider 
mot personuppgiftslagen. 
 

3.5 Posthantering 
Huvudregeln är att all inkommande post, såväl papperspost som e-post och fax, ska öppnas så fort 
som möjligt, det vill säga samma dag som den kommer in till förvaltningen. 
Varje kommunal förvaltning ska upprätta en egen rutin som tydligt beskriver vem eller vilka som 
ansvarar för posthanteringen samt vilka som ersätter dessa vid sjukdom eller annat frånvarande. Det 
övergripande ansvaret för posthanteringen vilar dock på förvaltningens registrator.  
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3.5.1 Traditionell post 
Post till myndigheten öppnas av registrator eller annan utsedd tjänsteman. Det ska hos varje 
myndighet finnas ersättare för registrator, i händelse av sjukdom eller ledighet. En handling ska 
stämplas med ankomstdatum och namn på mottagande myndighet i samband med postöppningen. 
 
Förvaltningens registratorer ansvarar för att fördelningen av post sker snarast möjligt och att en 
handläggare kan ta del av post samma dag som den kommit in.  
 
Om en handling kommit in till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast, efter att den 
ankomststämplats, översändas till den som ska hantera ärendet. Den myndighet som endast 
vidarebefordrar feladresserad post behöver inte registrera sådan post. Avsändaren till den 
feladresserade posten ska underrättas om att handlingen sänts vidare. 
 
Självfallet ska inte kommunens postadress eller adresserade kuvert användas för personliga syften.  
 
3.5.2 E-post 
Varje anställd och förtroendevald i kommunen är skyldig att dagligen bevaka sin inkorg i e-
postsystemet, mobiltelefonen eller liknande. Tänk på att din mottagna och skickade e-post är offentlig 
och formellt tillhör Håbo kommun. Undvik därför i möjligaste mån att använda den i privata ärenden.  
 
Tänk även på att din e-post inte får stå obevakad när du är frånvarande en längre period, till exempel 
vid semestertider. Vid frånvaro ska du alltid se till så att en annan person eller grupp bevakar din e-
post. Du ska även använda ett autosvar för att informera avsändaren om att e-posten i din frånvaro 
bevakas av annan person eller grupp. Autosvar ska även informera om när du åter är i tjänst.  
 
E-post som är allmän handling och som inte är av tillfällig eller ringa betydelse1 ska utan dröjsmål 
registreras av handläggaren eller vidarebefordras till myndighetens registrator  
 
3.5.3 Personadresserad post 
Personadresserad post får endast öppnas om adressaten genom en fullmakt har gett registrator eller 
motsvarande tjänsteman tillstånd att öppna posten. Post anses vara personadresserad om 
personnamnet står överst på kuvertet eller om det på annat sätt tydligt framgår att posten är privat.  
 
Det är den verksamhetsansvariga chefens ansvar att tillgodose att de anställda har skrivit under en 
sådan fullmakt. Detta ska genomföras direkt vid nyanställning. 
 

3.6 Vad ska registreras? 
Enligt Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen ska allmänna handlingar hållas 
ordnade så att de snabbt kan återsökas. Huvudregeln i Håbo kommun är att handlingar som kommit in 
eller upprättats hos en myndighet ska registreras. Den vanligaste registerformen i kommunen är ett 
diarium, men här återfinns bara en liten av alla allmänna handlingar som finns hos kommunen. 
Många allmänna handlingar finns i andra typer av register eller i särskilda verksamhetssystem. 

1 Mer information om vad som ska registreras finns under punkt 3.6. 
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Följande handlingar ska alltid registreras:  
 

• handlingar med klagomål eller synpunkter 
• beslut i ett ärende eller handlingar som tillför ett ärende information 
• handlingar som tillhör ärenden som behandlas i styrelser och nämnder 
• ansökningar och anmälningar 
• beslut från andra myndigheter 
• inkomna anbud, offerter och dylikt (dessa ska registreras i kommunens upphandlingssystem) 
• allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns behov av att kunna återsöka och 

bevara för framtiden 
• sekretessbelagda handlingar  

 
Post ska registreras senast dagen efter det att den inkommit. Samma regel gäller för fax och 
elektronisk post.  
 
Ett alternativ till registrering är systematisk förvaring. Med systematisk förvaring menas att 
handlingen till exempel är insatt i en tydligt etiketterad pärm och att texten på etiketten 
överensstämmer med handlingarna i pärmen. Vid systematisk förvaring ska samma typ av handling i 
en förvaltning förvaras på samma sätt vid förvaltningen alla avdelningar och enheter. Detta är mycket 
svårt att uppnå i en så pass stor organisation och är därför inte att rekommendera. Huvudregler är 
alltså att handlingar i första hand ska registreras i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem och i andra hand i verksamhetssystem med motsvarande funktionalitet.  
 
Vid varje myndighet ska det finnas en antagen dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning som 
beskriver hur registrering och förvaring av handlingar ska ske på myndighetens enheter.    
 
3.6.1 Handlingar av liten betydelse måste inte alltid registreras 
Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den inte registreras. 
Det kan gälla in- och utgående post av ringa betydelse till exempel kursinbjudningar, tidningar, 
reklam, svar på enkla frågor om verksamheten eller personalens egna minnesanteckningar från 
personalmöten, rutinbeskrivningar, interna utbildningsprogram, med mera. Men eftersom det kan 
finnas behov av att kunna återsöka informationen även i dessa handlingar kan det således finnas 
anledning att trots allt registrera dem. Vid tveksamheter om registrering ska ske eller inte är det 
registratorn som avgör. 
 
3.6.2 Uppgifter som ska registreras 
När handlingen registreras ska följande uppgifter finnas: 
 

• Datum när handlingen kom in eller upprättades.  
• Diarienummer eller annan beteckning.  
• I förekommande fall från vem handlingen kommit in eller till vem den expedierats.  
• En rubrik med bra sökord/nyckelord som i korthet förklarar vad handlingen rör.  

 
Handlingens rubrik/innehåll används för återsökning i ärendehanteringssystemet och ska underlätta 
utlämnande av allmän handling till allmänhet i samband med till exempel utskick av postlistor.  
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En postlista består av samtliga inkommande och upprättade handlingar på kommunens samtliga 
förvaltningar. Postlistan skickas varje vecka till ett antal journalister, där visas samtliga handlingars 
rubrik/innehåll, mottagare och avsändare samt diarienummer.  
 
Tänk på att inte registrera fler personuppgifter än nödvändigt (för handlingens återsökning) i just 
dessa fält, till exempel en medborgares personnummer.  
 
Innehåller handlingen sekretesskyddade uppgifter ska punkterna 3 och 4 dock utelämnas eller 
särskiljas om dessa annars skulle röja sekretessen. Detta för att registret i övrigt ska kunna visas för 
allmänheten. 
 
3.6.3 Ärenderegistrering 
Vissa handlingar kopplas samman i ett ärende. Huvudregeln är att alla handlingar som ska behandlas 
politiskt i nämnd/styrelse ska diarieföras. Därutöver ska man diarieföra allmänna ärenden av vikt och 
som man har behov av att kunna återsöka eller bevara för framtiden. Formen för diarieföring ska 
väljas utifrån lagstiftningens krav och verksamhetens praktiska behov.  
 
Alla handlingar som tillhör ett diariefört ärende ges samma diariebeteckning, det vill säga ett 
diarienummer eller en diarieplanbeteckning. Alla ärenden ska beredas, beslutas, besvaras och 
arkiveras. 
 
När ett ärende diarieförs bildas en så kallad ärendeakt där alla till ärendet hörande handlingar förvaras 
i kronologisk ordning i ett arkiv- eller åldersbeständigt aktomslag som följer ärendet ända till 
slutarkiveringen. 
 
Tillförs ett ärende nya handlingar, till exempel beslut, inkomna/expedierade handlingar eller dylikt 
ska dessa registreras som allmän handling och knytas till det diarieförda ärendet. Om viktiga 
uppgifter muntligen tillförs ett ärende, till exempel vid telefonsamtal, ska detta antecknas av 
handläggaren och i daterat skick registreras och tillföras akten. 
 
Ett och samma ärende får inte registreras på nytt. Diariebeteckningen ska följa ärendet ”från vaggan 
till graven”, oberoende av om ärendet är initierat av kommunen eller av utomstående. 
 
3.6.4 Registrering av ärendemening 
Varje ärende ska sammanfattas av en bra och kärnfull rubrik - en ärendemening. Den ska så väl som 
möjligt täcka ärendets huvudsakliga innehåll. Den ska innehålla bra sökord, men inte vara för lång. 
Den ska normalt kunna fungera som rubrik i tjänsteskrivelser, i kallelser och protokoll. Ett bra sätt att 
hamna rätt är att stämma av ärendemeningen med det förväntade beslutet.  
 
Undvik att börja ärendemeningen med ord som ”beträffande”, ”rörande”, ”angående”, ”förslag” och 
dylikt. Förkortningar och interna arbetsnamn bör inte heller användas. Om ärendemeningen behöver 
kompletteras eller ändras under beredningens gång ska detta göras i samråd med handläggaren och 
registrator för diariet. 
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3.6.5 Vem registrerar? 
På varje kommunal myndighet ska det finnas en registrator som har det övergripande ansvaret för 
myndighetens registrering och diarieföring av allmänna handlingar. Registratorn ska hålla en särskild 
uppsikt över upprättandet av nya ärenden.  
 
Kommunens handläggare ansvarar för att de handlingar som de själva upprättar, samt att de 
handlingar som kommer direkt till handläggarna via post eller e-post blir registrerade. Detta innebär 
antingen att handläggarna registrerar inkomna eller upprättade handlingar själva eller tillser att dessa 
överlämnas till myndighetens registrator för registrering. Arbetsfördelningen får prövas utifrån vad 
som är rationellt i det enskilda fallet.  
 
3.6.6 Scanning av handlingar 
Huvudregeln är att alla diarieförda handlingar, om möjlighet finns, ska göras elektroniskt tillgängliga. 
Detta för att underlätta återsökningen av ärenden, men även med hänsyn till miljön genom att färre 
utskrifter görs.  
 

3.6.7 Förvaring av handlingar 
Allmänna handlingar ska förvaras i godkänd arkivlokal eller i brandsäkra skåp. Allmänna handlingar 
som är hemliga ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. När det gäller diarieförda 
pappershandlingar ska dessa läggas i akter. Akterna ska normalt förvaras hos registrator i det närarkiv 
som ärendet tillhör. 
 
 



 

 RIKTLINJER 18 
 Datum Vår beteckning 
 2014-10-15 KS2014/143 nr 2014.3074 

 

4. Handläggning och beredning av ärenden 
Syftet med att ett ärende bereds är att ta fram så bra underlag som möjligt för framtida beslut. En väl 
genomförd beredning är alltså en grundförutsättning för att kommunens beslut ska bli rätta, riktiga 
och genomförbara. Det innebär först och främst att beslutsunderlaget ska vara relevant och korrekt, 
men även begripligt för den som läser det. En godkänd berednings slutprodukt ska alltså vara fullt 
förståelig för förvaltningen, för nämnden och för den enskilda medborgaren.  
 
I en ärendeberedning ingår bland annat att ta fram olika former av tjänsteskrivelser. De blir viktiga 
beslutsunderlag tillsammans med andra handlingar när ett ärende ska beslutas av nämnd eller av 
fullmäktige. Det är handläggaren som har berett ärendet som skriver tjänsteskrivelsen. I 
tjänsteskrivelsen lyfter handläggaren fram det som är väsentligt att belysa för att ge beslutsfattarna ett 
så bra beslutsunderlag som möjligt. 
 
Handläggaren ska planera sitt arbete – eller sin handläggning – efter de stoppdatum som gäller inom 
den egna nämnden. Stoppdatumet är ett noga utvalt datum som ger förvaltningen tillräcklig tid att 
slutbereda ärendelistan inför nämnden. I princip får inte ett ärende presenteras för nämnden om det 
lämnas in efter stoppdatumet.  
 

4.1 Översikt över ärenden och dokument i Håbo kommun 
Det är viktigt att man som handläggare har förståelse för de olika ärendetyperna som hanteras i 
kommunens ärendeprocess. Dessa beskrivs övergripande nedan. 
 
4.1.1 Nämndens beslutsunderlag 
De olika enheterna och avdelningarna inom kommunens förvaltningar skriver beslutsunderlag åt sina 
respektive nämnder2. Beslutsunderlagen i nämnden kallas olika saker beroende på vem som är den 
formella avsändaren: 
 
En tjänsteskrivelse är ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från en tjänsteman till nämnd. 
Tjänstemannen är avsändare och nämnden får inte ändra på innehållet i dokumentet. En 
tjänsteskrivelse innehåller alltid ett förslag till beslut. Det kan till exempel handla om att en nämnd 
ska godkänna ett förslag eller förelägga någon att vidta – eller förbjuda – en åtgärd. En 
tjänsteskrivelse författas när det inte är tillräckligt att muntligt föredra ett ärende för nämnden.  
 
En framställan är ett samlingsnamn på förslag, ansökningar och begäranden från en nämnd. 
Mottagare är en annan nämnd, kommunfullmäktige eller ett externt organ, till exempel en statlig 
myndighet. En framställan skrivs oftast av en tjänsteman men får ändras av nämnden eftersom 
nämnden är avsändare. 
 
Ett yttrande är ett uttalande från kommunfullmäktige eller från en nämnd. Yttrandet skrivs av en 
tjänsteman men kan ändras av fullmäktige eller den aktuella nämnden. Yttranden kan också skrivas 
på delegation. Ett yttrande skrivs till exempel när kommunen har fått ett lagförslag på remiss från ett 
departement, eller i något annat ärende ombetts att yttra sig till en myndighet eller 
intresseorganisation. Vidare kan en instans inom kommunen yttra sig till en annan intern instans. 

2 Kommunstyrelsen också är en nämnd, trots att nämnd inte ingår i namnet 
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Exempel på ett internt yttrande är när kommunfullmäktige har remitterat en motion eller ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen eller en annan nämnd. 
 
4.1.2 Delegationsärenden   
Ett delegationsärende är ett ärende där en tjänsteman, en politiker eller ett utskott har fått i uppdrag 
att besluta i en nämnds namn. Nämnden har alltså överlåtit (delegerat) beslutsrätten i ärendet. Många 
utav de beslut som fattas i Håbo kommun, fattas på delegation – oftast utav en tjänsteman. Varje 
nämnd har en egen delegationsordning, som talar om vem som får fatta beslut i nämndens namn och i 
vilka frågor hen får göra det. Alla delegationsbeslut måste anmälas till respektive nämnd dels för 
nämndens egen kontroll och information och i vissa fall för att vinna vinna laga kraft och för att tiden 
för överklagande ska börja löpa. För mer info se kapitel 4.6.  
 
4.1.3 Remisser, motioner och medborgarförslag 
En remiss är en begäran om att kommunen eller en nämnd inom kommunen ska yttra sig i en viss 
fråga, det vill säga uttala sig i frågan eller lämna ett omdöme. En remiss kan komma både från 
externa aktörer, till exempel statliga myndigheter, eller från interna instanser, till exempel andra 
nämnder. När man svarar på remisser så skriver man ett yttrande.  
 
Ibland måste innehållet, eller de bakomliggande faktorerna, i ett yttrande förklaras ytterligare för 
nämnden. I dessa fall är det motiverat att låta yttrandet sammanfattas i en separat tjänsteskrivelse.  
 
En motion är ett formellt förslag till kommunfullmäktige från en eller flera ledamöter i fullmäktige. 
Motionerna överlämnas av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ett medborgarförslag är ett förslag till kommunfullmäktige från en eller flera personer som är 
folkbokförda i Håbo kommun. Precis som motionen så överlämnar kommunfullmäktige ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.   
 

4.2 Hur skriver vi i Håbo kommun? 
Språket i tjänsteskrivelser, yttranden och protokoll ska vara korrekt och enkelt att förstå. Att skriva 
enkelt och korrekt är en demokratisk skyldighet för kommunens alla medarbetare.   
En bra utgångspunkt i detta arbete är de allmänna skrivregler som statsrådsberedningen arbetat fram3. 
 
Som tjänsteman kan man även söka stöd i statsrådsberedningens ”Svarta lista” – som listar de ord 
som bör undvikas i offentliga skrivelser. Ett annat bra sätt att kolla svårighetsgraden på en text är att 
använda verktyget ”Validera text”. Det finns tillgängligt både på Internet4 och i kommunens 
ordbehandlingsprogram, under fliken – Granska. 
 
Att skriva enkelt och förståeligt kan fortfarande vara en utmaning, särskilt om man är van att använda 
ett mer formellt språkbruk. Ta därför stöd och hjälp av de tips som presenteras nedan.  
 

3 http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/83/7be35768.pdf  
4 På www.valideratext.se  

                                                 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/83/7be35768.pdf
http://www.valideratext.se/
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4.2.1 Några enkla skrivråd 
Här följer några sammanfattande skrivråd från Klarspråksgruppen inom Justitiedepartementet: 
 

• Gör klart för dig vem du skriver till och varför. 
• Planera vad du behöver säga och i vilken ordning du ska säga det. 
• Håll dig till det väsentliga.  
• Var så personlig som sammanhanget tillåter.  
• Använd aktiva verb hellre än passiva. 

 
4.2.2 Svåra ord och uttryck 
Försök att undvika fackspråksuttryck så långt det är möjligt. Det kan vara nödvändigt att använda 
sådana uttryck ibland, men försök att inte överanvända eller missbruka dem.  
 
Det finns ord som används i kommunens texter – mycket beroende på att de är en del av ett 
traditionellt ”myndighetsspråkbruk” – som utan svårighet kan bytas ut till mer vardagliga uttryck, 
utan att innebörden i meningen går förlorad. Nedan följer några exempel på sådana uttryck, som är 
hämtade från ”Svarta listan”, och förslag på ersättningsord:  
 
Erfordras – skriv istället; behövs, krävs eller nödvändigt.  
Erhålla – skriv istället; få 
Föranleda – skriv istället; leda till/motivera 
Hemställa – skriv istället; begära/föreslå 
Tillställa – skriv istället; lämna/ge/sända/skicka till 
 
Ett annat bra sätt att lätta upp språket i en text är att ”lösa upp” sammansatta verb. Det är till exempel 
bättre att skriva ”ta emot” istället för ”emottaga”.  
 

4.3 Att tänka på vid ärendeberedning och handläggning 
Denna del av ärendehandboken är tänkt att fungera som ett stöd och en vägledning till kommunens 
handläggare i den övergripande ärendehanteringen. Nedan presenteras ett antal frågor som 
sammantaget behöver besvaras eller hanteras av en handläggare i en normal ärendeberedning.  
 
4.3.1 Inledande bedömningar 
En handläggare som har fått ett ärende tilldelat sig bör omedelbart göra en bedömning av 
handlingarna i ärendet och konstatera om:  
 

• Ärendet kommit rätt eller om det ska till en annan myndighet? 
• Ärendet behöver kompletteras med till exempel intyg eller annan information? 
• Ärendet kräver ett nämnds- eller delegationsbeslut? 
• Ärendet behöver remitteras? 

 
4.3.2 Fortsatt beredning 
Efter de inledande bedömningarna så kan handläggaren börja arbeta med själva ärendet. Där är det, 
utöver att svara på de frågor som ärendet ställer, viktigt tänka på följande frågor:  
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Vilka lagar, normer och beslut påverkar ärendet? – Ett ärendes handläggning måste självfallet vara 
förenligt med gällande lagstiftning, men det är också viktigt att en beredning följer de regler, riktlinjer 
och övergripande beslut som fattats inom Håbo kommun. Det är till exempel viktigt att beakta de 
övergripande politiska målen, beslut om budget eller innehållet i vissa styrdokument och så vidare. 
 
Finns det beröringspunkter eller samordningsvinster med andra ärenden? – Ett ärende kan ”höra 
ihop” med eller på annat sätt beröras av en större, mer övergripande fråga som handläggs någon 
annanstans i kommunen. I dessa fall ska möjligheterna för samordning undersökas.  
 
Hur har liknande ärenden hanterats tidigare? / Finns praxis? – Många kommunala ärenden är 
rutinberoende och handläggs på samma sätt. Det är viktigt att denna praxis utvärderas allteftersom 
lagstiftning förändras. 
 
4.3.3 Beslut  
Utifrån de underlag som tagits fram under handläggningens gång ska förslag till beslut formuleras. 
Handläggaren ska alltså ta ställning i ärendet och föreslå en möjlig lösning. I detta ingår även att i 
möjligaste mån redovisa den tankekedja som föranledde beslutsförslaget. I undantagsfall kan en 
handläggare presentera flera möjliga förslag till beslut för den politiska nivån att ta ställning till. I 
dessa fall ska handläggaren presentera för- och nackdelar och konsekvenser av samtliga alternativ. 
 
Handläggaren ansvarar ofta för att verkställa de eventuella besluten, i det ingår även ett informations- 
och kommunikationsansvar. Det innebär att man som handläggare måste planera för hur de som 
berörs av beslutet ska informeras om det.  
             

