
 

 

 KALLELSE 
 Datum  
 2016-03-07  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 
Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Staaf (C) 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 14 mars 2016, kl. 14:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden Tid Föredragande 

1.  Mötets öppnande 

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Fastställande av dagordning 

14:00 Ordförande 

2.  Besök från Samordningsförbundet i Uppsala län 14:05 Åsa Fichtel 

3.  Informationer 15:05  

4.  Redovisning av protokoll 
Dnr 2016/00069  

15:20 Ingen föredragning 

5.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2016/00090  

15:25 Ingen föredragning 

6.  Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
Dnr 2016/00020  

15:30 Ingen föredragning 

7.  Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 
Dnr 2015/00371  

15:40 Ingen föredragning 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2016-03-07  

Kommunstyrelsen 
 

 

8.  Ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i 
Håbo kommun 
Dnr 2015/00346  

15:45 Lars-Inge Larsson 

9.  Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 
§ LSS och 4 kap 1 § SoL 
Dnr 2016/00065  

15:55 Ingen föredragning 

10.  Svar på motion om att genomföra en värdering av 
kommunens och Håbohus AB:s fasta tillgångar med 
avseende på aktuellt marknadsvärde. Motionär Owe 
Fröjd (Båp) 
Dnr 2015/00186  

16:00 Ingen föredragning 

11.  Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 
Dnr 2015/00221  

16:05 Vipul Vithlani 
Leif Nyrén 

12.  Handlingsplan för ökad integration 
Dnr 2016/00082  

16:15 Ingen föredragning 

13.  Remiss angående "Region Uppsala" 2017 
Dnr 2016/00059  

16:20 Ingen föredragning 

14.  Yttrande över trafikförsörjningsprogram för Uppsala 
län 
Dnr 2015/00354  

16:25 Ingen föredragning 

15.  Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Mel-
lanby,  Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3  
Dnr 2016/00094  

16:30 Ingen föredragning 

16.  Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 
Dnr 2016/00097  

16:35 Ingen föredragning 

17.  Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo 
Dnr 2014/00036 890 

16:40 Ingen föredragning 

18.  Antagande av detaljplan 420, Bålsta 50:2 med fler - 
Ändring 
Dnr 2013/00034 890 

16:50 Ingen föredragning 

19.  Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 
(BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.) 
Dnr 2016/00095  

16:55 Ingen föredragning 
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 Datum  
 2016-03-07  

Kommunstyrelsen 
 

 

20.  Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, BoKlok 
Dnr 2016/00092  

17:00 Ingen föredragning 

21.  Antagande av detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng  
Dnr 2013/00109  

17:05 Ingen föredragning 

22.  Granskning av detaljplan för del av Väppeby 6:1, 
Väppeby äng (LSS-boende) 
Dnr 2013/00126  

17:15 Ingen föredragning 

23.  Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i 
Teknikbacken 
Dnr 2015/00176  

17:20 Karin Gustafsson 

24.  Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Tek-
nikbacken 
Dnr 2016/00078  

17:30 Karin Gustafsson 

25.  Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 
Dnr 2016/00083  

17:40 Lars-Inge Larsson 

26.  Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola 
Dnr 2016/00084  

17:50 Lars-Inge Larsson 
Gudrun Lind 

27.  Medborgarförslag - belysning med mera längs Kal-
marleden 
Dnr 2014/00035  

18:00 Ingen föredragning 

28.  Yttrande över ansökan om begränsning av parkering, 
väg 263  
Dnr 2016/00075  

18:05 Ingen föredragning 

 

   

Carina Lund 
Ordförande 

 Johan Utter 
Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-04 KS 2016/00069 nr 65429 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av protokoll och minnesanteckningar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll och minnesanteckningar.  
Sammanfattning 
Följande protokoll och minnesanteckningar har inkommit eller upprättats 
sedan den senaste redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-02-08: 

Protokoll från Hälso- och trygghetsrådet 2016-01-22 
Minnesanteckning från ungdomsrådet 2015-11-11  

Beslutsunderlag 
– Protokoll, enligt ovan 

__________ 
 



 

 MINNESANTECKNING 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-12-04 KS nr 2015.4596 

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

 

 

      

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
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 

 

 

Ungdomsrådet minnesanteckning 2015-11-11 
Närvarande: Otto Widén, Elin Larsson, Jan Sundling, Sandra Goro, Nathalie 
Goro, Rasmus Kraftelid och Carina Lund 

Tjänstemän: Sara Hallström, Danne Cramnell och Charlotta Carlsson.  

Adjungerade: Wilmer Engberg Gransäter, Hampus Frykman Potentia, 
Filippa Lerner Futurum, Selma Lundmark Futurum, Vanessa Lindestam 
Potentia och Maja Kulma Futurum. 

1. Carina Lund hälsade välkomna och undrade om någon ville vara 
ordförande eftersom Rebecka inte var där. Mötet valde Otto att 
leda mötet.  

2. Förra mötets minnesanteckningar gicks igenom och lades till 
handlingarna.  

3. Ungdomsverksamhet på biblioteket. Sara Hallström berättade att 
biblioteket har en del idéer på ungdomsverksamhet. 
Skrivarverkstad, bokcafé, datorprogrammering, filmklubb fanns 
på förslag. Ungdomarna ansåg att datorprogrammering, 
filmklubb var de mest intressanta.  

4. Ungdomsrådet i framtiden 
Bra att skolorna, gårdsråd osv. fortsatt väljer representanter. Det 
som dock måste tas hänsyn till i skolan är att de elever som är 
medlemmar i elevråden inte alltid är de som bäst vill eller är bäst 
lämpade att vara med i ungdomsrådet. Därför måste det bli bättre 
information till lärare/ledare så att de frågar rätt personer att ingå 
i ungdomsrådet. De som är med i ungdomsrådet måste också 
försöka peppa kompisar att vara med. Det är bra att ha kvar 
möjlighet att vara adjungerad. Att kompisar kan komma och att 
vi fortsätter fråga på demokratidagen vilka som vill, alla är 
välkomna. Ersättning utgår dock bara till dem som är valda att 
representera sin organisation.   
Charlotta får i uppdrag att kolla med skolor, råd, finskt 
förvaltningsområde och polarna om att välja nya representanter. 
Kontakt tas med skolnämndens ordförande Lennart Carlsson för 
att se om rådet kan besöka skolorna i samverkan med dem.  

http://www.habo.se/


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-12-04 KS nr 2015.4596 

 

5. Reflektion Demokratidag och arbetsgruppsmöte den 4 
november. 
De planer som kommunen nu arbetar med är: 

 Ny isyta, en miniishall, med eventuell placering vid Gransäter. 

 En ny hall där 4 föreningar i Bålsta samverkar om att bedriva 
gymnastik, judo, boxning och dojo i en nedlagd fabrikslokal. 

 En ersättningsplan till Björkvallen vid Futurum. 

 Ny lokal för fritidsgården Verkstan. 

Ungdomsrådet ansåg att miniishall inte får inskränka 
Gransätersskolans skolidrott. Fridegårdscafé skulle kunna vara öppet 
längre och delvis fylla rollen verkstan har. En annan synpunkt var att 
fotbollsplanen vid Övergran inte längre används av fotbollen.  

6. Rapport vänortsresa till Danmark. 
Elin berättade att de var i Fredensborg. De gjorde saker ungefär 
som på demokratidagen och diskuterade plan för vänortsarbetet. 
Sedan gjorde de en massa andra roliga saker, det var jättekul