4.4 Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelsen är det skriftliga underlag som kommunens tjänstemän använder för att presentera 
förslag till beslut för kommunfullmäktige, nämnder, utskott och beredningar.  
 
Syftet med tjänsteskrivelsen är att ge kommunens förtroendevalda tillräcklig information för de ska 
kunna fatta ett beslut i ett ärende. Det är därför viktigt att tjänsteskrivelserna är utformade på ett 
korrekt sätt och att en förtroendevald snabbt kan sätta sig in i ett ärende och förstå bakgrunden för det 
eller de beslut som föreslås. 
  
Alla tjänsteskrivelser i Håbo kommun: 
 

• Ska vara utformade enligt de dokumentmallar som finns i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystem och motsvarande verksamhetssystem 

• Kan ha underlag i form av rapporter, planer och program. 
• Ska registreras i sin helhet i ärendehanteringssystemet 
• Ska förvaras i en fysik ärendeakt (pappersoriginal) 
• Ska vara färdigställda och anmälda till sammanträde innan stoppdatum 

 
4.4.1 Mall för tjänsteskrivelse 
Målsättningen är att tjänsteskrivelser i Håbo kommun ska vara utformade på samma sätt, oavsett 
vilket kontor och förvaltning som ansvarar för handläggningen eller vilken nämnd som beslutet ska 
fattas i. Syftet med detta är att underlätta läsningen för förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet. 
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Stora delar av innehållet i tjänsteskrivelserna återanvänds när nämndsekreteraren skriver 
sammanträdesprotokollen. Därför är det viktigt att tjänsteskrivelserna är utformade på ett enhetligt 
sätt både till utseende och till innehåll.  
 
En tjänsteskrivelse ska namnges på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilket ärende den behandlar. 
Följande rubriker ska användas i samtliga tjänsteskrivelser:  
 

• Förslag till beslut 
• Sammanfattning 
• Skäl till beslut (används bara inom myndighetsutövning mot enskild) 
• Ärendet 
• Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
• Uppföljning 
• Beslutsunderlag 
• Beslutet skickas till 

 
Rubrikerna finns förskrivna i mallen för tjänsteskrivelser och ska inte ändras men kan med fördel 
kompletteras med underrubriker om dessa ytterligare tydliggör skrivelsens innehåll.  
 
Se bilaga 1 för ett exempel på en tjänsteskrivelse.  
 
4.4.2. Förslag till beslut 
Förslag till beslut formuleras i fristående meningar. Förslagen ska:  
 

• Vara begripliga rent språkligt 
• Inte kunna missförstås, 
• Numreras  
• Skrivas i presens 

 
Utformningen av förslag till beslut ser olika ut beroende på om ärendet ska beslutas i nämnd, 
kommunstyrelse eller av fullmäktige. Skillnaden mellan förslagen förklaras nedan:  
 
Exempel på beslut som ska fattas direkt av nämnd:  
Förslag till beslut  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapport daterad 2015-04-26 
 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på 
ytterligare återgärder för att hantera det prognostiserade underskottet    
 
 
Exempel på beslut där vidare beslut ska fattas av fullmäktige:  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta reviderade regler för 
internhyra 
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4.4.3 Skäl till beslut 
Denna rubrik används i de fall där ärendet gäller ett myndighetsbeslut mot en enskild, till exempel i 
ett bygglovs- eller biståndsärende. Enligt förvaltningslagens 20 § så ska skälen som motiverat ett 
sådant beslut alltid motiveras.   
 
4.4.4  Sammanfattning 
Sammanfattningen är en kort summering av ärendet som ger en översiktlig bild av vad det handlar 
om. Här ges en kort historik över ärendet, när och hur det initierades och om det finns andra 
relaterande ärenden. Slutligen så presenteras anledningen eller orsaken till varför det föreslagna 
beslutet bör fattas. 
 
Sammanfattningen ska vara så kort och koncis som möjligt. Det är viktigt för att läsarna snabbt ska 
kunna avgöra vad ärendet handlar om. En annan anledning är att texten ska kopieras och användas i 
nämndens protokoll. 
 
Denna rubrik behöver inte användas i ärende gällande myndighetsutövning mot enskild. 
 
4.4.5 Ärendet  
Här beskrivs hur ärendet har utretts och vad som har kommit fram i handläggningen. Här ska motiven 
till det förslag till beslut som läggs fram klart och tydligt framgå. Det ska även framgå vilka 
eventuella lagar och paragrafer som man stöder sig på. Är ärendets beredning mycket kort så räcker 
det med att skriva allting i sammanfattningen. 
 
4.4.6 Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Här beskrivs vilka eventuella kostnader eller besparingar som det föreslagna beslutet innebär för 
Håbo kommun. Det ska även framgå hur eventuella kostnader ska finansieras, till exempel via drift- 
eller investeringsbudget. Om ett förslag inte innebär några kostnader eller besparingar ska det också 
framgå här.  
 
Denna rubrik behöver inte användas i ärende gällande myndighetsutövning mot enskild såvida detta 
inte efterfrågas av nämnden. 
 
4.4.7 Uppföljning 
Här beskrivs om, och hur, det föreslagna beslutet ska följas upp. Om uppföljning ska ske till nämnd 
så ska det formuleras som ett separat beslutsförslag, och vara tidsatt. Om det föreslagna beslutet inte 
behöver följas upp så ska det framgå här.  
 
Denna rubrik behöver inte användas i ärende gällande myndighetsutövning mot enskild såvida detta 
inte efterfrågas av nämnden. 
 
4.4.8 Beslutsunderlag  
Här ska det tydligt framgå vilket/vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen såsom 
rapporter, beslutsprotokoll, planer, program och budgetsammanställningar och så vidare. Det är 
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viktigt att varje enskilt beslutsunderlag anges med diarienummer eller i förekommande fall annat 
löpnummer.   
 
4.4.9 Beslutet skickas till  
Här anges vem eller vilka som beslutet ska expedieras till, det vill säga vilka som beslutet ska skickas 
till när det justerat. Det är handläggarens ansvar att se till så de som berörs av ett beslut också får 
beslutet skickat till sig. Om handläggaren inte har angett någonting under denna rubrik så kommer 
inte nämndsekreteraren att expediera beslutet.   
 

4.5. Hantering av motioner och medborgarförslag 
4.5.1. Motion 
En motion väcks av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion är en möjlighet för en 
enskild ledamot eller en grupp ledamöter att väcka ett ärende i fullmäktige. Ofta innehåller motioner 
förslag om förändring och/eller belysning av en frågeställning genom krav på utredning. Möjligheten 
att väcka en motion är framförallt ett viktigt verktyg för den politiska oppositionen i kommunen. Det 
är därför ett centralt inslag i den svenska demokratiska modellen.  
 
Alla motioner ska handläggas på ett enhetligt sätt. Det betyder att även motioner som gäller sådant 
som faller utanför kommunens kompetens ska utredas. Beredningen av den senare typen av motioner, 
bör då vara mer övergripande samt avslutas med förslag om att motionen ska avslås. 
 
Det är viktigt att notera att en motion är ett ärende. En motion ska därför hanteras med samma 
grundlighet och respekt som övriga ärenden. Beredningen ska ske inom givna tidsramar, och avslutas 
med ett tydligt förslag till beslut. Beredningen ska, i tillämpliga fall, även innehålla en tydlig 
konsekvensbeskrivning av och ekonomisk redovisning för det nämnden föreslår.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde under våren och hösten. 
 
4.5.2. Medborgarförslag 
Ett medborgarförslag väcks av en eller flera kommuninnevånare genom att det lämnas in antingen till 
kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium vid fullmäktiges sammanträde. Ett 
medborgarförslag kan bara behandlas i sak om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. 
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att fatta beslut i 
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. 
 
Om fullmäktige har överlåtit ärendet till nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser 
handläggningen i fullmäktige. 
 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väckts. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde under våren och hösten.  
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Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när 
fullmäktige behandlar ärendet. 
 
I och med att fullmäktige infört möjligheten till medborgarförslag, gäller samma regler och 
förutsättningar för medborgarförslag som för motioner. Dessa två vägar att väcka ett ärende i 
fullmäktige är alltså likställda i alla avseenden.  
 
4.5.3. Beredning av motioner och medborgarförslag 
I Håbo kommun remitterar kommunfullmäktige alltid motioner och medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterar i sin tur motionen eller 
medborgarförslaget till den eller de nämnder som berörs för yttrande.  
 
Förslag till yttrande, skrivs av tjänsteman. Den aktuella nämnden fastställer yttrandet och skickar det 
till kommunstyrelsens förvaltning som bereder ärendet inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Då en nämnd ska yttra sig över en motion eller medborgarförslag ska 
ärenderubriken som användes i kommunfullmäktige även användas i nämnden. 
 
4.5.4. Remissvar till en motion eller ett medborgarförslag 
När ett yttrande till en motion eller ett medborgarförslag ska besvaras används mallen för 
tjänsteskrivelse. Under rubriken sammanfattning skrivs en kort sammanfattning av motionen i ett 
inledande stycke. Överlag är det bra att skriva kortfattat och att inte blanda ihop sammanfattningen av 
motionen med nämndens ställningstagande. Försök även att undvika fackuttryck och förkortningar 
och förklara alltid så kallade initialförkortningar. 
 
Besvara alltid motionens eller medborgarförslagets ”att-satser”, det vill säga det som yrkas, och 
redogör för skälen till ställningstagandet. På så sätt kan texten enkelt användas i beredningen inför 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under rubriken beslutsunderlag listas de 
dokument som ligger till grund för yttrandet. 
 
En motion och ett medborgarförslag innehåller ett förslag till något och är inte en 
fråga. Därför ska det framgå om motionen/medborgarförslaget ges: 
 

• Bifalls (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget föreslår ska genomföras)  
• Bifalls till viss del (som innebär att en del av det som motionen/medborgarförslaget föreslår 

ska genomföras, här är det viktigt beslutet tydligt förklarar vilken del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas ) 

• Avslås (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget föreslår inte ska genomföras) 
• Ska anses färdigbehandlat med hänvisning till de omständigheter/fakta som inhämtats under 

remissen. 
 

Vid förslag om bifall eller bifall till viss del ska också ingå förslag om uppdrag till nämnd att ansvara 
för verkställighet av uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp verkställigheten bland beslutade motioner och att 
återrapportera dessa till fullmäktige.  
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4.5.5. Svara först – utred sedan 
Om en motionär eller en förslagsställare föreslår en omfattande utredning av något slag ska man i 
beredningen undvika att genomföra utredningen i det här skedet. Istället bör beredningen fokusera på 
frågan om den föreslagna utredningen bör genomföras eller inte, och bara föreslå ett bifall eller 
avslag på förslaget till utredning. En beredning av motioner och medborgarförslag ska alltså undvika 
att i sak utreda något innan kommunfullmäktige har bifallit en utredning. 
 
Däremot är det generellt sett viktigt att i yttrandet ge ett så utförligt beslutsunderlag som möjligt och 
kanske också en grov kostnadsberäkning över det förslag eller den åtgärd som motionen avser. 
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4.6 Delegationsbeslut  
Som tidigare diskuterats i punkt 4.1.2 så innebär en delegation att en nämnd har överlåtit 
beslutanderätt i en enskild fråga till ett utskott, en ledamot eller en tjänsteman. Om man som 
förtroendevald eller tjänsteman har fått delegationsrätt att fatta beslut i en, eller flera, frågor så gör 
man det alltså i nämndens namn. Den som har fått rätten att fatta ett delegationsbeslut kallas för 
delegat.  
 
Möjligheten för fullmäktige, styrelser och nämnder att delegera beslutanderätt har till syfte att avlasta 
de förtroendevalda från rutinärenden så att deras uppmärksamhet istället kan riktas åt principiellt 
viktiga frågor. Delegationsrätten ger även förvaltningarna möjligheten effektivisera de egna 
handläggningsprocesserna. Eftersom det är nämnden som är ytterst ansvarig för beslut som fattas på 
delegation så krävs det att det finns återrapporteringsrutiner som gör så att ledamöterna kontinuerligt 
informeras om vilka beslut som fattats.  
 
Nedan följer en genomgång av hur man fattar delegationsbeslut i Håbo kommun.  
 
4.6.1 Handläggning 
Ett ärende handläggs enligt de principer som fastlades i punkt 4.3. Det är handläggarens uppgift att ta 
reda på om ett ärende kräver ett delegationsbeslut. Om så är fallet så ska handläggaren antingen 
kontakta delegaten och meddela att denne behöver fatta ett delegationsbeslut, eller, om handläggaren 
själv har delegation i frågan, själv fatta ett delegationsbeslut.  
 
4.6.2 Delegat fattar beslut 
Delegationsbeslutet utformas enligt den mall som finns i kommunens dokument- och 
ärendehanteringssystemet eller i motsvarande verksamhetssystem. Om beslutet handläggs i ett annat 
verksamhetssystem så används den mall som nämnden beslutat om där.  
 
Delegationsbeslut som inte rör myndighetsutövning mot enskild innehåller följande rubriker:  
 
Beslut 
Här redovisas beslutet i fullständiga meningar och inte i så kallade ”att-satser”. Om beslutet består av 
flera delbeslut så ska dessa numreras.  
 
Sammanfattning 
Här skrivs en kort sammanfattning av ärendet. I sammanfattningen ska man hänvisa till den punkt i 
delegationsordningens som förklarar att man som delegat har rätt att fatta ett beslut i frågan.   
 
Beslutsunderlag 
Här presenteras eventuella underlag som ligger till grund för beslutet.  
 
Underskrift  
Alla delegationsbeslut ska skrivas under av delegaten. Namn och tjänstebefattning ska framgå.  
 
Beslutet skickas till  
Här skrivs vilka personer, företag eller instanser som beslutet skickats till.   
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När ett beslut rör myndighetsutövning mot enskild och dessutom går den enskilde emot så ska det 
även innehålla en motivering av beslutet. En beslutsmotivering innehåller ofta hänvisningar till olika 
lagrum och det ska klart och tydligt framgå varför lagrummet är tillämpbart i det specifika fallet. Det 
ska även framgå hur beslutet kan överklagas.  
 
Det finns även delegationsärenden som förekommer i stor mängd där besluten fattas på/via fastställda 
blanketter. De förvaltningar som använder blanketter i delegationsbeslut ansvarar för att dessa 
utformas så det tydligt framgår:  
 

• Att det är frågan om ett beslut 
• Att beslutet är fattat med stöd av delegation 
• Namnet på nämnden som fattar beslutet 
• Datum för beslutet 
• Delegatens namn och befattning 

    
4.6.3 Delegationsbeslut registreras och expedieras 
Delegaten ansvarar för att beslutet registreras i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem 
eller vid behov annat verksamhetssystem, och att beslutet expedieras till berörda mottagare. 
Delegaten ansvarar även för att ett pappersoriginal läggs i ärendeakten. Expedieringen ska följa de 
rutiner som förvaltningen beslutat om.  
 
4.6.4 Delegationsbeslut verkställs      
Efter att ett delegationsbeslut är fattat kan det verkställas. Det kan dock ibland vara nödvändigt att 
vänta med att verkställa ett beslut tills det att överklagningstiden har löpt ut och beslutet vunnit laga 
kraft.  
 
För beslut som inte rör myndighetsutövning mot enskild så löper överklagningstiden tre veckor från 
och med det datum då bevis om justering av protokollet (där delegationsbeslutet återredovisades till 
nämnd) anslagits på kommunens anslagstavla. 
 
För beslut som rör myndighetsutövning mot enskild så börjar överklagningstiden löpa från och med 
det datum då beslut är mottaget, det är därför viktigt att det vid expedieringen av beslutet följer med 
ett delgivningskvitto eller mottagningsbevis eller liknande. 
  
4.6.5 Delegat anmäler beslutet till nämnden 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till den nämnd som beslutat om delegationsrätten. Den ansvariga 
nämnden bestämmer själv formen på anmälningarna. Det är delegatens ansvar att se till så att fattade 
delegationsbeslut anmäls till nämnden. Detta sker enklast genom att använda anmälningsfunktionen i 
kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Via systemet kan nämndsekreteraren sedan ta ut 
en rapport över nämndens fattade delegationsbeslut som anmäls till nämnden.  
 
Om nämnden bestämmer att de vill ha tillgång till delegationsbesluten i fulltext så ska delegaten även 
lämna en kopia av beslutet till nämndsekreteraren.  
   
Delegationsrapporten kan antingen skrivas ihop med protokollet eller arkivläggas i en samlingsakt för 
det aktuella året. 
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4.6.6. Ärendet avslutas  
När beslutet har verkställts så kan ärendet avslutas. Det är delegatens eller handläggarens uppgift att 
bedöma när ett ärende kan avslutas. 
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5. Kallelse och protokoll 
5.1 Utformning av kallelse  
Formellt är det ordföranden som ansvarar för kallelsen. Förberedelse och fastställande av ärendelista 
ska ske enligt rutiner för beredning (se kapitel 2; ”Ett ärendes gång i Håbo kommun”). Det är endast 
för kommunfullmäktiges kallelse som det finns riktlinjer i kommunallagen.  
 
I kallelsen ska följande information framgå: 
 

• Vilken nämnd/utskott eller råd (eller liknande) som kallelsen gäller  
• Tid och plats för sammanträdet 
• Vem som är ordförande respektive sekreterare  
• Ledamöter och ersättare 
• Vilka ärenden som ska behandlas  

 
Följande punkter är obligatoriska på ärendelistan: 
 

• Upprop 
• Val av justerare  
• Fastställande av dagordningen 
• Redovisning av delegationsärenden  

 
I ärendelistan kan man även ha med punkterna Meddelanden och Övriga frågor, detta är dock valfritt. 
 
Varje ärende som ska behandlas på sammanträdet bör ha en tjänsteskrivelse och övriga eventuella 
beslutsunderlag. Tjänsteskrivelsen ska bland annat innehålla en sammanfattning av ärendet. 
Sammanfattningen skrivs av handläggaren och ska skrivas på ett sätt så att den enkelt kan kopieras 
till nämndens protokoll. 
 
5.2 Ersättare vid sammanträde 
Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska hen själv ta kontakt med sin ersättare eller 
med partiet för att se till att partiet blir representerat på sammanträdet. Ledamoten behöver i 
normalfallet inte anmäla i förväg till förvaltningen att hen inte kommer.  
 

5.3 Protokoll  
Protokollet ska skrivas i presens. Protokollet för ett ärende delas in på följande sätt:  

• Ärenderubrik 
• Beslut (redovisas överst i protokollet) 
• Beslutsmotivering  
• Sammanfattning av ärendet 
• Beslutsunderlag 
• Reservationer 
• Motiveringar till reservationer och särskilda uttalanden  
• Förslag till beslut på sammanträdet  
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• Beslutsgång  
• Omröstningsresultat 
• Uppgift om jäv 
• Vem/vilka protokollets utdrag ska skickas till 

 
I protokollet redovisas ärendets beslut överst på sidan. Beslutets rubrik bör ange vilken nämnd 
beslutet gäller, se exempel nedan.  
 
Beslut  
 
1. Bygg – och miljönämnden beslutar att… 
 
 
Ledamöter som under sammanträdet anmält att de skriftligen vill reservera sig mot ett beslut bör om 
möjligt lämna in reservationen i anslutning till sammanträdet. Den som reserverar sig mot ett beslut 
har dock alltid möjlighet att välja att lämna in sin reservationsskrivelse före protokollets justering.  
 
För varje ärende i protokollet ska följande uppgifter kunna kopieras från tjänsteskrivelsen: 
 

• Ärenderubrik 
• Beslut 
• Sammanfattning  
• Beslutsunderlag 
• Vem/vilka beslutet ska skickas till   

 
I protokollet ska det även framgå information om:  
 

• Vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort vid sammanträdet 
• Övriga medverkande 
• Vilka personer som har valts till justerare samt tid och plats för justering  
• Datum då protokollet anslås samt datum för anslagets nedtagande  

 

5.4 Nämndprotokollens utformning — några exempel på mallar 
5.4.1 Protokollsmall — utan förslag till beslut på sammanträdet och utan omröstning 
Antag att nämnden fattar beslut i enlighet med förslag från arbetsutskottet eller förvaltning utan att 
några andra förslag till beslut framställts. I detta fall lämnas ingen redovisning över beslutsgången i 
protokollet. Nämndens beslut redovisas i klartext utan hänvisning till förslaget från förvaltning eller 
arbetsutskott under delrubriken ”X-nämndens beslut”. 
 
Arbetsutskottets eller förvaltningens förslag till beslut redovisas endast genom hänvisning till 
föredragningslistan/arbetsutskottet under delrubriken ”Beslutsunderlag”. 
 
Exempel på protokoll utan förslag till beslut på sammanträdet och utan omröstning, se bilaga 2.  
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5.4.2 Protokollsmall — med förslag till beslut på sammanträdet och utan omröstning 
Om en eller flera ledamöter i nämnden föreslår som beslut bifall till förslag från arbetsutskottet eller 
förvaltningen ska de framställda förslagen redovisas i klartext, utan hänvisning till förslaget från 
förvaltning eller arbetsutskott, under delrubriken ”Förslag till beslut på sammanträdet”, se bilaga 3. 
 
Under delrubriken ”Beslutsgång” redovisas att ordföranden ställer förslagen mot varandra samt vilket 
förslag till beslut som enligt ordförande bifallits av nämnden. 
 
Nämndens slutgiltiga beslut redovisas i klartext, utan hänvisning till förslaget från förvaltning eller 
arbetsutskott, under delrubriken ”X-nämndens beslut”. 
 
Arbetsutskottets eller förvaltningens förslag till beslut redovisas även i detta fall endast genom 
hänvisning till föredragningslistan eller arbetsutskottet under delrubriken ”Beslutsunderlag”. 
 
Den som vill ta del av de beredande organens förslag kan göra detta genom hänvisningen i 
protokollet till föredragningslistan där arbetsutskottets förslag finns redovisat eller till 
tjänsteskrivelsen om arbetsutskott saknas. Detta för att minska protokollets omfång och skapa 
översiktlighet. 
 
5.4.3 Protokollsmall — med förslag till beslut på sammanträdet och med omröstning 
Om en eller flera ledamöter i nämnden föreslår som beslut bifall till förslag från arbetsutskott eller 
förvaltning ska även det redovisas under delrubriken ”Förslag till beslut på sammanträdet”. De 
framställda förslagen ska redovisas i klartext utan hänvisning till förslaget från förvaltning eller 
arbetsutskott, se bilaga 3. 
 
Under delrubriken ”Beslutsgång” redovisas precis som i exemplet ovan att ordföranden ställer 
förslagen mot varandra samt vilket förslag till beslut som enligt ordförande bifallits av nämnden. 
 
Detta exempel omfattar omröstning. Under delrubriken ”Beslutsgång” finns därför en redovisning av 
vad ja- respektive nej-röst ska betyda. 
 
Observera den enkelt formulerade beslutsgången. 
 
Under delrubriken ”Omröstningsresultat” redovisas utfallet av omröstningen i tabellform. Där anges 
med angivande av namn och partibeteckning vilka som röstat ja, vilka som röstat nej och vilka som 
eventuellt avstått. 
 
Nämndens beslut redovisas i klartext utan hänvisning till förslaget från förvaltning eller arbetsutskott 
under delrubriken ”X-nämndens beslut”. 
 
Arbetsutskottets eller förvaltningens förslag till beslut redovisas även i detta fall endast under 
delrubriken ”Beslutsunderlag”. 
 
Den som vill ta del av de beredande organens förslag kan göra detta genom hänvisningen i 
protokollet till kallelsen, där arbetsutskottets förslag finns redovisat eller till tjänsteskrivelsen om 
arbetsutskott saknas. Detta görs för att minska protokollets omfång och skapa översiktlighet. 
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5.4.4 Yrkande/förslag till beslut  
För att underlätta för ordföranden och nämndssekreteraren, bör tjänstgörande politiker uppmanas att 
använda uttrycket ”Jag yrkar…” i samband med redovisning av återremitterings-, bordläggnings-, 
tillstyrkans-, avslags-, ändrings- eller tilläggsförslag. Detta för att skilja ut förslagen från allmänna 
resonemang och synpunkter som kan uppstå i samband med ett ärendes handläggning.  
I protokollet noteras yrkanden under en rubrik med följande lydelse: ”Förslag till beslut på 
sammanträdet”. 
 

5.5 Protokollföring av anmälda delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Tiden för överklagande av 
beslutet (genom laglighetsprövning enligt kommunallagen) räknas från den tidpunkt då anslag om 
justering gjorts på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket 
delegationsbeslutet anmäldes. 
 
För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär räknas dock klagotiden från den tidpunkt som 
den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
 
Nämnden kan, med eller utan motivering, när som helst återkalla delegerad beslutanderätt. 
Konstaterar nämnden att ett beslut är olämpligt eller oriktigt får nämnden återkalla den delegerade 
beslutanderätten. Nämnden kan inte ändra eller upphäva ett delegationsbeslut.  
 
Det ska vara möjligt att i efterhand kunna fastslå vilka delegationsbeslut som rapporterats vid ett visst 
sammanträde. Den som vill överklaga ska med ledning av nämndprotokoll kunna se vilka beslut har 
som fattats med stöd av delegering. 
 
Ett minimikrav är att redovisningen i protokollen omfattar sådana uppgifter att bland annat de som 
har rätt att överklaga kan avgöra om de har intresse av att närmare ta del av delegationsbesluten. 
Detta gäller beslut som överklagas med stöd av kommunallagen (laglighetsprövning). Redovisningen 
bör också vara så utformad att intresserade med hjälp av ärendemening, diarienummer, löpnummer 
eller annat kan ta reda på själva beslutet. Ofta räcker det med att nämndens protokoll redovisar 
ärendemeningar, löpnummer och diarienummer för fattade delegationsbeslut. 
 
Den paragraf som upptar redovisningen över fattade delegeringsbeslut får inte avslutas med en 
beslutsmening som innebär att nämnden godkänner delegationsbesluten. Däremot kan redovisning av 
delegationsbesluten godkännas av nämnden.  
 

5.6 Meddelanden och rapporter 
Mera omfattande rapporter av typen utvärderingar, rapporteringar i verksamhetsfrågor och 
uppföljningar av nämndens verksamhet redovisas i separata paragrafer i protokollet. 
 
Föredragande kan dock lämna information, muntligt eller skriftligt, utan att detta protokollförs, om 
informationen varken förutsätter eller resulterar i något beslut vid sammanträdet. Kursinbjudningar 
och cirkulär ska till exempel inte protokollföras. Utredningar eller liknande information från andra 
nämnder som tagits emot för kännedom ska dock protokollföras/anmälas om det från avsändaren 
finns önskemål om att få verifierat att nämnden har tagit del av handlingen.  
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Ordföranden bör noga överväga vilka ärenden som ska anmälas till nämnden, eftersom för många 
anmälningar i onödan belastar sammanträdena. Nämnden bör, liksom när det gäller delegeringsbeslut, 
ta ställning till om redovisningen av rapporter och meddelanden kan godkännas. 
 
 
5.7 Ändring av ärendelistan 
5.7.1 Extra ärenden  
Extraärenden som väcks på sammanträdena kan leda till bristande effektivitet i 
nämndadministrationen och i förlängningen också äventyra den lokala demokratin. Vid extra ärenden 
förhindras de förtroendevalda bland annat beredningen inom de politiska organisationerna. Det är 
primärt ordförandens uppgift att i samarbete med förvaltningen försöka begränsa antalet extra 
ärenden. De förtroendevalda bör sträva efter att direkt med förvaltningschefen ta upp påpekanden 
som kommit dem till handa som alternativ till att anmäla ärenden vid sammanträdet. 
 
Det är praktiskt om eventuella extraärenden väcks vid sammanträdets början innan 
föredragningslistan beslutas. Men ledamot får även väcka nya ärenden efter att föredragningslistan 
har fastställts. Nämnden bör ha som rutin att överlämna extraärenden till förvaltningen för beredning 
innan ett förslag avgörs. 
 
I fullmäktige kan i princip inga extraärenden, utöver dem som kungjorts, förekomma. Detta hänger 
samman med kraven på kungörelse- och beredningstvången (KL 5 kap § 11) Ärenden som kräver 
skyndsam handläggning får dock avgöras under förutsättning att reglerna för detta i kommunallagen 
följs (KL 5:11, KL 5:32, och KL 5:40). Om ett extraärende i fullmäktige inte är berett krävs att 
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Av fullmäktigeprotokollet ska det framgå att fullmäktige 
beslutat att ta upp ärendet, trots att det inte kungjorts. Ett sådant beslut måste vara enhälligt. Det 
innebär dock inte att beslutet om att ta upp ärendet till behandling måste avgöras genom omröstning 
 
5.7.2 Förändringar i kungörelse/föredragningslista  
Vill ordföranden eller ledamot ändra kungörelsens ordning av ärendena måste detta prövas av 
fullmäktige. Sådant beslut kan fullmäktige fatta med enkel majoritet. Beslut om ändrad 
föredragningsordning i förhållande till kungörelsen ska protokollföras. På motsvarande sätt ska ett 
förslag om ändrad ordning av nämndärenden prövas av nämnden genom enkelt majoritetsbeslut. 
 
5.7.3 I protokollet 
Protokollet bör inledningsvis redovisa vilka ärenden som tillkommit, vilka ärenden som utgått och på 
vilket sätt ärendeordningen eventuellt ändrats i förhållande till den utsända föredragningslistan. Det 
finns dock ingen lagstadgad skyldighet för ordföranden att få kungörelseförfarandet provat av 
fullmäktige/nämnd. I de fall kungörelseförfarandet underställs fullmäktiges prövning ska beslutet 
protokollföras. Ett sådant beslut innebär dock inte att fullmäktige/nämnd kan godkänna ett faktiskt fel 
i kungörelseförfarandet. 
 

5.8 Protokollföring av beslut om remissvar och liknande ärenden 
I nämndärenden ska tjänsteskrivelser med förslag till beslut i huvudsatser i klartext regelmässigt 
upprättas. Detta är huvudregeln. Vissa ärenden är dock av den karaktären att förvaltningens förslag 
till beslut inte enbart kan anges i ett antal beslutsmeningar, till exempel vid remissyttranden. Då är det 
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möjligt för förvaltningen att i en kompletterande beslutsmening föreslå nämnden besluta i enlighet 
med en viss yttrande. 
 
Om nämnden inte instämmer i formuleringarna i yttrandet får inte förvaltningens förslag till yttrande 
ändras av nämnden — yttrandet från förvaltningen ska finnas kvar i oförändrat skick. 
 
Nämndens förslag till förändringar ska framgå av den protokollförda beslutmeningen. Om 
ändringarna är omfattande bör man överväga om nämnden ska anta en egen skrivelse som biläggs 
protokollet och som benämns nämndens yttrande i ärendet. 
Med denna ordning markeras skiljelinjen mellan förvaltning och de förtroendevalda. När 
förvaltningen lämnat sin tjänsteskrivelse till nämndsekreteraren har man skilt sig ifrån ärendet och 
överlämnat denna för politisk behandling. 
 
5.9 Justering 
Ordföranden meddelar, efter samråd med sekreteraren, tid och plats för justering av protokollet. Val 
av justerare och tid för justering behöver inte protokollföras i särskild paragraf utan antecknas istället 
på protokollets första sida. Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av 
ordföranden samt i övrigt på sätt som fullmäktige respektive nämnd beslutat.  
 
Justerarna ska skriva under protokollets första sida samt även signera varje sida i protokollet 
inklusive eventuella reservationer och andra bilagor som hör till protokollet. 
 
Vid omedelbar justering av en paragraf bör beslutstexten, innan sammanträdet avslutas, redovisas 
skriftligt eller om detta inte är möjligt, läsas upp av ordföranden. Om förslaget godkänns, tillfrågas 
nämnden om paragrafen kan förklaras omedelbart justerad. Beslut om omedelbar justering ska framgå 
av protokollsparagrafen. Paragrafen ska undertecknas av ordföranden och justeraren/justerarna under 
eller i omedelbar anslutning till sammanträdet. 
 
Kan inte paragrafen justeras samma dag ska den justeras senast påföljande dag. I annat fall kan inte 
uttrycket “omedelbar justering” anses uppfyllt. Senast andra dagen efter det att protokollet har 
justerats ska justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. Av tillkännagivandet ska framgå 
var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. 
 

5.10 Expediering  
Alla fattade beslut ska registreras i diariet. Besluten ska sedan expedieras till berörda så snart som 
möjligt efter det att protokollet justerats. Den som expedierar beslutet ska utgå från den lista som 
ärendets handläggare upprättat i tjänsteskrivelsen och som även återfinns i den aktuella 
protokollsparagrafen.  
 
Till vem eller vilka ärendet har expedierats ska tillsammans med datum för expedieringen noteras i 
kommunens ärendehanteringssystem. 
 
I Håbo kommun skickas protokollsutdrag samt eventuellt underlag, som till exempel tjänsteskrivelse, 
till nästkommande instans eller till den instans, eller person ärendet berör.  Inom kommunen är 
strävan att expedieringen ska ske elektronsikt.  
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5.11 Kallelser och protokoll på Internet 
Det flesta kommuner väljer att publicera protokoll och handlingar på Internet. Även i Håbo kommun 
bör målsättningen vara att sträva efter en väl fungerande öppenhet med möjlighet för 
kommuninvånarna att nå kommunala handlingar och protokoll via Internet. Det är dock upp till varje 
nämnd att besluta om i vilken omfattning nämndens handlingar och andra dokument ska läggas ut på 
Internet.  
 
Personuppgifter kan i vissa fall publiceras på webben, men det måste ske i enighet med 
personuppgiftslagen (PuL). En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan 
knytas till en fysiskt levande person. Det handlar alltså exempelvis om namn, personnummer, 
adresser, telefonnummer, e-postadresser, fastighetsbeteckningar, kundnummer och foton. Uppgifter 
om företag är inte en personuppgift, förutom om det gäller en enskild firma. 
 
För att personuppgifter i form av bilder, löpande text eller annan så kallad ostrukturerad information 
ska få publiceras krävs att kommunens intresse av att publicera uppgiften på webben väger tyngre än 
den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. 
  
Följande uppgifter definieras enligt PuL som så pass känsliga att de som huvudregel inte får 
publiceras på webben utan den enskildes samtycke: 

• Personnummer/samordningsnummer 

• Ras 

• Etniskt ursprung 

• Politiska åsikter, med undantag för politiker 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i fackförening 

• Hälsa eller sexualliv 
• Lagöverträdelser 

• Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt  

• Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om den enskildes personliga förhållanden  
 

Personuppgifter som rör förtroendevalda och anställda får publiceras om uppgifterna har samband 
med deras uppdrag eller tjänsteutövning. Uppgifterna som kan publiceras är exempelvis namn, 
politisk tillhörighet, vem som är ansvarig handläggare och liknande information. Om en sådan person 
förekommer i något annat sammanhang, exempelvis i ett personalärende eller som privatperson, 
gäller samma regler om PuL som för övriga personer. 
 
Innan diarier, protokoll, kallelser och andra handlingar kan publiceras på webben måste de ”PuL-
säkras”. Detta innebär att handlingarna först måste granskas och maskeras (rensas) från alla 
personuppgifter där kommunens intresse av att publicera uppgiften på webben inte väger tyngre än 
den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten.  
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Vidare innebär ”PuL-säkringen” att till synes harmlösa uppgifter måste maskeras exempelvis på 
grund av det sammanhang uppgifterna förekommer i, vad behandlingen kan leda till eller om 
behandlingen inte kan motiveras utifrån ett kommunalt ändamål. Om fler uppgifter eller mer känsliga 
uppgifter publiceras än vad som är motiverat med hänsyn till ändamålet med publiceringen leder en 
intresseavvägning enligt PuL till att publiceringen är otillåten.  
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6. Avsluta och arkivera ärenden 
Varje nämnd är arkivbildare och ansvarig för sin arkivvård fram till överlämning för slutförvaring. 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska se till att de andra nämnderna fullgör sin arkivvård 
samt har ansvar för centralarkivet.  
 

6.1 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 
Enligt arkivreglementet ska ”varje myndighet redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av 
handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning)”. Det framgår även att 
”varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras 
(dokumenthanteringsplan)”.  
 
6.1.2 Arkivbeskrivning 
Arkivbeskrivningen ska i första hand vara ett hjälpmedel för allmänheten. Den ska ge en översikt 
över vilken information som finns att hämta hos förvaltningen och informera om hur arkivet är 
organiserat. Där ska även finnas information om vanligt förekommande handlingar, viktiga 
sökingångar samt register. 
 
Arkivbeskrivningen ska hållas så kortfattad som möjligt och den bör inte vara längre än en till två 
A4-sidor. Det är förvaltningens ansvar att upprätta en arkivbeskrivning och det kan vara bra att ta 
hjälp och stöd av arkivarien. Arkivbeskrivningen ska uppdateras och kompletteras fortlöpande. 
 
Följande bör ingå i en arkivbeskrivning: 

• Myndighetens organisation förr och nu, här ska begynnelseår finnas med samt information om 
organisationsförändringar. 

• Myndighetens arbetsuppgifter. Man måste ange om uppgifterna övertagits från annan 
myndighet. 

• Ärendeslag och handlingar som är typiska för verksamheten. 
• Vilka arkiv som myndigheten förvarar. 
• Sökingångar till arkivet. 
• Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess. 

 
6.1.2 Dokumenthanteringsplan 
I en dokumenthanteringsplan beskrivs myndighetens samtliga allmänna handlingar och hur dessa ska 
hanteras. Dokumenthanteringsplanen lämnar information om vilka handlingar som ska registreras och 
i vilket system, om de ska bevaras eller gallras, efter vilken tidsfrist de ska gallras och när de ska 
lämnas till arkivmyndigheten. I de fall icke registrerade bevarandehandlingar förekommer ska 
dokumenthanteringsplanen informera om hur dessa ska hållas ordnade.  
 
Det är viktigt att veta att all gallring (förstörande av allmänna handlingar) som inte finns beskriven i 
dokumenthanteringsplanen är otillåten om det saknas ett separat gallringsbeslut. Gallringsbeslut fattas 
av ansvarig nämnd.  
 
Planen ska hållas uppdaterad och antas av myndigheten. Uppdatering av dokumenthanteringsplanen 
är viktig, eftersom dokumentflödet ständigt förändras. Vissa dokument försvinner, medan andra 
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tillkommer. Kontakta nämndens arkivansvarige eller arkivredogörare om du saknar något i planen 
eller om något är inaktuellt i den.  
 

6.2 Arkivering av ärenden  
När ett ärende är färdigbehandlat och klart ska det stängas i diariet. Det sker genom att ärendet 
avslutas. Innan ett ärende avslutas ska ärendeakten rensas från icke allmänna handlingar (se punkt 
3.3). När akten är rensad arkiveras ärendet och förvaras i ett närarkiv. Efter de tidsfrister som 
återfinns i dokumenthanteringsplanen så överförs ärendet till centralarkivet för slutförvaring. Det är 
handläggarens ansvar att avgöra när ett ärende ska avslutas, och meddela detta till 
registrator/nämndsekreterare.  
 
6.2.1 Aktomslag 
Handlingar i ett ärende ska förvaras tillsammans i ett aktomslag som är godkänt för arkivering, till 
exempel de gröna aktomslagen från SKL Kommentus. Aktomslaget ska märkas med ärendets 
diarienummer och ärendemening. Oavsett om ett ärende är öppet över flera år så ska de handlingar 
som hör till ärendet alltid läggas i samma aktomslag. 
 
6.2.2 Originalhandlingar 
Originalhandlingar ska alltid förvaras i akten. Handlingarna i akten ska vara enkelsidigt utskrivna på 
arkivbeständigt eller åldersbeständigt papper. Det gör man för att underlätta framtida inläsning, 
kopiering och förvaring. Den äldsta handlingen ska ligga underst och den yngsta överst i akten. 
Ärendekortet, som redovisar vilka handlingar som finns i akten, ska alltid ligga överst. 
 
6.2.3 Rensning av ärendeakt 
När ett ärende avslutas och arkiveras ska akten rensas från icke bevarandehandlingar och 
arbetsmaterial av olika slag. Eftersom rensning avser handlingar som inte är allmänna handlingar, är 
det därmed inte någon gallringsåtgärd och kräver heller inget gallringsbeslut. När akten väl blivit 
arkiverad blir allt kvarliggande kvarvarande material, som till exempel minneanteckningar eller andra 
noteringar, också allmänna handlingar.  
 
Det är viktigt att information som inte tillför ett ärende någonting inte arkiveras, eftersom det 
försvårar framtida informationssökning i akten. Aktrensningen görs av ärendets handläggare, som är 
den som känner ärendets handlingar bäst, i samråd med registrator/nämndsekreterare. 
 
Vid en aktrensning är det viktigt att tänka på att sortera handlingarna i kronologisk ordning samt att 
rensa bort: 

• anteckningar och meddelanden som är av tillfällig karaktär, 
• utkast, kladdar, post-it-lappar och andra arbetspapper som saknar värde  
• kopior av originalhandlingar i akten, 
• offentliga tryck, broschyrer, reklamtryck med mera, om materialet inte är nödvändigt för att 

man ska förstå sambandet med övriga handlingar, 
• plastmappar, pärmar, spiralryggar, häftklamrar och gummisnoddar eftersom de kan skada 

handlingarna och dessutom ofta gör att akten blir tjock. 
 
För att handlingarna inte ska skadas är det också viktigt att se till att material som 
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plast och OH-blad inte förekommer i akten. Undvik även gem och häftklamrar. Istället kan 
pappersblad användas för att hålla ihop handlingarna. 
 
Samtidigt med aktrensning bör det kontrolleras att akten är komplett och diarieföringen fullständig. 
Efter rensningen avslutar registrator eller motsvarande  tjänsteman ärendet i diariet och ser till att 
akten arkiveras 

 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-07-22 KS2013/16 nr 2013.1023 

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

 

 
 
 Bilaga 1  
Exempel på tjänsteskrivelse  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2014  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen 2014 till 12 februari, 13 mars, 15 April, 15 maj, 16 juni, 4 
september, 10 oktober, 11 november samt 19 december.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1990:900) 6 kap 18 § och 
reglemente fatta beslut om beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret. Kommunstyrelsens kansli har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för 2014.  

Ärendet  
Föreliggande förslag har arbetats fram av kommunstyrelsens kansli. 
Förslaget har remitterats till gruppledare, ordföranden och berörda 
tjänstemän. Ledande principer vid arbetet har varit att inrättandet av en 
sammanträdesordning med kortast möjliga beslutstid samt en arbetssituation 
som möjliggör en högkvalitativ beredningsprocess.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning  
Kommunstyrelsens kansli kommer att utvärdera processen tillsammans med 
de som deltagit och dokumentera utvärderingen.  

Beslutsunderlag  
Sammanträdesdagar 2014 i Håbo kommun, hid.nr. 2014.1048  
 
__________  
Beslutet skickas till:  
Kommunsekreterare  
Kommundirektör  
Samtliga nämnder 
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 DELEGATIONSBESLUT 
 Datum  
 2013-03-01  

Kommunstyrelsen förvaltning 
Per Kjellander, kommundirektör 
0171-525 03 
per.kjellander@habo.se 

 

 

 
Bilaga 2  
Exempel på delegationsbeslut  

Delegationsbeslut 
Kommundirektör  
 
Beslut 

1. Från och med 2013-03-01- 2013-03-14 så tillförordnas Ekonomichef 
Vipul Vithlani som kommundirektör.  

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning i personalärenden har 
kommundirektören delegation att utse ersättare för kommundirektör vid 
frånvaro upp till en månad bland representanter i kommundirektörens 
ledningsgrupp. 
 

 

 
Per Kjellander 
Kommundirektör 

 
__________ 
Besluts skickas till: 
Ekonomichef 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [Hnr] 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-05-22  

Kommunstyrelsen  

KS § 10 KS 2013/42 

 
Bilaga 3  
Exempel på protokoll utan förslag till beslut på sammanträdet och 
utan omröstning  
 

Föreningsbidrag till Båtklubben Ankaret  

Kommunstyrelsens beslut   
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båtklubben Ankaret får under 2014 

bidrag på 300 000 kronor  

2. Kommunstyrelsen beslutar att pengarna tas ur anslaget för 
föreningsbidrag  

Sammanfattning  
Bildningsnämnden har i enlighet med bildningsförvaltningens förslag 
föreslagit att båtklubben Ankaret får ett bidrag år 2013 på 800 000 kronor. 
Förslaget skall beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige kan fatta 
beslut i ärendet. Bildningsnämndens förslag innebär en höjning av bidraget 
med 25 procent. Kommunledningskontoret har dock utarbetat ett alternativ 
som bygger på frivilliga insatser från klubbmedlemmarna och som skulle 
kunna genomföras inom nuvarande ekonomiska ramar.  

Beslutsunderlag  
Båtklubbens skrivelse, hid.nr 2013.1041  
 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, hid.nr. 2013.1042 
 
Bildningsnämndens beslut 2013-05-03, § 10  
 
Kommunkansliets tjänsteskrivelse, hid.nr 2013.1410  
 
__________  
Beslutet skickas till:  
Båtklubben Ankaret Bildningsnämnden 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [Hnr] 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-05-22  

Kommunstyrelsen  

KS § 10 KS 2013/42 

 
Bilaga 4  
Exempel på protokoll med förslag till beslut på sammanträdet och 
utan omröstning  
 

Föreningsbidrag till Båtklubben Ankaret  

Kommunstyrelsens beslut   
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båtklubben Ankaret får under 2014 

bidrag på 300 000 kronor  

2. Kommunstyrelsen beslutar att pengarna tas ur anslaget för 
föreningsbidrag  

Sammanfattning  
Bildningsnämnden har i enlighet med bildningsförvaltningens förslag 
föreslagit att båtklubben Ankaret får ett bidrag år 2013 på 800 000 kronor. 
Förslaget skall beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige kan fatta 
beslut i ärendet. Bildningsnämndens förslag innebär en höjning av bidraget 
med 25 procent. Kommunledningskontoret har dock utarbetat ett alternativ 
som bygger på frivilliga insatser från klubbmedlemmarna och som skulle 
kunna genomföras inom nuvarande ekonomiska ramar.  

Beslutsunderlag  
Båtklubbens skrivelse, hid.nr 2013.1041  
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, hid.nr. 2013.1042 
Bildningsnämndens beslut 2013-05-03, § 10  
Kommunkansliets tjänsteskrivelse, hid.nr 2013.1410  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Adam Adamsson (M) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2004 bidrag 
på 300 000 kronor.  

Britta Brittasson (C) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2004 bidrag på 
500 000 kronor.  

Cristel Cristelsson (FP) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2004 bidrag 
på 800 000 kronor.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Adamssons förslag. 
 
__________  
Beslutet skickas till:  
Båtklubben Ankaret  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [Hnr] 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-05-22  

Kommunstyrelsen  

KS § 10 KS 2013/42 

 
Bilaga 5  
Exempel på protokoll med förslag till beslut på sammanträdet och 
med omröstning  
 

Föreningsbidrag till Båtklubben Ankaret  

Kommunstyrelsens beslut   
1. Kommunstyrelsen beslutar att Båtklubben Ankaret får under 2014 

bidrag på 300 000 kronor  

2. Kommunstyrelsen beslutar att pengarna tas ur anslaget för 
föreningsbidrag  

Sammanfattning  
Bildningsnämnden har i enlighet med bildningsförvaltningens förslag 
föreslagit att båtklubben Ankaret får ett bidrag år 2013 på 800 000 kronor. 
Förslaget skall beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige kan fatta 
beslut i ärendet. Bildningsnämndens förslag innebär en höjning av bidraget 
med 25 procent. Kommunledningskontoret har dock utarbetat ett alternativ 
som bygger på frivilliga insatser från klubbmedlemmarna och som skulle 
kunna genomföras inom nuvarande ekonomiska ramar.  

Beslutsunderlag  
Båtklubbens skrivelse, hid.nr 2013.1041  
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, hid.nr. 2013.1042 
Bildningsnämndens beslut 2013-05-03, § 10  
Kommunkansliets tjänsteskrivelse, hid.nr 2013.1410  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Adam Adamsson (M) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2014 bidrag 
på 300 000 kronor.  

Britta Brittasson (C) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2014 bidrag på 
500 000 kronor.  

Cristel Cristelsson (FP) yrkar att Båtklubben Ankaret får under 2014 bidrag 
på 800 000 kronor.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Adamssons förslag. 
 
Votering begärs 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [Hnr] 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 [SammantrDat]  

k  

[BeslInstKod] [PgrfEjArtal] [DiaEnhetKod] [Diarienr] 

 

Ja-röst för bifall till Adamssons förslag  

Nej-röst för bifall till Brittassons förslag 
 
Omröstningsresultat  
Ja-röster: Adam Adamsson (M), Cristel Cristelsson (C), David Davidsson 
(KD), Elin Elinsson (M), Frida Fridsson (M),  

Nej-röster: Bitta Brittasson (M), Gert Gertsson (S), Helen Helsson (V), och 
Ivar Ivarsson (S)  

Med 5 ja-röster för Adamssons förslag mot 4 nej-röster för Bengtssons 
förslag beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Adamssons förslag. 
 
__________  
Beslutet skickas till:  
Båtklubben Ankaret  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr [Hnr] 
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Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 
 
1 Inledning 
 
Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. 
 
Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet utgår från IT-policy för Håbo kommun som antagits av 
kommunfullmäktige. 
 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveckla 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
Detta dokument Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet och IT-policy för Håbo kommun gäller för 
hela Håbo kommun. 
 

2 Syfte roller och ansvar enligt Kommunfullmäktiges IT-policy  
2.1 IT-verksamhetens syfte 

• Håbo kommun ska ha en sammanhållen och därmed kostnadseffektiv IT-verksamhet som 
präglas av helhetssyn. 

• Håbo kommun ska erbjuda e-tjänster som är till nytta för användarna, är av hög kvalité, är 
lätta att använda och har hög tillgänglighet. 

• Håbo kommuns IT-tjänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgarnas 
personliga integritet som kommunens information och verksamhetssystem. 

• Att kommunens service och kontakt med medborgare och förtroendevalda sker via 
digitala tjänster i möjligaste mån. 

• Kommunens IT-tjänster ska underlätta service och dialog med medborgarna.  

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförare erbjuda service som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjligheterna som IT ger inom olika områden 
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2.2 Roller och ansvarsområden för IT-verksamheten 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT-policy för Håbo kommun. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

• Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för styrning av IT. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• IT-verksamheten bedrivs så att kommunfullmäktiges mål för IT-verksamheten uppnås. 

• Kommunens gemensamma behov av IT tillgodoses med rätt krav på säkerhet och skydd 
av personlig integritet. 

• Βesluta om vilken information och vilka IT-system som ska vara gemensamma för 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet. 

 
 

3 Styrning av IT-verksamhet. 
3.1 Samordning/Samverkan 
För att säkerställa en effektiv och sammanhållen IT-verksamhet ska alla förändringar som rör IT 
alltid koordineras med IT-enheten. Omfattande förändringar ska alltid godkännas av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att samordna e-tjänsteutvecklingen i 
kommunen för att på så sätt skapa IT-lösningar som underlättar medborgarnas kontakt med kommunen och 
som den egna verksamheten har nytta av. 
 

3.2 Gemensam infrastruktur 
För att möjliggöra effektivt resursutnyttjande ska verksamheterna använda gemensam infrastruktur.  
Till infrastrukturen räknas: 

• Kommunikationslösning som kan ägas och drivas i egen regi eller köpas som tjänst av 
extern aktör. 

• e-post system 

• Datalagring, operativsystem, databaser, virusskydd, gemensamma applikationer. 

• Katalogtjänst. 

• Säkerhetssystem. 

• Ekonomisystem, HR-system, ärendehanteringssystem, kontorsstöd, 
beslutsstöd, geografiskt informationssystem, web, e-arkiv. 

• Datacenter. 

• Telefoni 
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3.3 Information som resurs 
Kommunens information ska vara korrekt och tillgänglig för alla som är behöriga att ta del av den. 
Ansvaret för att skapa och upprätthålla kommunens information ska vara tydligt och fastställt i 
organisationen. Grundregeln är att informationsansvaret ligger där informationen skapas. 
Information ska lagras och arkiveras på ett strukturerat och effektivt sätt för snabb och 
integritetsskyddad åtkomst. 
De lagrings- och arkiveringslösningar som införs ska vara integrerade med verksamhetens behov 
samtidigt som de stödjer en gemensam e-arkivlösning för hela kommunen. 
Upphovsrättsliga aspekter och etiska regler ska beaktas vid publicering. 
. 

3.4 Förtroendevaldas användning av IT 
För att snabbt kunna nå ut med information och aktuellt arbetsmaterial ska kommunen verka för att 
IT-stöd finns för distribution av arbetsmaterial och kommunikation mellan tjänstemän och politiker 
och politiker emellan. 
IT-stödet ska utgå från enhetliga rutiner, använda gemensamma tjänster och vara 
plattformsoberoende oavsett vilken styrelse, nämnd eller bolag som distribuerar informationen. 
Den tekniska plattform som ställs till politikernas förfogande och supportas av kommunen ska följa 
fastställd kommunstandard. 
3.5 Arbetsmiljö 
Informationstekniken ska stödja god arbetsmiljö för kommunens anställda genom att eftersträva god 
ergonomi avseende arbetsplatsutrustning, systemstöd och informationsåtkomst. Kommunens 
fastställda policyer för miljö och arbetsmiljö ska tillämpas vid utveckling och anskaffning av IT-
tjänster och utrustning. 
När ny teknik införs eller andra stora förändringar i IT-verksamheten genomförs så ska 
riskbedömning och konsekvensbeskrivning i enlighet med arbetsmiljölagen genomföras. 
3.6 IT och miljö 
Anskaffning, användning och avveckling av IT-lösningar ska bidra till att kommunens miljömål 
uppfylls. Kommunen ska alltid verka för att minska sitt resursutnyttjande och sin klimatpåverkan. 
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3.7 Styrning och uppföljning av IT-relaterade projekt 
Projekt ska organiseras så att de blir möjliga att styra. Projektets uppdragsgivare (beställare) ska vara 
representerad i projektets styrgrupp. Den löpande styrningen och kontrollen av arbetet avseende 
kostnad, tid samt levererad produkt och dess kvalitet ska fungera på ett effektivt sätt. 
Kostnadskalkyl ska finnas för varje projekt. Kalkylen ska innefatta samtliga kostnader som 
uppkommer under projektets genomförande samt den kommande driftfasen. Nyttan av projektet ska 
dokumenteras. Kostnader uppkommer exempelvis genom: 
• Inköp av programvara 
• Inköp av datorer 
• Utökning av serverkapacitet 
• Utökning och/eller nyetablering av kommunikation 
• Utbildning av personal 
• Drift och support 
3.8 Standardisering och integration 
Användningen av IT ska effektivisera Håbo kommuns verksamheter och ge möjlighet till  
effektiv samverkan mellan nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag samt med externa utförare, 
medborgare och andra intressenter. En ökad standardisering, integration och återanvändning ska 
effektivisera kommunens verksamheter och sänka kostnaderna för kommunens åtaganden.  
IT-tjänster ska anpassas till en gemensam plattform för att vara tillgängliga till övriga system. 
 

3.9 Drift och support 
Servicenivåer ska upprättas för IT-tjänsterna både mot externa och interna leverantörer. 
Servicenivåer ska baseras på verksamhetens krav och följas upp mot avtalade nivåer. Detta leder till 
en klar bild över förväntningar och ansvar. 
Roller, ansvar och kommunikationsvägar ska vara tydliga både inom den interna IT-enheten och 
mellan kund och leverantör. Kund är kommunens verksamheter och IT-leverantör är den interna IT-
enheten eller av kommunen kontrakterad extern leverantör. 
Det ska finnas en supportorganisation för användarstöd och felanmälningar för användare av 
gemensamma tjänster och system. Den ska se till att ärenden åtgärdas inom rimliga tidsramar. 
Av förvaltning ägt system ska användarsupport organiseras av den ägande förvaltningen. 
 
Tillämpning av kommunens riktlinjer för informationssäkerhet gäller för alla system oavsett 
verksamhet. 
• Grundnivån för säkerheten ska fastställas genom informationsklassificering 
• Skydd ska anpassas efter genomförd riskanalys 
• Åtkomst/behörighet ska tilldelas formellt och endast efter behov 
• Beslut om åtkomst/behörighet ska dokumenteras 
• Anställdas åtkomst/behörighet ska följas upp regelbundet 
• Alla incidenter ska rapporteras och kontinuerlig uppföljning ska ske mot fastställda regler 
 

3.10 Upphandling och avtal 
Vid upphandling och inköp inom IT-området ska Håbo kommuns policys för upphandling och 
riktlinjer för inköps- och upphandlingsprocessen i Håbo kommun tillämpas. 
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Kommunen ska ha en sammanhållen leveransstrategi för IT-området som säkerställer att kontrakt, 
avtal och överenskommelser i största möjliga utsträckning skapar förutsättningar för flexibilitet och 
följsamhet mot verksamhetens krav. Möjliga effektiviseringar och stordriftsfördelar ska tillvaratas 
genom samordning och planering. 
Vid anskaffning ska krav ställas på att produkter eller tjänster ska fungera med befintlig och planerad 
framtida IT-infrastruktur och dess driftsförhållanden. 
Det är av stor vikt att referensgrupper bestående av verksamhetsrepresentanter samt representanter 
från IT-enheten engageras i samband med genomförandet av upphandlingar. 
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4. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
4.1 

• de strategiska frågorna kring IT-användning och IT-utveckling. 

• att fastställa kommungemensamma standarder för IT inom Håbo kommun. 

• att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling med stöd av IT i kommunen. 

• att genomföra en ökad samordning inom IT-området med fokus på nytta för medborgaren och 
verksamheten. 

• att samordna strategiska projekt inom IT-området. 

• att standardisera och konsolidera där det är möjligt. 

• att organisera IT-enhetens verksamhet. 

• att på en övergripande nivå analysera utvecklingen inom IT-området. 

• att upprätta en väl fungerande samverkan mellan förvaltningar inom IT-området. 

• att samordna och utveckla e-tjänster. 

• att på en övergripande nivå analysera kommunens IT-verksamhet och föreslå åtgärder för 
effektivisering. 

• att långsiktigt planera och samordna interna och externa leveranser av IT-tjänster till 
kommunens verksamheter för en stabil och kostnadseffektiv IT-verksamhet. 

• att medverka till att effektivisera kommunens administration och verksamhet med hjälp 
av IT. 

• att fastställa och genomföra regelbundna revisioner av IT-säkerhetspolicyn. 
 

4.2 Nämndens ansvar 
Nämnden ansvarar för att IT- policyn, Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet samt 
Riktlinjer för informationssäkerhet efterföljs. 
Den egna verksamhetens lokala riktlinjer och handlingsplaner ska anpassas till den övergripande 
policyn. 
Nämnden ansvarar vidare för att: 

• IT-verksamheten inom nämnden bedrivs med rätt krav på säkerhet, skydd av personlig 
integritet och förtroende hos allmänheten 

• hantering av personuppgifter sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen samt 
personuppgiftslagen. 

• nämnden utser en för varje ägt verksamhetssystem en systemförvaltare med ersättare. 

• organisationen genom systemförvaltaren och dennes ersättare har kunskap om ägda 
system. 

• information som rör egen verksamhet i gemensamma system är korrekt. 
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• IT-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt tillgodoser såväl 
kommunens gemensamma som de enskilda verksamheternas behov. 

• de regler och riktlinjer som utfärdas ska spridas och implementeras inom  
verksamheten. 

• förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma IT-frågor. 

• all berörd personal har tillräcklig utbildning och tydliga instruktioner för att genomföra 
sina arbetsuppgifter i samband med användning av IT på ett effektivt och säkert sätt. 

• det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas av alla  
anställda inom verksamheten. 

• det sker en kontinuerlig uppföljning av att föreskrivna regler tillämpas för de av  
förvaltningen ägda verksamhetssystemen. 

 
5 Uppföljning och översyn 
Förvaltningschefer är ansvariga för att denna policy efterföljs och kontinuerligt följs upp.  
Kommunstyrelsen ansvarar för hur översyn ska genomföras. 
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Förslag till IT-policy, riktlinjer för styrning av IT-verksamhet 
samt riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Håbo kommun saknar övergripande styrdokument inom IT-området. 

För att få en sammanhängande och effektiv styrning av IT-verksamheten i 
kommunen behövs ett gemensamt ramverk som förtydligar hur 
verksamheten ska bedrivas. 

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram  ett 
förslag innehållande tre (3) st dokument med tillhörande bilagor: 

IT-policy för Håbo kommun som är det övergripande dokumentet. 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att 
stödja och utveckla verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta 
mål. 

Riktlinjer för informationssäkerhet.  
Reglerar hur informationssäkerheten ska hanteras av förvaltning och 
användare. 

Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 
Klargör roller och ansvarsområden. 

Förslagen har varit på remiss bland kommunens nämnder. Svar har 
inkommit från barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och dåvarande tillståndsnämnden. Samtliga nämnder tillstyrker förslaget.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta IT-
policy för Håbo kommun samt att kommunstyrelsen beslutar att anta dels 
riktlinjer för informationssäkerheten samt dels riktlinjer för styrning av IT-
verksamhet, under förutsättning att fullmäktige beslutar att anta det 
övergripande policydokumentet.  

Beslutsunderlag 
– IT-policy för Håbo kommun, h.id. 2014.3671 
– Riktlinjer för informationssäkerhet, h.id. 2014.3673 
–  Riktlinjer för IT-verksamhet, h.id. 2014.3672 
– Yttrande VON 2015-04-07, § 45 
– Yttrande BOU 2015-02-25, § 33 
– Yttrande TSTN 2014-11-03, § 100 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för informationssäkerhet, 
under förutsättning att fullmäktige beslutar att anta det att anta IT-policy 
för Håbo kommun 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för IT-verksamhet, under 
förutsättning att fullmäktige beslutar att anta det att anta IT-policy för 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar anta IT-policy för Håbo kommun. 
__________ 

Beslutsexpediering 
IT-chef 
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IT-policy för Håbo kommun 
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IT-Policy för Håbo kommun 
1 Inledning 
IT-Policy för Håbo kommun är kommunens övergripande styrdokument inom IT-området. 
Policyn anger hur kommunen ska förhålla sig till och använda IT för att stödja och utveckla 
verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta mål. 
IT-policyn omfattar alla verksamheter och förvaltningar inom Håbo kommun. 
Dokumentet IT-Policy för Håbo kommun fastställs av kommunfullmäktige och förvaltas av 
kommunstyrelsen. 
Vid utformningen av IT-verksamheten inom Håbo kommun ska de aktuella nationella e-strategierna 
antagna av Regering och SKL  samt regionala strategier som 
Digital agenda för Uppsala län vara vägledande. 

 
 

 
2  Syftet med Håbo kommuns IT-verksamhet är att: 

• Håbo kommun ska erbjuda e-tjänster som är till nytta för användarna, är av hög kvalité, är 
lätta att använda och har hög tillgänglighet. 

• Håbo kommuns IT-tjänster ska ha hög säkerhet som skyddar såväl medborgarnas 
personliga integritet som kommunens information och verksamhetssystem. 

• Att kommunens service och kontakt med medborgare och förtroendevalda sker via 
digitala tjänster i möjligaste mån. 

• Kommunens IT-tjänster ska underlätta service och dialog med medborgarna.  

• Håbo kommun ska i samverkan med övriga kommuner i regionen, landsting och 
leverantörer samt utförare erbjuda service som utgår från medborgarens livssituation. 

• Minska miljöpåverkan genom att ta vara på möjligheterna som IT ger inom olika 
områden. 

• Håbo kommun skall ha en sammanhållen och därmed kostnadseffektiv IT-verksamhet 
som präglas av helhetssyn. 

 

 
3 Roller och ansvarsområden 
3.1 Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktige beslutar om IT-policy för Håbo kommun. 

3.2 Kommunstyrelsen 

• Fastställer Riktlinjer för informationssäkerhet. 

• Fastställer Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 
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3.3 Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• IT-verksamheten bedrivs enligt kommunens IT-policy. 

• Kommunens gemensamma behov av IT tillgodoses med rätt krav på säkerhet och skydd 
av personlig integritet. 

• Βesluta om vilken information och vilka IT-system som skall vara gemensamma för 
kommunen. 

• Samordna och vidareutveckla kommunens IT-verksamhet. 
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Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 
 

Innehåll 
1. Inledning  
2. Mål för informationssäkerhetsarbete  
3. Organisation, roller och ansvar  
4. Säkerhetsinstruktion 
5. Kontinuitetsplanering  
6. Driftgodkännande av IT-system  
7. Revidering och uppföljning  

 
Bilagor 

1. Informationssäkerhetsinstruktion   -Förvaltning 
2. Informationssäkerhetsinstruktion   -Användare 
3. Informationssäkerhetsinstruktion   -Kontinuitet och drift (Under framtagande) 

1 Inledning 
Riktlinjer för informationssäkerhet utgör det övergripande dokumentet för hur 
informationssäkerheten ska regleras inom Håbo kommun.  
Säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  
Krav ställs på att systemen skall ha en hög tillförlitlighet, hög tillgänglighet och uppfylla 
sekretesskrav. Kommunen har dessutom en viktig roll i samband med extraordinära händelser. 
 
Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplaner upprättas om systemen är verksamhetskritiska.  
Systemsäkerhetsplanerna underlättar för den centrala IT-driften eftersom här regleras vilka krav 
verksamheten ställer och vad som skall utföras. 
Alla system skall driftgodkännas av verksamhetsansvarig för att verifiera att de krav som ställs också 
verkligen uppfylls. 
Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller 
automatiserat. 
Riktlinjer för informationssäkerhet är kommunövergripande och gäller alla förvaltningar 
inom Håbo kommun. 
 
 
 
2 Mål för informationssäkerhetsarbete 
 
Målen för informationssäkerhetsarbetet är att:  

•  Håbo kommun kan tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöriga personer och kan levereras vid rätt tidpunkt och till 

skäliga kostnader (sekretess) 
o är riktig, komplett och aktuell (riktighet) 
o efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) 
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o  inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut. 
• Håbo kommun skall kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap. 
 
För att uppnå dessa mål ska organisationens informationssäkerhetsarbete bedrivas 
så att: 
• lagar och föreskrifter följs 
• det förebygger oväntade händelser i IT-systemen som kan leda till negativa 
konsekvenser 
• det säkrar en effektiv informationsförsörjning som bidrar till ökat skydd och 
stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man. 
• alla investeringar både i form av information (data) och teknisk utrustning 
skyddas. 
• all personal ges kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 
• det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för 
extern och intern datakommunikation 
• hotbilden för varje enskilt samhällsviktigt/verksamhetskritiskt IT-system analyseras 
fortlöpande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Organisation, roller och ansvar 
3.1 Övergripande ansvar 
Klart definierade ansvarsgränser och en tydlig organisation är en avgörande förutsättning 
för att Håbo kommun skall kunna leva upp till de krav som ställs. 
Det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen, men var 
och en, som är ansvarig för någon del av verksamheten, ansvarar också för informationssäkerheten 
inom sitt område. 
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3.2 Roller och ansvar 
Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras och 
hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och 
uppfylla målen för informationssäkerhet.  
 
3.2.1 Systemägare 
Systemägare är i regel förvaltningschef inom vars verksamhetsområde ett IT-system används, 
förvaltas och administreras. Kommunstyrelsen (eller annan nämnd) kan vara central systemägare till 
ett system som är gemensamt för hela kommunen och därför används av flera nämnder. 
Systemägaren har det övergripande ansvaret för att datasystemet förvaltas på bästa sätt för 
verksamheten. Systemägaren fattar de avgörande besluten om datasystemets anskaffning, utveckling 
eller avveckling. Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplan finns och revideras vid behov. 
3.2.2 Verksamhetsansvariga 
Det operativa ansvaret för att IT-systemen uppfyller verksamhetens krav vilar på 
verksamhetsansvarig förvaltningschef. I detta ansvar ingår att bedöma den egna 
verksamhetens krav på säkerhet avseende sekretess, tillförlitlighet, tillgänglighet, 
spårbarhet samt att personalen har tillräckliga kunskaper för att hantera IT-systemet 
på ett säkert sätt. 
 
3.2.3 Systemansvarig 
Systemansvarig är en tjänsteman som utses av verksamhetsansvarig och har fått i 
uppdrag att bereda systemärenden samt att svara för administration, förvaltning och 
användning av ett IT-system i verksamheten. 
 
3.2.4 IT-chef 
IT-chef har det övergripande ansvaret för Håbo kommuns övergripande IT-infrastruktur 
och att de olika IT-systemens tekniska delar fungerar. IT-chef samverkar med 
verksamhetsansvarig vad avser drift och resursfördelning för respektive IT-system. 
 
3.2.5 Systemtekniker 
Systemtekniker innehar den tekniska kompetensen och ansvarar för att den dagliga 
driften upprätthålls enligt överenskommelse mellan verksamhetsansvarig och IT-chef. 
 
3.2.6 Användare 
Varje användare ansvarar för att gällande regler och riktlinjer för informationssäkerhet 
följs. I detta ingår att noga ta del av och följa de säkerhetsregler som finns för de 
IT-system den enskilde användaren använder. 
 
3.2.7 Informationssäkerhetsansvarig 
Informationssäkerhetsansvarig är kommundirektören. 

4 Säkerhetsinstruktion 
Säkerhetsinstruktioner för nedanstående områden redovisas i särskilda bilagor. 
 
Säkerhetsinstruktion -Förvaltning (Bilaga 1) 
Informationssäkerhetsinstruktion förvaltning redovisar: 
• det ansvar som ingår i de olika rollerna 
• de riktlinjer som gäller för områden av särskild betydelse 
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• regler för systemutveckling, systemunderhåll, incidenthantering 
Målgrupp: Systemägare, verksamhetsansvarig, systemansvarig och informations- 
säkerhetssamordnaren 
 
Säkerhetsinstruktion -Användare (Bilaga 2) 
Informationssäkerhetsinstruktion användare redovisar: 
• hur en användare ska verka för att upprätthålla en god säkerhet. 
Målgrupp: Samtliga medarbetare. 
 
Säkerhetsinstruktion –Kontinuiet och drift (Bilaga 3) 
Informationssäkerhetsinstruktion drift redovisar: 
• organisation och ansvar för drift av informationssystemen 
• regler för säkerhetskopiering, lagring och driftadministration 
Målgrupp: Systemansvariga, systemtekniker och IT-chef. 
 
Systemsäkerhetsplan 
• Reglerar krav som ställs på enskilda system som är samhällsviktiga/ 
verksamhetskritiska. 
Fastställs av respektive systemägare 
 
5 Kontinuitetsplanering 
Av organisationens systemsäkerhetsplaner ska framgå de enskilda IT-systemens krav 
på avbrotts- och katastrofplanering. Kraven ska vara sammanställda i systemsäkerhetsplanen 
för den tekniska infrastrukturen. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 
 

6 Driftgodkännande av IT-system 
Före verksamhetsansvarigs beslut om driftgodkännande ska en granskning göras för 
att kontrollera att säkerheten är tillgodosedd. Se Säkerhetsinstruktion Förvaltning. 
 

7 Revidering och uppföljning 
Säkerhetsinstruktioner och Systemsäkerhetsplaner ska följas upp och vid behov 
revideras. 
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Bilaga1 

Informationssäkerhetsinstruktion   -Förvaltning 
 
INNEHÅLL  
1.  Inledning 
2. Organisation och ansvar 

2.1. Övergripande ansvar  
2.2. Systemägare 
2.3. IT-chef 
2.4. Referensgrupper 
2.5. Systemförvaltare 
2.6. Användare 
2.7. Driftansvariga 

 
 

3. Systemanskaffning, förvaltning och avveckling   
3.1. Systemanskaffning   
3.2. Systemförvaltning   
3.3. Systemdrift   
3.4. Systemavveckling   

 
4. Molntjänster 

4.1. Personuppgiftsansvar 
4.2. Process för införande 
4.3. PUL 

4.3.1. Laglighetskontroll 
4.3.2. Personuppgiftsbiträdesavtal med molnleverantören 
4.3.3. Risk- och sårbarhetsanalys 
4.3.4. Kontroll av biträden 
4.3.5. Tredje land 

 
5. Granskning och driftgodkännande  
6. Utbildning och information 
7. Behörighetsadministration 
8. Säkerhet i nätverk och gemensamma system 
9. Extern åtkomst 
10. Incidenthantering 
11. Kontinuitetsplanering 
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1 Inledning  
Denna informationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet. Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssäkerheten 
som vilar på de roller som beskrivs i riktlinjerna. 

2 Organisation och ansvar  
En fastställd ansvarsfördelning är en avgörande förutsättning för att Håbo kommun ska kunna 
uppfylla informationssäkerhetsmålen. Respektive förvaltningschef är i regel systemägare och 
ansvarig för IT-system som stöder den egna verksamheten. 
2.1 Övergripande ansvar  
Det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet vilar på kommunstyrelsen. 
2.2 Systemägare  
Systemägaren ansvarar för att egna IT-system förvaltas på för verksamheten bästa sätt och 
fattar de avgörande besluten om IT-systemets anskaffning, drift, förvaltning och avveckling.  
Systemägaren har ansvar för att  

• initiera och föreslå den egna verksamhetens behov av IT-stöd till kommunens  
ledningsgrupp (i form av kortfattade och översiktliga mål och krav). 

• i en systemsäkerhetsplan fastställa tilläggskrav utöver grundläggande krav på 
informationssäkerhet (gäller i första hand samhällsviktiga IT-system) utifrån 

o det informationsinnehåll IT-systemet ska ha. 
o de lagar och förordningar som gäller för systemet. 
o krav på säkerhet avseende sekretess, riktighet och tillgänglighet.  
o hotbilden för IT-systemet.  
o vilka olika behörighetsprofiler som ska gälla,  
o omfattning av loggning (transaktions- och säkerhetsloggar).  
o krav på hur loggar ska följas upp, arkiveras och förvaras.  
o längsta acceptabla tid för driftavbrott. 
o krav på säkerhetskopiering och på hur snabbt återläsning av säkerhetskopierat material 

ska kunna ske.  
• driftgodkänna systemet  
• fastställa organisation och befattningar som rör systemet 
• utse systemförvaltare för systemet  
• fastställa IT-systemets dokumentation och användarhandledning  
• planera och genomföra utbildning i systemet  
• säkerställa att erforderliga licenser och tillstånd finns 
• löpande följa upp att systemet stöder verksamheten,  
• i samverkan med driftansvarig fastställa en kontinuitetsplan för IT-systemet 
• i samråd med driftansvarig säkerställa att systemet fungerar ihop med samverkande IT-

system 
• följa upp systemets ekonomi avseende utveckling och användning samt tillsammans med 

driftansvarig avseende teknisk drift och föreslå avveckling av system som inte i fyller sin 
funktion.  
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2.3 IT-chef  
IT-chefen är systemägare för kommunens tekniska IT-infrastruktur och ansvarar för att  

• IT-infrastrukturen uppfyller de samlade kraven från samtliga systemsäkerhetsplaner,  
• upprätta Informationssäkerhetsinstruktion - Kontinuitet och drift, och hålla denna aktuell,  
• ta fram och underhålla en systemsäkerhetsplan för den tekniska IT-infrastrukturen  
• utse en driftansvarig för respektive IT-system.  
• arbeta med att uppnå informationssäkerhetsmålen och har till uppgift att  

o ansvara för att Riktlinjer för informationssäkerhet samt Informationssäkerhets-
instruktion - Förvaltning och Informationssäkerhetsinstruktion - Användare hålls 
aktuella,  

o fastställa vilka system som ska betraktas som samhällsviktiga,  
o vara rådgivande till systemägarna i informationssäkerhetsfrågor och biträda 

systemägarna med att upprätta en systemsäkerhetsplan,  
o upprätta en kontinuitetsplan för verksamheten,  
o genomföra säkerhetsgranskning inför driftgodkännande,  
o samordna uppföljning och incidentrapportering  
o följa upp hur Riktlinjer för informationssäkerhet efterlevs.  

2.4 Referensgrupper  
För system som berör flera verksamheter och därmed också flera verksamhetschefer ansvarar 
systemägaren för att vid behov utse en lämpligt sammansatt referensgrupp för systemet.  
Referensgruppens uppgift är bland annat att fortlöpande lämna synpunkter till systemägaren på IT-
systemet och hur detta kan utvecklas.  
2.5 Systemförvaltare  
Systemförvaltaren utses av systemägaren och ansvarar för IT-systemets systemsäkerhetsplan och 
förvaltning samt för den dagliga användningen av systemet. Systemförvaltaren samverkar med 
driftansvarig för att säkerställa en säker och rationell drift av systemet.  
Systemförvaltaren har ansvar för att  

• verkställa beslut som systemägaren fattar,  
• hålla sig informerad om utvecklingen av systemet och påtala behov av förändringar för 

systemägaren,  
• dokumentera uppkomna fel, brister och incidenter och rapportera dessa till IT-enheten,  
• initiera och planera för driftsättning av nya versioner,  
• initiera och medverka i tester i samband med felrättningar och uppgraderingar,  
• registrera/avregistrera användare med den behörighetsprofil som systemägaren har 

beslutat,  
• ge support i verksamhetsrelaterade frågor,  
• upprätta förteckning över förslag till förändringar,  
• delta i arbetet med säkerhetsfrågor och  
• informera om reservrutiner.  

 
 
2.6 Användare  
Varje användare ska följa gällande informationssäkerhetsregler. I detta ansvar ingår att  
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• noga ta del av och följa regler och anvisningar i Informationssäkerhetsinstruktion - 
Användare,  

• rapportera om fel, brister och incidenter, till exempel virusangrepp, till IT-enheten  

2.7  Driftansvariga  
Driftansvarig utses av IT-driftchefen och ansvarar för att  

• systemet fungerar ihop med samverkande IT-system,  
• en lämplig testmiljö finns tillgänglig vid behov,  
• rutinerna för säkerhetskopiering uppfyller systemägarens krav,  
• säkerhetskopierat material förvaras på ett betryggande sätt och att regelbundet kontrollera 

att återläsningsrutinerna fungerar,  
• reservrutiner, serviceavtal med mera finns, så att systemägarens krav på längsta tillåtna 

avbrottstid kan tillgodoses,  
• biträda systemägaren i kontinuitetsplaneringen,  
• vara teknisk rådgivare till systemägaren då förändringar i systemet är aktuella,  
• gemensamma resurser har tillräcklig kapacitet,  
• initiera felsökning vid driftstörningar och vidta nödvändiga åtgärder samt  
• dokumentera uppkomna fel, brister och incidenter och rapportera dessa till den centrala 

IT-supporten.  

 

3 Systemanskaffning, förvaltning och avveckling  
3.1 Systemanskaffning  
När behov uppstår av större förändringar av befintligt IT-stöd eller av ett helt nytt IT-stöd ska samråd 
ske med övriga kommuner inom regionen för att hitta samordningsfördelar.  
Om samverkan med en eller flera andra kommuner inte är möjlig, ansvarar den  
verksamhetsansvarige chefen för systemanskaffningsprojektet.  
Projektledaren/verksamhetsansvarig chef utformar en projektplan för nyanskaffningen och en 
kravspecifikation och överlämnar dessa till kommunens ledningsgrupp för godkännande.  
Nyanskaffning kan ske genom avrop från tillämpligt ramavtal eller genom upphandling i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling. Om möjligt ska standardprodukter användas.  
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3.2 Systemförvaltning  
Med systemförvaltning avses samtliga aktiviteter som görs för att styra, administrera och utveckla 
existerande system och stöda användandet (rätta, uppdatera, ändra, komplettera, utveckla med mera).  
För samhällsviktiga och/eller gemensamma system ska en systemsäkerhetsplan upprättas. Av denna 
ska framgå  

• om systemet uppfyller grundläggande krav på informationssäkerhet,  
• om systemet omfattas av tilläggskrav i form av rättsliga krav, specifika 

verksamhetskrav 
• systemägarens krav på kontinuitetsplan.  

Om de förutsättningar som legat till grund för systemsäkerhetsplanen förändras ska planen revideras.  
3.3 Systemdrift  
Regler för systemdrift ska samlas i Informationssäkerhetsinstruktion – Kontinuitet och drift och 
omfatta bland annat  

• systemdokumentationer,  
• driftdokumentationer,  
• bemanningsplan (nyckelpersonberoende),  
• tillträdes- och brandskydd,  
• elförsörjning,  
• regler för säkerhetskopiering och  
• regler för förvaring av datamedia.  

Kommunens interna nätverk ska vara dokumenterat i en särskild systemsäkerhetsplan.  
3.4 Systemavveckling  
Systemägaren beslutar om när ett IT-system ska avvecklas. Vid avveckling ska särskilt upp-
märksammas  

• arkivlagens regler,  
• vad som ska tas ut ur systemet före avveckling (på papper eller datamedia),  
• om systemet innehåller ärenden vilka behöver avslutas,  
• om återläsning av innehållet måste kunna ske längre fram och  
• om uppgifter behöver flyttas över till ett annat IT-system.  



 

 RIKTLINJER 11 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-30 KS2014/172 nr 2014.3673 

 

 

4 MOLNTJÄNSTER 
Bakgrund 
 ”Molnet” eller molntjänster används av olika aktörer för att beskriva tjänster som kan ha vitt skilda 
egenskaper, men det finns ingen entydig definition. Sammanfattningsvis kan molntjänster beskrivas 
som färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet, programvara eller liknande levereras över 
Internet.  
Tjänsterna brukar vara paketerade och kunderna väljer om de vill ansluta sig eller inte. Det finns små 
eller inga möjligheter att kunna anpassa tjänsterna efter egna förutsättningar eller behov. Vid köpet 
accepterar man ofta ett standardavtal som är lika för alla kunder.  
Molntjänster tillhandahålls ofta av internationella företag och information som hanteras i ”molnet” 
kan i praktiken hanteras i många olika länder. Molnleverantören kan lyda under andra länders 
lagstiftning och tvingas överlämna sina kunders information till myndigheter där. 
4.1  Personuppgiftsansvar 
Den som anlitar en molnleverantör är alltid personuppgiftsansvarig 

Den som använder en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. 
Leverantören, och alla dess underleverantörer som anlitas för behandlingen, är den 
personuppgiftsansvariges personuppgiftsbiträden. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar 
för att personuppgiftslagen och andra lagar följs, till exempel myndighetsspecifika 
registerförfattningar och offentlighets- och sekretesslagen. 

4.2 Process för införande 
• Förankra beslutet i den egna förvaltningen och få ett godkännande av förvaltningschef. 
• Kontakta IT-enheten för att säkerställa att den tekniska lösningen uppfyller 

säkerhetskraven och passar in i Håbo kommuns IT-miljö. 
• Teckna avtal med leverantören.  Avtalet skall garantera att svensk lagstiftning och Håbo 

kommuns policy för IT system följs. 
• Utse en systemägare.  



 

 RIKTLINJER 12 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-30 KS2014/172 nr 2014.3673 

 

 
4.3 PUL  
Detta måste den personuppgiftsansvarige göra: 
4.3.1 Laglighetskontroll 
Innan en molntjänst tas i bruk måste den personuppgiftsansvarige bedöma om den 
personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören utföra kommer att vara tillåten 
enligt personuppgiftslagen. 
Enligt personuppgiftslagen får personuppgiftsbiträden bara behandla personuppgifter i enlighet med 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
 
 Den personuppgiftsansvarige måste bland annat 

• ta ställning till om det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas för andra 
ändamål än de ursprungliga. 

• ta ställning till om molntjänstleverantören kan komma att lämna över personuppgifter till 
ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES, och om den överföringen i så 
fall har stöd i personuppgiftslagen 

• bedöma vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att skydda de personuppgifter som 
behandlas 

• se till att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med molnleverantören samt beakta 
annan lagstiftning, till exempel sekretesslagstiftning. 

4.3.2 Personuppgiftsbiträdesavtal med molnleverantören 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas antingen genom att man tecknar ett avtal med varje bolag som 
behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning eller genom att i ett avtal ge ett 
bolag mandat att ingå avtal med underbiträden. Ger man ett sådant mandat måste det framgå i avtalet 
att varje underbiträde har samma skyldigheter som det personuppgiftsbiträde som den 
personuppgiftsansvarige ingått avtal med. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska 

• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att tillämpa svensk lagstiftning när det gäller 
behandlingen av personuppgifter 

• föreskriva att personuppgiftsbiträdet är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder enligt 31 
§ personuppgiftslagen 

• föreskriva att personuppgiftsbiträden endast får behandla personuppgifter i enlighet med den 
personuppgiftsansvariges instruktioner och därmed säkerställa att personuppgiftsbiträdet inte 
behandlar personuppgifter för andra ändamål än dem som personuppgiftsbiträdet anlitats för 

• säkerställa att den personuppgiftsansvarige har kännedom om vilka andra 
personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla den personuppgiftsansvariges 
personuppgifter 

• säkerställa att den personuppgiftsansvarige på lämpligt sätt har möjlighet att följa upp att 
personuppgiftsbiträden lever upp till den personuppgiftsansvariges krav på 
personuppgiftsbehandlingen och verkligen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder 

• säkerställa att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda misstankar om att 
någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft obehörig 
åtkomst till personuppgifterna samt 
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• säkerställa att parterna  vet vilka åtgärder som ska vidtas vid avtalets upphörande så att 
personuppgiftsbiträdet  inte har åtkomst till personuppgifterna därefter. 

4.3.3 Risk- och sårbarhetsanalys 

Den personuppgiftsansvarige måste genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för att bedöma om det är 
möjligt att anlita molntjänstleverantören för behandling av de tänkta personuppgifterna. 

4.3.4 Kontroll av biträden 

Den personuppgiftsansvarige måste kunna förvissa sig om att alla personuppgiftsbiträden verkligen 
vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs. 

4.3.5 Tredje land 
Om personuppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträden i ett land utanför EU/EES 
måste den personuppgiftsansvarige se till att något av undantagen från förbudet mot överföring till 
tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, standardavtalsklausuler eller anslutande till Safe 
Harbor-principerna. 
 

5 GRANSKNING OCH DRIFTGODKÄNNANDE  
Driftgodkännande avser den process som syftar till att fastställa om ett IT-system uppfyller ställda 
säkerhetskrav.  
I samband med att en systemsäkerhetsplan upprättas granskas om IT-systemet uppfyller  

• grundläggande krav på informationssäkerhet  
• eventuella tilläggskrav som ställs utifrån rättsliga eller verksamhetsspecifika krav. 

Systemägaren beslutar om driftgodkännande.  

6 UTBILDNING OCH INFORMATION  
Systemägaren är ansvarig för att medarbetare, före tilldelning av behörighet, har tillräckliga 
kunskaper om säkerhetsreglerna för det IT-system de behöver för de egna arbetsuppgifterna. Utöver 
regelbundna utbildningar i det specifika systemet ska varje medarbetare ha utbildning om 
kommunens  

• Riktlinjer för informationssäkerhet och  
• Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

Varje enskild medarbetare har ett ansvar att påtala det egna behovet av utbildning.  
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7 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION  
Utgångspunkten är att kommunens medarbetare endast ska ha tillgång till den information och de IT-
resurser som krävs för att de ska kunna lösa sina arbetsuppgifter. Dessa rutiner reglerar tilldelning, 
ändring, uppföljning och borttagning av behörigheter.  
Verksamhetschef ska, på delegation från systemägaren,  

• besluta om användares behörighet till IT-systemen inom sin verksamhet,  
• lämna skriftlig beställning till systemförvaltaren omfattande alla uppgifter som krävs för 

att lägga upp behörigheter och  
• ansvara för den löpande uppföljningen av behörigheter.  

Endast behörighetsadministratör ska kunna registrera vilka resurser en användare får utnyttja.  

 
8 SÄKERHET I NÄTVERK OCH GEMENSAMMA SYSTEM  
Ingen utrustning får anslutas till nätverket utan IT-enhetens godkännande. 
Övriga regler för säkerhet i det interna nätverket, gemensamma IT-system och Internet framgår av 
Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

9 EXTERN ÅTKOMST  
Regler för arbete utanför kommunens lokaler som kräver åtkomst till det interna nätverket framgår av 
Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

10 INCIDENTHANTERING  
Incidenter kan vara interna eller externa intrång och intrångsförsök, felaktig användning av IT-system 
och IT-resurser m m. Hur användare ska agera vid misstanke om intrång framgår av 
Informationssäkerhetsinstruktion - Användare.  

11 KONTINUITETSPLANERING  
Kontinuitetsplaneringen framgår av Informationssäkerhetsinstruktion - Kontinuitet och drift och 
respektive systemsäkerhetsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 

Informationssäkerhetsinstruktion   -Användare 
 
INNEHÅLL  
1. Inledning  
2. Hantering av information  

2.1. Allmänt om information   
2.2. Informationsklassning   
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2.3. Offentlighet och sekretess   
2.4. Personuppgifts- och registerlagen   

3.  Lagring och behörighet 
3.1. Lagring  
3.2. Behörighet   
3.3. Lösenord   

4. Allmän IT-säkerhet 
4.1. Allmänna regler   
4.2. Distansarbete   
4.3. Kringutrustning med mellanlagringsmöjlighet  
4.4. Telefax   
4.5. Lokala nätverket  

5. Internet 
6. e-post   
7. Incident, virus, stöld mm  
8. Stöd och hjälp 
9. Kontroll  
10. Avslut av anställning  
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1 Inledning 
Denna informationssäkerhetsinstruktion är en konkretisering av Håbo kommuns riktlinjer för 
informationssäkerhet. Instruktionen beskriver omfattningen av det ansvar för informationssäkerheten 
som vilar på varje användare av kommunens nätverk. 
Användningen av IT-stöd i vårt dagliga arbete ökar och införandet av fler strategiska IT-tillämpningar 
sker kontinuerligt. För att alla dessa system ska vara säkra, tillgängliga och fungera effektivt, är det 
viktigt att användningen sker på ett kontrollerat sätt. En förutsättning för detta är att du känner till de 
krav som ställs på dig som IT-användare inom kommunen.  
Du måste veta vilket ansvar du har, vad du ska göra vid olika incidenter, var du kan få stöd och hjälp, 
de allmänna säkerhetsbestämmelserna och hur du får nyttja e-post och Internet.  
Det finns regler och rekommendationer både för hur IT-stödet och den IT-baserade informa-tionen får 
behandlas. Den information som flödar genom IT-systemen omfattas av skydd i lagar och andra 
författningar, t ex sekretesskyddade uppgifter. Felaktig hantering av sådan information kan få 
allvarliga konsekvenser.  
Målet är att alla användare ska ansvara för informationens riktighet och att den skyddas mot obehörig 
insyn vid inmatning, uttag och bearbetning, rapportera fel och brister till systemförvaltaren, framföra 
behov av information och utbildning till systemförvaltaren och föreslå förändringar av IT-stödet 
(anpassning och utveckling) till systemförvaltaren. 
 

 

2 Hantering av information  
2.1 Allmänt om information  
I ditt dagliga arbete kommer du i kontakt med information som levereras till dig i många olika 
former. Den kan vara talad (även i telefon), på papper, lagrad i datorer, via e-post m m.  
För att du ska få den information som du behöver vid rätt tidpunkt och med korrekt innehåll finns 
följande mål för informationssäkerhetsarbetet: 

• Håbo kommun ska tillhandahålla relevant information som: 
o endast delges behöriga personer (sekretess) 
o är riktig, komplett och aktuell (riktighet) 
o efterfrågas och som kommunen har ett ansvar att tillhandahålla (tillgänglighet) 
o  inte medvetet eller omedvetet förstörs utan stöd i lag eller gallringsbeslut. 

• Håbo kommun ska kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt även vid 
extraordinära händelser och höjd beredskap. 

 
2.2 Informationsklassning  
Klassificering av information är en grundläggande aktivitet för att information och resurser ges 
nödvändigt skydd. Informationen ska klassificeras utifrån den funktion och betydelse för 
verksamheten som den har och de konsekvenser det medför om informationen skulle hanteras 
felaktigt, försvinna eller komma i orätta händer. Information som hanteras i kommunen ska 
klassificeras med avseende på sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
2.2.1 Information i stödsystem  
Som stöd i det dagliga arbetet har kommunen och dess verksamheter olika IT-baserade stöd-system, 
t.ex ekonomi- och personalsystem. I dessa system är informationen ofta redan  
klassificerad och behörigheter hanteras genom att olika roller tilldelas användarna.  
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Lagar och andra författningar ändras ibland snabbare än stödsystemen  hinner uppdateras. Detta 
kräver att alla medarbetare är säkerhetsmedvetna. För vart och ett av stödsystemen ska det finnas en 
handbok eller en användarinstruktion som beskriver vilken information systemet innehåller, vad du 
ska och får tillföra, ändra och eventuellt ta bort.  
Inom kommunen ska varje IT-system ha en systemägare och en systemförvaltare. De ansvarar för att 
regler och rekommendationer kring informationssäkerheten finns. Om du vill ha ytterligare råd eller 
svar på frågor kring informationshantering i de system som du använder, så kontakta respektive 
systemförvaltare.  
2.2.2 Egna register/dokument  
Utöver att arbeta i stödsystemen kommer du kanske att upprätta egna register och dokument. Sådana 
handlingar upprättas i regel fristående med hjälp av exempelvis Word och Excel. Här finns inga 
inbyggda skydd. Detta kräver särskild uppmärksamhet.  
Det är viktigt att du tänker över säkerheten och hur du lagrar, klassificerar och hanterar infor-
mationen. Tveka inte att kontakta systemförvaltaren om du har frågor.  
2.2.3 Personligt ansvar för hantering av all information  
Oavsett om du använder stödsystem eller har skapat egna dokument, så har du ett personligt ansvar 
för säkerheten i din hantering av information i alla dess former. I detta ansvar ingår 
 bl.a. att du måste känna till de regler som gäller när du hanterar information. Vilka regler som gäller 
framgår av hur informationen är klassificerad. När du hanterar information (skriver in, tar ut eller 
bearbetar) är du ansvarig för informationens riktighet och att informationen skyddas mot obehörig 
insyn.  
2.3 Offentlighet och sekretess  
Regler om allmänna handlingars offentlighet samt om sekretess återfinns i tryckfrihets-förordningen 
(SFS 1949:105) samt i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och sekretessförordningen 
(SFS 1980:657).  
Myndigheter granskas ofta ingående av allmänhet och press. Denna rätt till insyn i myndig-heters 
verksamheter, den s k offentlighetsprincipen, regleras bland annat av tryckfrihets-förordningen. 
Huvudregeln är att allmänna handlingar (d v s pappershandlingar, dataregister, e-post m m) är 
tillgängliga för alla som vill ta del av dem. En myndighet som vägrar lämna ut en allmän handling 
kan endast göra så med stöd av ett lagrum i sekretesslagen.  
Handlingar kan vara allmänna eller icke allmänna. Allmänna handlingar kan sedan vara offentliga 
eller hemliga (sekretessbelagda). Alla allmänna handlingar måste registreras och diarieföras. Det 
gäller även handlingar som inkommer via telefax eller e-post m m.  
Allmän handling som är offentlig  
En handling som är inkommen eller upprättad och som förvaras hos myndigheten är en allmän 
handling. Allmänna handlingar som är offentliga får fritt spridas inom och utanför myndigheten. 
Kommunen är också skyldig att efter begäran lämna ut sådana handlingar.  
 
Allmän handling som inte är offentlig (sekretessbelagd)  
En handling som är sekretesskyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) är inte 
offentlig. Med sekretessbelagd information menas sådan information som inte omfattas av 
offentlighetsprincipen och som vid exponering kan vara till skada för myndigheten eller enskild 
medborgares säkerhet och integritet, t ex vissa handlingar som rör enskilds hälsa, personliga eller 
ekonomiska förhållanden. Handlingar som inte är offentliga får inte spridas inom eller utom 
myndigheten, annat än för myndighetens egen handläggning av det ärende som är förknippat med 
handlingen.  
Handling som inte är allmän  
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En handling som inte är inkommen till eller upprättad hos myndigheten är inte en allmän handling 
och omfattas inte av offentlighets- och sekretesslagen. 
En handling anses upprättad när den är slutbehandlad, när ärendet är justerat eller när ett beslut har 
skickats från myndigheten. Till exempel är kommunens eget exemplar av en utgående skrivelse en 
allmän handling så snart skrivelsen har skickats.  
2.4 Personuppgifts- och registerlagen  
I personuppgiftslagen (SFS 1998:204) regleras rätten att behandla personuppgifter. Syftet med 
personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
behandling av personuppgifter.  
Om du behöver upprätta särskilda register för uppföljning, kvalitetskontroll eller liknande ska du 
samråda med personuppgiftsombudet tidigt under planeringen av registret.  

3 Lagring och behörighet 
3.1 Lagring 
När du skapar egen information, så är det viktigt att veta var den bör lagras. Om du lagrar information 
på din lokala hårddisk, så riskerar du att förlora information vid t ex en diskkrasch eller 
ominstallation av datorn. Du försvårar också för dina medarbetare att komma åt din information.  
Information som du lagrar på våra gemensamma utrymmen säkerhetskopieras automatiskt. 
Du kan välja att lagra på enheterna H eller M. 
H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som endast får användas för dokument/filer som 
används i ditt arbete. Om du väljer H - enheten kommer dina medarbetare inte åt informationen. 
M: (Kommungemensam) är en enhet för lagring av dokument/filer som är gemensamma för de 
medarbetare som har behörighet till enheten. 
I förekommande fall kan också ytterligare enhetsbeteckningar finnas. 
Ingen information som används i arbetet eller ägs av Håbo kommun får lagras hos externa 
leverantörer (s.k molntjänster) om dessa inte är godkända av förvaltningschef. 
 
3.2 Behörighet  
Kommunens IT-system (nätverk, servrar och program) är utrustade med behörighetskontrollsystem 
för att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt informationen. De behörigheter du blir 
tilldelad i våra IT-system beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av din chef (din chef lämnar en 
skriftlig beställning om dina behörigheter till systemförvaltaren).  
För att få behörighet krävs att du har informerats om kommunens riktlinjer för informationssäkerhet 
och om denna informationssäkerhetsinstruktion.  
När du har blivit upplagd som användare får du en användaridentitet (konto) och ett lösenord.  
3.3 Lösenord  
Lösenordet är strängt personligt och ska hanteras därefter. Tänk på att du själv kan bli miss-tänkt om 
någon använder ditt lösenord för olämpliga ändamål. Du ska därför inte avslöja ditt lösenord för 
andra eller låna ut din behörighet, skydda lösenordet väl, omedelbart byta lösenord om du misstänker 
att någon känner till det.  
Lösenordet bör bestå av minst 8 tecken och innehålla bokstäver, siffror och specialtecken. Enkla 
repetitiva mönster såsom t ex ABCD1234, AAAA1111 får inte användas, inte heller andra 
lättforcerade lösenord såsom eget eller familjemedlems namn eller enkla tangentkombinationer av 
typen QWERTY. Tips på hur du kan skapa ett bra lösenord: 
Ta första tecknet i en textsträng som du lätt kommer ihåg tex ”Jag Fyller 35 år den 28 Maj , det skulle 
ge lösenordet JF35åd28M.  
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Du ska inte återanvända tidigare använda lösenord.  
Om du glömmer ditt lösenord och försöker logga in i systemet med ett felaktigt sådant, så kommer 
systemet att låsas efter 3 felaktiga försök. Om detta inträffar, så vänder du dig  
systemadministratören, om du inte vet vem det är så kontakta IT-enheten.  
 
4 Allmän IT-säkerhet 
4.1 Allmänna regler  
För att uppnå nödvändig IT-säkerhet finns följande regler för användning av IT-systemen inom 
kommunen:  

• Din dator med tillhörande kringutrustning är verksamhetens egendom och får inte bytas, 
förändras eller flyttas utan medgivande från IT-enheten eller IT-ansvarig.  
 

• All installation och konfiguration av dator och kringutrustning ska ske av behörig 
tekniker, så att kommunens standard följs. 
  

• Program som inte godkänts får inte installeras eller användas på datorer eller nätverk som 
administreras eller ägs av kommunen. Det är inte heller tillåtet att kopiera eller använda 
kommunens program utanför kommunens verksamhet.  
 

• Vid fel på dator, kringutrustning eller program ska du omgående anmäla detta till IT-
enheten.  
 

• Exponera inte din dator och kringutrustning i onödan. Försök exempelvis att placera 
utrustningen så att den inte syns utifrån. Om det är möjligt lås fönster och dörrar när du inte 
befinner dig i rummet.  
 

• Vid kortare frånvaro ska du låsa datorn. ( Windows flagga+ L). Vid längre frånvaro ska 
du logga ut.  
 

• Ta fram en plan för hur du ska bedriva ditt arbete om datorn inte fungerar. Du måste 
förbereda dig på olika sätt för att kunna utföra dina mest akuta arbetsuppgifter även vid 
sådana tillfällen.  

4.2 Distansarbete  
Egen dator som du använder för hemarbete kan utgöra en säkerhetsrisk. 
Tänk på att: 

• Inte kopiera känslig information till USB-minne eller liknande som du sedan tar med 
hem. 

• Du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den egna 
datorn. 

• Data som du använder eller skapar utanför kommunens nätverk får inte användas i 
kommunens datorer eller nätverk utan att viruskontroll har skett.  

• Vissa system, t ex intranätet och hemkatalog, kan nås över Internet med hjälp av en 
tvåfaktorinloggning. Vänd dig till IT-enheten om du behöver hjälp med detta.  
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4.3 Kringutrustning med lagringsmöjlighet  
Läsplattor, mobiltelefoner, m.m kan bli virusbärare eftersom du kan lagra information i dessa.   
Undvik att sprida innehåll som kan vara smittad med virus eller skadlig kod genom att inte spara 
okänt innehåll i enheterna. IT-enheten supporterar bara utrustning och program som tillhandahålls av 
kommunen. Du ansvarar själv för privat material som bilder, appar, egna kontakter mm.  
4.4 Telefax  
Telefaxar bör vara placerade så att obehörig användning inte är möjlig. I övrigt bör åtgärder vidtas för 
en korrekt och säker telefaxöverföring.  
4.5 Lokala nätverket 
Nätverket är en viktig gemensam resurs som ger möjlighet att lagra information, dela på skrivare och 
program, upprätta kommunikation m m. När du använder nätverket gäller följande regler:  

• Inloggning på nätverket ska ske med ditt personliga konto och lösenord.  
• All inloggning eller försök till inloggning under annan identitet än din egen är absolut 

förbjuden.  
• Det är förbjudet att ansluta en egen, icke godkänd utrustning till nätet.  
• Information som sparas på gemensamma utrymmen i det lokala nätverket ska lagras på 

anvisad plats.  
• När du arbetar i kommunens nätverk loggas i allmänhet dina aktiviteter. Loggnings-

funktioner används för att spåra obehörig verksamhet och intrång. Detta görs för att skydda 
informationen samt för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar.  

• Det är förbjudet att skaffa sig rättigheter utöver de som tilldelats.  
• Om alla följer dessa regler, så kan obehöriga inte komma åt informationen. Kom ihåg att 

du ansvarar för allt som registrerats med din användaridentitet.  

 
 
5 Internet 
Kommunens lokala nätverk är anslutet till Internet via en brandvägg som reglerar all in- och utgående 
trafik.  
När du använder Internet gäller att inga program som inte är godkända av IT-enheten får laddas ner. 
Förutom säkerhetsrisken kan en felaktig hantering innebära skadeståndskrav, t ex vid brott mot 
upphovsrätten.  
Håbo kommun förutsätter att den som laddar ner filer från Internet har gott omdöme och endast 
hämtar sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade webb-platser.  
Det är inte tillåtet att via Internet titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. 
Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell lägg-ning etc) eller har 
anknytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara motiverat för arbetet, t ex vid 
utredningar, omvärldsanalyser m m, att besöka sidor som normalt är förbjudna.  
När du är på Internet via dator eller annan enhet som tillhandahålls av kommunen representerar du 
Håbo kommun. Använd ett vårdat språk och undvik, stötande och provokativa uttalanden, så att ditt 
agerande på nätet inte skadar Håbo kommun.  
Internet är ett arbetsverktyg och får, med ovanstående begränsningar, bara användas för privat bruk i 
sådan omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader för arbetsgivaren.  
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6 e-post 
 
6.1 Inledning 
De bestämmelser som styr e-posthanteringen finns främst i tryckfrihetsförordningen, 
sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. 
 
Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos 
kommunen. 
 
E-post räknas också som handling och ska registreras/diarieföras eller på annat sätt hållas tillgängligt 
på myndigheten och ordnade så att de blir sökbara. Det krävs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det 
ska räknas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt för myndigheten och kan 
läsas via skärm.  
 
 
6.2 Inkommande post 

• Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras/diarieföras av den person 
förvaltningen har utsett. Det kan vara handläggare, registrator, administratör, 
nämndsekreterare eller annan funktion. 

• e-post registrerad som allmän handling, ska lämnas i pappersformat till den person 
förvaltningen har utsett till att arkivera. 

• Inkommen e-post ska öppnas varje arbetsdag för bedömning av innehållet. Det gäller även 
gemensamma e-postlådor. 

• Har man inte möjlighet att öppna eller svara på e-post måste man vidarebefordra eller på annat 
sätt göra meddelandet tillgängligt för fortsatt hantering av utsedd medarbetare eller närmaste 
chef. 

• När någon är borta ansvarar närmaste chef för att bevakningen av personens e-post sker och 
hanteras på ett korrekt sätt. Alternativt att personen/medarbetaren själv utser sin ersättare 
bland sina kollegor. 

• Extern och intern e-post som kräver svar ska alltid besvaras inom två arbetsdagar. 
• Kan man inte lämna ett svar eller besked till frågeställaren ska ett meddelande om att e-

postmeddelandet är mottaget lämnas, och be att få återkomma med konkret svar eller besked 
snarast möjligt. 

6.3 Utgående post 
• E-post får inte användas för att skicka sekretessbelagd information. 
• Skriv en tydlig rubrik i ämnesraden som ger information om meddelandets innehåll. 
• Skicka kopia till diariet om det är en allmän handling och en papperskopia till utsedd 

arkivansvarig.  
• Det ska alltid tydligt framgå att ett e-postmeddelande kommer från Håbo kommun. 

All extern e-post ska avslutas med en signatur med avsändaruppgifter. 
Signaturen skrivs i Arial med storlek 10. Om du arbetar utanför kommunhuset kan du under 
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texten Förvaltning skriva din verksamhet, tex. Simhallen. 
Exempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Interna massutskick 
Huvudkanalen för nyheter till kommunanställda är kommunens intranät. 
Massutskick av e-post med hjälp av "Grupp_ Alla" ska endast användas för akuta meddelanden. 
6.5 Hotelse- och kedjebrev 
Om ett hotelsebrev kommer som e-post ska detta inte tas bort eftersom det kan finnas möjligheter att 
spåra avsändaren. Kedjebrev med uppmaningar om att sända breven vidare ska raderas.  
6.6 Sekretessbelagd information via e-post 
Alla allmänna handlingar som är belagda med sekretess ska registreras/diarieföras. Sekretessbelagda 
uppgifter som inkommer via e-post ska omgående skrivas ut på papper för registrering/diarieföring 
och sedan omgående raderas från e-postens inkorg. 
 
Exempel på handlingar som ska registreras/diarieföras: 

• Beslut i ett ärende eller handlingar som tillför ett ärende information 
• Remisser och remissvar. 
• Inkommande eller utgående handlingar som kräver handläggning. 
• Handlingar som berörs av sekretess ska alltid registreras/diarieföras. 
• Minnesanteckningar som ersätter protokoll 
• Handlingar med klagomål eller synpunkter 
• Allmänna handlingar av vikt och handlingar som det finns behov av att kunna återsöka och 

bevara för framtiden 
• Ansökningar och anmälningar 

 

Exempel på handlingar som inte behöver diarieföras: 
• Reklam 
• Kursinbjudningar 
• Svar på enkla förfrågningar 
• Enklare förfrågningar från allmänhet som direkt kan besvaras utan egentlig handläggning. 
• Inkomna handlingar som inte rör kommunens verksamhet. 
• Handling som inte är allmän, exempelvis: 

o Arbetsdokument, handlingar som inte har expedierats och/eller färdigställts. 
o Privata meddelanden som inte rör kommunens verksamhet. 
o E-post som endast rör den egna partigruppen  

Med vänlig hälsning 
 
Förnamn  Efternamn 
Titel 
 
Håbo kommun 
Förvaltning 
Ev. verksamhet 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-telefonnummer 
www.habo.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
 

http://www.habo.se/
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Om det är helt klart att handlingen har liten betydelse för verksamheten, behöver den inte registreras. 
Men eftersom det kan finnas behov av att kunna återsöka informationen även i dessa handlingar kan 
det således finnas anledning att trots allt registrera dem. Om du är osäker på om ett e-postmeddelande 
ska diarieföras eller inte – kontakta närmaste 
registrator, nämndsekreterare eller din chef. 
 
 

7 Incidenter, Virus, Stöld mm  
7.1 Incidentrapportering  
Det är viktigt att du rapporterar alla typer av IT-incidenter till IT-enheten. Det ger underlag för att 
kontinuerligt förbättra säkerheten i systemen.  
Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i IT-sys-temet ska 
du notera när du senast var inne i IT-systemet, notera när du upptäckte intrånget, dokumentera alla 
iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har 
påverkats och omedelbart anmäla incidenten till IT-enheten.  
Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du snarast rapportera dessa till 
respektive systemförvaltare.  
 
 
7.2 Datavirus  
Kommunen har programvaror för viruskontroll och det görs kontinuerligt kontroll i nät-verket. 
Eftersom det hela tiden tillverkas nya datavirus är det ändå viktigt att du är uppmärksam på 
problemet.  
Om du misstänker att systemet innehåller virus ska du dra ut nätverkskabeln och omedelbart anmäla 
detta per telefon till kommunens IT-enhet.  
 
7.3 Stöld, brand och sabotage  
Om du misstänker stöld, brand, sabotage etc ska du kontakta din närmaste chef.  

8 STÖD OCH HJÄLP  
Om du har frågor eller problem angående datorutrustning, programvaror eller liknande, så kontaktar 
du kommunens centrala IT-support. Ditt ärende registreras och överlämnas till IT-tekniker, 
systemförvaltare eller annan lämplig mottagare för åtgärd.  

9 KONTROLL AV IT-ANVÄNDNING  
För att säkerställa funktion och tillgänglighet till IT-resurserna övervakar IT-enheten all användning 
av kommunens IT-system. Detta sker i samband med avdelningens normala verksamhet, genom 
analys av incidenter och genom kontinuerlig uppföljning av drift- och säkerhetsloggar. I loggarna 
registreras exempelvis lyckade och misslyckade inloggningsförsök, viktiga händelser i det aktuella 
systemet och utloggningar.  
All användning av Internet registreras i en logg.  
Om det av statistiken framgår att det förekommer surfning på webbplatser som enligt rikt-linjerna 
inte får besökas, eller om surfning förekommer i onormalt stor omfattning på vissa tillåtna kategorier 
webbplatser kan arbetsgivaren besluta om kontroll av enskilda individers surfning.  
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Det förs även en logg över all e-post som innefattar uppgifter om avsändare, mottagare, 
ärendemening, tidpunkt och storlek på meddelandet samt namnet på bifogade filer.  
Arbetsgivaren kan komma att ta del av de uppgifter som finns i e-postmeddelanden om det är 
nödvändigt för att uppfylla skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet.  
Arbetsgivaren kan även komma att ta del av de uppgifter som finns i e-postmeddelanden vid fara för 
informationssäkerheten eller för att utreda och förhindra brott.  
Misstanke om felaktig eller otillåten användning av IT-resurser anmäls till närmaste chef, som tar 
ställning till eventuella vidare åtgärder.  
Arbetsgivaren kommer att agera mot arbetstagare som överträder gällande regler och anvis-ningar 
genom muntlig tillsägelse, skriftlig varning, omplacering till andra arbetsuppgifter eller i allvarliga 
fall genom att skilja arbetstagaren från sin anställning genom uppsägning eller avskedande. Vid 
misstanke om brott sker polisanmälan.  
Utdrag ur loggar kan också komma att utlämnas på begäran från polisen.  

10 Avslut av anställning 
När du slutar din anställning ska du  

• rådgöra med din chef och dina medarbetare om hur ditt arbetsmaterial ska hanteras,  
• rensa och ta bort övrigt material 
• meddela din chef vilka system du har behörighet till. 

chefen ansvarar för att behörigheterna avbeställs.  

 
 

 
 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-07 

VON§ 45 VON 2015/24 2015 -04- 1 o 
KSIÄI' Hllg.JY 

lo f~ /_11')_ ~l(.lofY 

Yttrande över ny !T-policy samt nya riktlinjer för styrning av IT 
verksamhet och informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har arbetat fram ett forslag till dels IT -policy för 
Håbo kmnm1m och dels förslag till n ya riktlin j er for styrning av IT-verk
samhet och inforn1ationssäkerhet i Håbo kommun 

Förslaget till rikWnjer och policy har remitterats till komm1mens nämnder 
for yttrande. Förvaltningen anser att riktlinjerna och policyn är bra, vilket 
framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23 . Förvaltningen fåreslår vård
och omsorgsnämnden att godkänna policyn och riktlinjema. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23, m VON 2015.247 
!T-policy, KS 20141172 nr 2014.3671 
Riktlinjer for styrning av !T-verksamhet, KS 2014/172 nr 2014.3672 
Rilct1injer får infmmationssälcerhet i Hå bo kmnmtm 

Beslutsgång 
Nänu1den godkä1mer forvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse, daterad 2015-
03-23. Dock vill nämnden tillägga att liktlinjerna är så pass omfattande att det 
kan bli svårt for chefer och arbetstagare att ta till sig innehållet. Därfår vill 
nämnden betona vilden av implementering och utbildning. Förslagsvis att det 
infors ett IT-pass på introduktionsdagarna för nyanställda. Nämnden emotser 
också att få återrapport från chefer på hur riktlinjerna fungerar i praktiken. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna fårslaget till IT
policy for Håbo kornmun samt fårslaget till riktlinjer får styrning av !T
verksamhet och forslaget till1iktlinj er for infmmationssäkerhet i Håbo 
kommtm. 

2. Vård- och omsorgsnämnden vill betona vikten av implementering och 
utbildning, exempelvis att ett IT -pass infårs på introduktionsdagarna for 
nyanställda. 

3. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att socialforvaltningens chefer 
lämnar en återrapport till nämnden på hur riktlinjerna fungerar i 
praktiken. 

Beslut expedieras till: 
Kornmunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR Nr 2015.299 



rtl1 HÅBO 
~KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.sB 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-23 

Remitterat ärende rörande riktlinjer för styrning av IT • 
verksamhet, riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 
och IT ~policy för H åbo kommun 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka fårslaget till IT -policy 
får Håbo kommun, forslaget tillliktlinjer for styrning av !T-verksamhet 
och förslaget till riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
Komm1mstyrelsens kontor har arbetat fram ett forslag till riktlinjer får 
styrning av !T-verksamheten, riktlinjer falinformationssäkerhet i Håbo 
kommun och !T-policy för Håbo kommun Förslaget till riktlinjer och policy 
har nu remitterats till kommunens nämnder. Förvaltningen anser riktlinjema 
och policyn vara bra och fareslår vård- och omsorgsnämnden att man 
tillstyrker dessa. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet 

Syftet med riktlinjerna är bland annat att Håbo kommun ska ha en 
sammanhållen och kostnadseffektiv !T-verksamhet som präglas av 
helhetssyn, har en hög säkerhet och 1mderlättar service och dialog med 
medborgarna. 

I Iiktlinjema tydliggörs viket ansvar som åvilar kommunstyrelsen och vilket 
ansvar som de olika nämnderna har. 

Fö1valtningens uppfattning är att riktlinjerna lyfter fram ett välbehövligt 
behov av gränsdragning och syfte med IT-verksamheten. 

!T-policy för Håbo kommun 

I policyn redogörs på ett övergripande plan får hur kommunen ska fårhålla 
sig till och använda IT får att stödja och utveclda verksamheterna i deras 
arbete får att nå uppsatta mål. Enligt få:rvaltningen är policyn bra som ett 
övergripande dokument men behöver kompletteras med liktlinjer får att få 
en praktisk betydelse. 

Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 

De fåreslagna riktlinjema är mycket omfattande och tar upp områden som 
organisation, roller, ansvar säkerhet, kontinuitet och drift. Stöne delen av 
dokumentet består av bilagor som rör informationssäkerhetsarbetet på dels 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-03-23 

förvaltningsnivå och dels användarnivå. Förvaltningens uppfattning är att 
det är ett bra och instruktivt dokument som kan vara ett bra stöd i 
vardagsarbetet. Speciellt avser det de mycket tydliga bilagorna som ger 
goda fOmtsättningar före en både säkrare, effektivare och mer ekonomisk 
hantering av våra IT-:fi:ågor. 

Beslutsunderlag 
IT -policy får Håbo kommun 
Riktlinjer får styrning avIT-verksamhet 
Riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandell 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 
HA.;,U KU1"11 11U I~ , 

Barn- och utbildningsnämnden KOM'.UNSTYREJ.SENS FORVAL TNING 
INKOlA 

JUSTERARE 

Q 

2015 -03- 1 o 
BOU § 33 BOU 2015/17 KS!B Reg.sr 

:..! -~(r+ :L- J.ot r . 1 S'l g 
Yttrande över förslag till it-policy, riktlinjer för styrning av it-
verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunstyrelsens kansli, den 5 
december 2014, ombetts att yttra sig över fårslag tillit-policy, riktlinjer for 
styrningavit-verksamhet och riktlinjer får informationssäkerhet 

Yttrande över förslag tillit-policy 
Policyn beskriver syftet och målsättning samt roller och ansvar for 
kommunens it-verksamhet. 

Förvaltningen anser att policyn väl motsvarar kraven på ett övergripande 
styrdokument inom it-området. 

Yttrande över förslag till riktlinjer för styrning av if-verksamhet 
Riktlinjer får styrningavit-verksamhet beskriver kommunens gemensamma 
infrastruktur. 

Förvaltningen delar riktlinjemas fOrslag om att informationsansvaret ska 
ligga på den förvaltning där informationen skapas. Förvaltningen delar 
också fårslaget om att it-relaterade projekt ska vara möjliga att styra och att 
projektets uppdragsgivare ska vara representerad i projektet styrgrupp. It
ljänster bör, i enlighet med förslaget, anpassas till en gemensam plattform 
for att vara tillgängliga till övriga system och där framtida anskaffuing 
fungerar med befmtlig och planerad infrastruktur. 

Yttrande över förslag till riktlinjer för styrning av informationssäkerhet 
Håbo kommuns riktlin j er får informationssäkerhet utgör det övergripande 
dokumentet för hur informationssäkerheten ska regleras inom Håbo 
kommun. säkerhetsarbetet har sin utgångspunkt i rekommendationer och 
anvisningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Förvaltningen anser att de framtagna liktlinjerna for informationssäkerhet i 
Håbo kommun ger en heltäckande bild, där förvaltningen framfår allt delar 
riktlinjemas krav på att förvaltningens verksamhetslaitiska system skall ha 
en hög tillförlitlighet, hög tillgänglighet och uppfylla sekretesskrav. 
Förvaltningen delar också riktlinjemas syn på att det för dessa system är 
systemägaren som ansvarar får att systemsäkerhetsplaner upprättas. De två 
informationssäkerhetsinstruktioner som ingår som bilagor till riktlinjerna 
täcker väl in de krav som kan ställas på kommunens förvaltningar och 
användare. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 33 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

BOU 2015/17 

Yttrande över förslag till it-policy, riktlinjer för styrning av if
verksamhet och riktlinjer för informationssäkerhet 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2015-02-05, BOU2015/17 nr 2015.563 
- Förslag tillIT-policy för Håbo kommun, 2014-12-05, KS2014/172 nr 

2014.3671 

- Förslag till riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun, 2014-04-
30, KS2014/172 nr 2014.3673 

- Förslag till riktlinjer för styrning av !T-verksamhet, 2014-02-09, 
KS2014/172 nr 2014.3672 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. . 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslag tillit-policy. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslag till riktlinjer 
för styrning av it-verksamhet. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslag till riktlinjer 
för informationssäkerhet 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

HAbU f\U i"'Ji"l l.JN 
KOM~iUNSTYRELSENS FORVAL TNING 

INKOM 

JUSTERARE 

2014 -n- t o 
TSTN § 100 TSTN 2014/51 

Yttrande över förslag tilliT-policy, riktlinjer för styrning av !T
verksamhet samt riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Tillståndsnämnden har erhållit framtaget fårslag till !T-policy får Håbo 
kommun samt riktlinjer får styrning av korrummens !T-verksamhet får 
yttrande. Dessutom har riktlinjer får informationssäkerhet i Håbo kommun 
tagits fram som samtidigt ges tillfälle till respons. 

IT -policyn kommer att utgöra ett övergripande styrdokument får allt IT
arbete inom Håbo kommun. 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av dessa förslag, och lämnar 
några kommentarer, men föreslår att tillståndsnämnden tillstyrker de tre 
rubricerade förslagen. 

Ärendet 
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsens !T-enhet erhållit tre 
dokument får yttrande. Det är fårslag till IT-Policy för Håbo kommun, 
riktlinjer får styrning av IT -verksamhet samt riktlinjer får 
informationssäkerhet i Håbo kommtm. 

IT-Policyn utgör ett av kommtmens övergripande styrdokument inom IT
området, och ska ange hur korrummen ska fårhålla sig till och använda IT 
får att stöd j a och utveckla verksamhetema. A v policyn framgår bland annat 
syftet med korrummens !T-verksamhet där hög säkerhet, sammanhållen och 
kostnadseffektiv IT -verksamhet lyfts fram. Dessutom pekas på vikten av att 
underlätta service och dialog med medborgarna bland annat genom digitala 
tjänster. !T-Policyn avses fastställas i kommunfullmäktige. 

I fårslaget tillliktlinjer för styrning av IT -verksamhet dokumenteras lite mer 
på en detaljnivå vad som ska gälla avseende en rad aspekter. Bland annat 
beskrivs vad som gäller fårh·oendevaldas användning av IT. Dessutom 
tydliggörs vilket ansvar som ligger på kommunstyrelsen respektive nämnd. 
Nänmden ansvarar får att IT- policyn, Riktlinjer får styrning av !T
verksamhet samt Riktlinjer får infmmationssäkerhet efterföljs, och att den 
egna verks,amhetens lokala riktlinjer och handlingsplaner anpassas till den 
överglipande policyn. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN § 100 TSTN 2014/51 

Av riktlinjerna for styrning framgår att respektive nämnd vidare ansvarar for 
att: 

IT -verksamheten inom nämnden bedrivs med rätt krav på säkerhet, 
skydd av personlig integritet och fortroende hos allmänheten. 
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagen samt personuppgiftslagen. 
Nämnden utser en får varje ägt verksamhetssystem en systemfårvaltare 
med ersättare. 
Organisationen genom systemforvaltaren och dennes ersättare har 
kunskap om ägda system. 
Information som rör egen verksamhet i gemensamma system är korrekt. 
IT -verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effelctivt 
tillgodoser såväl kommunens gemensamma som de enskilda 
verksamhetemas behov. 
De regler och riktlinjer som utfårdas ska spridas och implementeras 
inom verksamheten. 
Förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma IT
frågor. 
All berörd personal har tillräcklig utbildning och tydliga instruktioner 
får att genomfåra sina arbetsuppgifter i samband med användning av IT 
på ett effektivt och så"kert sätt. 
Det sker en kontinuerlig uppfåljning av att foreskrivna regler tillämpas 
av alla anställda inom verksamheten. 
Det sker en kontinuerlig uppfoljning av att foreskrivna regler tillämpas 
for de av forvaltningen ägda verksamhetssystemen. 

Det tredje dokumentet med Riktlinjer for infmmationssälcerhet i Håbo 
kommun har sin utgångspunkt i rekommendationer och anvisningar fi·ån 
Myndigheten får samhällsskydd och beredskap. I dessa riktlinjer fokuseras 
på att IT -systemen ska ha en hög tillforlitlighet, hög tillgänglighet och 
uppfylla sekretesskrav. Specifika mål for infomutionssäkerhetsarbetet tas 
upp liksom organisation, roller och ansvar. En rad säkerhetsinstruktioner tas 
upp dels vänt till fårvaltning dels vänt till användarna. 

Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter 
Bygg- och miljöfårvaltningen har tagit del av !T-Policyn och de två nya 
1ilctlinjema får styrningavIT-verksamhet och informationssäkerhet 
Bedömningen är att de tillsammans täcker in de frågor som är alctuella inom 
!T-området. Förvaltningschefen har dessutom deltagit i visst forarbete infor 
framtagandet av dokumenten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN § 100 TSTN 2014/51 

Förvaltningen ser det som angeläget att det på detta vis tydliggörs vad som 
ska gälla inom IT -området, som ju är grundläggande for allas vår 
verksamhetsutövning. Tryggt, sälcert och korrekt kärms som ledord som 
genomsyrar dokumenten på ett bra sätt. 

Inte minst det som bidrar till tydliggörande av roller och ansvar är värdefullt 
for tillståndsnämnden framöver i sitt fortsatta kvalitetsarbete. 

En framgångsfaktor får framtida förvaltning och drift blir hur policyn och 
riktlinjerna faktiskt efterlevs, och där blir implementeringen av reglerna och 
forhållningssättet viktigt särskilt gentemot samtliga användare. Bygg- och 
miljöförvaltningen önskar att det tas ett samlat grepp om att tydliggöra 
främst det innehåll som vänder sig mot användarna. Det kan göras genom 
att fa fram ett pedagogiskt kortfattat material som sammanfattar de många 
sidorna. Detta fortar inte vikten av att respektive förvaltning också arbetar 
smart med implementeringen. 

I Riktlinjerna får styrning av !T-verksamhet poängteras vilcten av effelctivt 
resursutnyttj ande utifrån bland annat gemensam infrastruktur, pkt 3.2. I 
uppräkningen finns ärendehanteringssystem som ett exempel där gemensam 
infrastruktur vore önskvärd. Det vill säga ett gemensamt 
ärendehanteringsprogram som täcker samtliga verksamheters behov. Där 
kan bygg- och miljöförvaltningen konstatera att det for närvarande inte 
synes finnas något sådant program som klarar det uppdraget. Mot den 
bakgrunden har verksamheterna inom miljö, bygg och bostadsanpassning 
sedan länge verksamhetsspecifika ärendehanteringsprogram. Eftersom de 
programmen stödjer verksamheten och underlättar for verksamheten är 
avsikten att fmisätta med dessa till dess det i så fall utarbetas ett nytt 
ärendehanteringsprogram som klara att täcka samtliga verksamheters behov. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Den sammantagna bedö1m1ingen av de tre dokumenten är att de är väl 
genomarbetade och på ett bra sätt tydliggör vad som ska gälla inom 
området. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår Tillståndsnämnden att tillstyrka med 
beaktande av förvaltningens synpunkter. Dessutom föreslås ett uppdrag till 
förvaltningen att göra en översyn och anpassa förvaltningens interna 
dokumentation kling IT -systemen och Idargöra roller, samordning, 
säkerhetsaspekter, utvecklingsbehov och liknande utifrån de tre nya 
dokumenten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN § 100 TSTN 2014/51 

Beslutsunderlag 
IT -Policy för Håbo kommun 
Riktlinjer för styrning av IT -verksamhet 
Riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-15 

Beslut 

l. Tillståndsnämnden tillstyrker förslagen till IT-Policy för Håbo kommun 
och Riktlinjer för styrning av IT -verksamhet samt Riktlinjer för 
informationssäkerhet i Håbo kommm1 med beaktande av bygg- och 
miljöförvaltningens synpunker enligt ovan. 

2. Tillståndsnämnden uppdrag till Bygg- och miljöförvaltningen att mot 
bakgrund av dessa nya riktlinjer och !T-policy under 2015 göra en 
översyn och anpassa förvaltningens dalarmentatian laing IT -systemen 
och Id argöra roller, samordning, säkerhetsaspekter, utvecklingsbehov 
och lilmande. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens IT -enhet (Håkan Tapani) 
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  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-27 KS2014/99 nr 2015.2441 

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

 

 
Motion: 0-vision- Ingen ung utan arbete, motionärer: Lisbeth 
Bolin (C), Göran Eriksson (C) och nihad Hodzic (C) 
Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: Unga in – Ungas väg till arbete 
är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsförmedlingen i samarbete 
med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-
24 år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 
 
I Håbo kommun har vi ca 100 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier 
eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 
ej få godkända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle 
ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 
kompletteras med Arbetsförmedlingens insatser.  

Arbetsförmedlingen kommer att ansöka om medel för Unga In 2.0 i 
programperioden ESF 2014-2020. Kommunen har då möjlighet att anmäla 
sitt intresse att delta. 

Motionärerna yrkar:  

att Håbo kommun uttalar sig för en 0-vision Ingen ung utan arbete 

att ekonomiska och praktiska förutsättningar skapas för att uppnå 0-
visionen. 

Beredning 
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndernas yttrande framgår att det 
idag finns ett förvaltnings- och nämndsövergripande samarbete riktat mot 
elever i grundskolan som påvisat positiva resultat. I övrigt har 
socialförvaltningen deltagit i en ESF-finansierad förstudie, tillsammans med 
andra offentliga aktörer, med syfte att kartlägga vilka hinder och svårigheter 
som finns för att nå arbetsmarknaden i Uppsala län. En prioriterad grupp i 
den studien har varit ungdomar. Under våren 2015 kommer det att finnas 
möjlighet till att söka ytterligare finansiering för lokala projekt inom 
området. 

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
tillsammans för att ta fram en projektansökan för ett gemensamt projekt med 
syfte att motverka skolavhopp och social utslagning.  



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-04-27 KS2014/99 nr 2015.2441 

 

Nämnderna framhåller att fullmäktigemålen och nämndsmålen inrymmer 
den nödvändiga inriktning som behövs för att arbetet ska anses som 
prioriterat. Därav föreligger inga behov om ytterligare mål eller visioner. 

Nämnderna föreslår att motionen ska anses färdigbehandlad med hänvisning 
till det som framkommit under beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den fråga som motionärerna 
lyfter fram redan idag hanteras som del av den ordinarie verksamheten i 
både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samarbetet 
nämnderna emellan. Förvaltningen konstaterar också att det finns relativt 
långtgående planer på att utöka det samarbetet i linje med det som 
motionärerna efterfrågar.  

Motbakgrund av detta föreslår kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att motionen ska anses 
färdigbehandlad med hänvisning till det som framkommit under 
beredningen 

Beslutsunderlag 
– SN 2015-02-25, § 20 
– BOU 2015-02-25, § 25 
– Motion daterad 2014-06-04 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Fullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses färdigbehandlad 
med hänvisning till det som framkommit under beredningen. 

__________ 

Beslutsexpediering 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Socialnämnden 
h J-\ i.J U ~\U t"' J t'v l U N 

KOM\IVNSTYREI.SENS FORVAL TNING 
INKOM 

SN §20 SN 2014/43 2015 -03- o 5 

JUSTERARE 

Yttrande över motion - att Håbo kommun uttalar en O-vision -
Ingen ung utan arbete 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag fi.·ån kommunstyrelsen att yttra sig angå
ende motion O-vision - Ingen ung utan arbete - från Centerpartiet i Håbo. 
Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C). 

Ärendebeskrivning 
I Håbo kommun finns det cirka 100 ungdomar i åldrarna 16-19 år som 
varken arbetar eller studerar. Det är en relativt hög andel i jämförelse med 
andra kommuner i Uppsala län. Endast 65 % av kommunens 20 åtingar har 
en fullföljd gymnasietutbildning. I länet bedöms fullföljd gymnasieutbild
ning vara 74 %. Andelen ungdomar som avslutar grundskolan och har 
behörighet att söka till gymnasieskolan är att jämföra med länet. 

Utbildning är i många avseenden en förutsättning för att nå arbetsmark
naden. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är hög och ett tydligt samband 
finns mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. 

Håbo kommun har under år 2014 deltagit i forstudien "För en inlduderande 
arbetsmarknad i Uppsala län". Förstudien har finansierats med hjälp av 
medel fi:ån Europeiska socialfonden (ESF). Regionförbundet i Uppsala har 
lett forstudien med delaktighet från F örsähingskassan, Arbetsförmedlingen, 
Samordningsförbundet i Uppsala län samt länets kommuner. Förstudien 
syftar till att kartlägga vilka hinder och svårigheter som finns att nå 
arbetsmarknaden i Uppsala län. Prioriterade målgrupper har varit unga, 
nyanlända flyktingar, långtidsarbetslösa och långtidssjuksla.i.vna. 
Från och med våren 2015 komn1er det finnas möjlighet att ansöka om 
projektmedel från socialfonden för att genomföra lokala projekt. Ett 
prioriterat område är m1ga som varken studerar eller arbetar och avslutar 
gymnasiet utan fullständig utbildning. 

Förvaltningens bedömning 
Utifrån motionåremas redogörelse om andelen ungdomar som varken 
arbetar eller studerar samt kommunens relativt höga nivå av ungdomar som 
avslutar gymnasiet utan fullständiga betyg f1Il11s det ett uttalat behov av att 
fler ungdomar fmtsätter i utbildning ochfeller når sysselsättning. 

Genom att ansöka om projektmedel ESF kan det ges goda förutsättningar att 
bedriva projekt lokalt i samverkan mellan bam- och utbildningsförvalt
ningen och socialförvaltningens verksamheter för målgruppen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 20 SN 2014/43 

Förvaltningarna samverkar redan nu genom olika insatser, bland annat 
genol;ll elevsociala team i grundsleolan årskurs 7-9. Teamen arbetar med 
uppsökande verksamhet for att nå de ungdomar som riskerar att inte fullfolja 
grundskolan. Resultatet av de elevsociala teamens arbete kan påvisas i den 
höga andel behöriga elever i årskurs 9 infor gymnasiestudier. Dialog mellan 
forvaltningama har förts i avseende att få en helhetsbild av rådande situation 
gällande unga som avslutar gymnasiet i förtid. 

Håbo kommuns övergripande mål: Barn och unga i H åbo ska ges bästa 
möjligaförutsättningar för personlig utveckling och lärande 

Och socialförvaltningens mål: Genom samverkan mellan skola, 
socialljänst och andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas 

Ger tydliga direktiv om ett fårbättrat samarbete mellan socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetonu·åden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att yttra sig utifi·ån deras 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-14, nr SN 2015 .100 

- Motion, daterad 2014-06-03 SN 2014/43 nr 2014.3201 

Beslut 

l. Socialnämnden anser motionen fårdigbehandlad med hänvisning till de 
fakta som forvaltningen inhämtat gällande motionen O-vision- Ingen 
ung utan arbete - och överlämnar svaret till kommunfullmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut 1(2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-14 
Vår beteckning 

SN2014/43 nr 2015.100 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Yttrande över motion O-vision - Ingen ung utan arbete 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden anser motionen fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som forvaltningen inhämtat gällande motionen O
vision - Ingen ung utan arbete och överlämnar svaret till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att yttra sig 
angående motion O-vision- ingen ung utan arbete från Centerpartiet i Håbo. 
Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C). 

Ärendebeskrivning 
I Håbo kommun finns det cirka l 00 ungdomar i åldrarna 16-19 år som 
varken arbetar eller studerar. Det är en relativt hög andel ijämforelse med 
andra kommuner i Uppsala län. Endast 65 % av kommunens 20 åringar har 
en fullfoljd gymnasietutbildning. I länet bedöms motsvarigheten vara 74 %. 
Andelen ungdomar som avslutar gmndslcolan och har behörighet att söka till 
gymnasieskolan är att järnfora med länet. 

Utbildning är i många avseenden en fotutsättning for att nå 
arbetsmarlmaden. Ungdomsarbetslösheten i kommunen är hög och ett 
tydligt samband finns mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. 

Håbo kommun har tmder år 2014 deltagit i forstudien "För en inkluderande 
arbetsmarimad i Uppsala län". Förstudien har finansierats med hjälp av 
medel från Europeiska socialfonden (ESF). Regionforbundet i Uppsala har 
lett forstudien med delaktighet från Försäkringskassan, Arbetsformedlingen, 
Samordningsforbundet i Uppsala län samt länets kommuner. Förstudien 
syftar till att kartlägga vilka hinder och svårigheter som finns att nå 
arbetsmarimaden i Uppsala län. Prioriterade målgrupper har varit unga, 
nyanlända flyktingar, långtidsarbetslösa och långtidssjuksk:rivna. 
Från och med våren 2015 kommer det finnas möjlighet att ansöka om 
projektmedel från socialfonden for att genomfora lokala projekt. Ett 
prioriterat område är tmga som varken studerar eller arbetar och avslutar 
gymnasiet utan fullständig utbildning. 

Förvaltningens bedömning 
Uti:fi:ån motionärernas redogörelse om andelen ungdomar som varken 
arbetar eller studerar samt lcommm1ens relativt höga nivå av ungdomar som 
avslutar gynmasiet utan fullständiga betyg finns det ett uttalat behov av att 
fler ungdomar fotisätter i utbildning och/eller når sysselsättning. Genom att 
ansöka om projektmedel ESF kan det ges goda fotutsättningar att bechiva 



Förslag till beslut 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-14 
Vår beteckning 

SN2014/43 nr 2015.100 

projekt lokalt i samverkan mellan barn- och utbildningsforvaltningen och 
socialforvaltningens verksamheter for målgruppen. 
F örvaltningama samverkar genom olika insatser, bland annat genom 
elevsociala team i grundskolan årskurs 7-9. Teamen arbetar med 
uppsökande verksamhet för att nå de ungdomar som riskerar att inte fullfolja 
grundskolan. Resultatet av de elevsociala teamens arbete kan påvisas i den 
höga andel behöriga elever i årskurs 9 infor gymnasiestudier. Dialog mellan 
forvaltningarna har forts i avseende att få en helhetsbild av rådande situation 
gällande unga som avslutar gymnasiet i fortid. 

Håbo kommuns övergripande mål: 

• ·"Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga forutsättningar for 
personlig utveckling och lärande" 

Och socialforvaltningens mål: 

• "Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer 
ska stödet till barn och unga utvecldas" 

Ger tydliga direktiv om ett forbättrat sarnarbete mellan socialforvaltningen 
och bam- och utbildningsforvaltningens verksamhetområden. 

Barn- och utbildningsforvaltningen kommer att yttra sig utifrån deras 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Motion O-vision - Ingen ung utan arbete daterat 2014-06-03 SN2014/43 
nr 2014.3201 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Hanna Elmeskog 
Närvårdskoordinator 
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Yttrande över motion O-vision - Ingen ung utan arbete, 
motionärer; Lisbeth Bolin {C), Göran Eriksson {C) och Nihad 
Hodzic {C) 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att yttra sig 
angående motion O-vision- ingen ung utan arbete SN2014/43 nr 2014-3201 
från Centerpartiet i Håbo. Motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C 
och Nihad Hodzic (C). 

Barn- och utbildningsförvaltningen har av socialförvaltningen blivit ombedd 
att inkomma med synpunkter på yttrandet, med anledning av att 
aktivitetsansvaret för unga upp till 20 år ligger inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2014 tillsammans med 
socialförvaltningen och arbetsförmedlingen samarbetat inom ramen för 
uppföljnings- och aktivitetsansvaret Viktigt har varit att ta fram en 
gemensam bild av antalet berörda ungdomar, deras olika behov och vilka 
insatser som sker från olika förvaltningar och myndigheter. Genom att söka 
enarenheter från andra kommuner har olika organisationsmodeller 
diskuterats. Dessutom har praktikplatser för ungdomar tagits fram. Det 
gnmdläggande motivet är att försöka hitta vägar så att ungdomar återgår till 
studier. Som anges i socialförvaltningens svar har också samarbete skett 
avseende elevsociala team i grundskolan åk 7-9. 

Tillsammans arbetar de båda förvaltningarna för att ta fram en 
projektansökan inom Europeiska Socialfondens sökområde för att motverka 
skolavhopp och utslagning. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att 
anställa en elevcoach och att EFS-medel ansöks för att stötta denna person i 
nätverksbyggande och angående kompetensutveckling. Det är också viktigt 
att arbeta förebyggande mot grundskolans senare skolår och mot · 
gymnasieskolans Introduktionsprogram. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig med dessa fårtydliganden 
bakom socialförvaltningens svar på motionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-02-19, BOU2015/12 nr 2015.817 

- Socialförvaltningens förslag till yttrande över motion O-vision- Ingen 
ung utan arbete, SN 2014/43 m 2014.3201 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-25 

Barn- och utbildningsnämnden 

CL 

BOU § 28 BOU 2015/12 

Forts. 

Yttrande över motion O-vision - Ingen ung utan arbete, 
motionärer; Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens fårslag. 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser 
motionen fårdigbehandlad, med hänvisning till de omständigheter/fakta 
som förvaltnin~en lämnat i sitt yttrande. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
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Motion:    0-vision- Ingen ung utan arbete 
 
Unga in – Ungas väg till arbete är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsförmedlingen 
i samarbete med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-24 år 
som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 
En rapport redovisades på slutkonferensen den 27 maj 2014. Den visar att av 1008 ungdomar 
har 23 % gått till arbete, 35% till studier, 27 % till annan känd orsak ex vård och 15% har 
avbrutet kontakten.  
En ungdom som inte kommer i arbete kommer dels att få en egen mycket inhuman 
livssituation dels orsaka stora kostnader i samhället. 
I Håbo kommun har vi ca 100 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier eller arbetar. 
Unga In har ett multikompetent (arbetsförmedlare, socialkonsulent, psykolog, SIUS, unga 
marknadsförare, behandlingsassistent från kommunen m fl) arbetslag som snabbar upp 
processerna och ger en individuell planering. Det ingår även uppsökande verksamhet. 
På konferensen redogjorde flera unga om hur de fått tilltro till samhället och fått tilltro till sin 
egen förmåga och därigenom lyckats få jobb eller fortsätta med studier. 
I Skellefteå sker rekrytering av deltagare bland annat på skolan genom att man skapat en 
mötesplats.  
 
I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att ej få godkända 
slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle ingå. Sådan finns redan idag på  
Kämpeenheten men skulle också kunna kompletteras med Arbetsförmedlingens insatser.  
Arbetsförmedlingen kommer att ansöka om medel för Unga In 2.0 i programperioden ESF 
2014-2020. Kommunen har då möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. 
 
Centerpartiet yrkar  
att Håbo kommun uttalar sig för en 0-vision Ingen ung utan arbete 
att ekonomiska och praktiska förutsättningar skapas för att uppnå 0-visionen. 
 
 2014-06-03 
 
Lisbeth Bolin Göran Eriksson Nihad Hodzic 
Centerpartiet i Håbo Centerpartiet i Håbo Centerpartiet i Håbo 
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Dnr CK 2015-0090 

§36 

Regionkommunbildning i Uppsala län 

Beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 

att föreslå att förbundsstyrelsens arbetsutskott i Regionförbundet Uppsala län, förstärkt 
med landstingsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande, utgör politisk styrgrupp 
för regionkommunbildningen i Uppsala län, 

att föreslå att förbundsstyrelsen utgör politisk referensgrupp, 

att uppdra tilllandstingsdirektören att tillsammans med regiondirektören vid regionför
bundet vara projektledare för regionkommunbildningen, samt 

att uppdra tilllandstingsdirektören att tillsammans med regiondirektören utarbeta ett 
remissunderlag tilllänets kommuner samt en detaljerad projektplan för 
regionkommunbildningen tilllandstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015. 

Ärendet 
Efter en avstämning med kommunernas politiska ledningar den 27 januari 2015 finns 
förutsättningar för landstinget att starta en process mot att bilda regionkommun i Uppsala län 
2017. Regionkommunens uppgifter ska vara dels nuvarande landstingsuppgifter, dels det reg
ionala utvecklingsuppdrag som Regionförbundet Uppsala län övertagit från staten. Därtill 
kommer andra uppdrag som medlemmarna lagt på regionförbundet Det övergripande syftet 
är att stärka och utveckla Uppsala län utifrån tydliga politiska mål. I dag är kommunerna 
medlemmar i Regionförbundet Uppsala län. En framgångsfaktor är att säkra kommunernas 
fortsatta inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna. 

I ett första steg förbereds landstingets ansökan till regeringen. I ett andra steg genomförs, 
under förutsättning av att riksdagen fattar ett positivt beslut, regionkommunbildningen. 
Genomförandet torde kunna påbörjas parallellt med regeringens och riksdagens behandling av 
ansökan. 

Landstingsdirektören föreslår landstingsstyrelsen besluta enligt ovanstående förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall tilllandstingsdirektörens 
förslag. 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsdirektörens förslag. 

Kopia till: 
Länets kommuner 
Regionförbundet 
Regionförbundsstyrelsen 
Regionförbundsstyrelsens arbetsutskott 
Regiondirektören 
Samtliga förvaltningschefer 
stabschefen, Akademiska sjukhuset 
Registrator, Akademiska sjukhuset 
Produktionsdirektören 

Exp. 2015-'()s-lo 

Justerandes sign 

JJ.. 

Sign. ClC'......_ 

Utdragsbestyrkande 
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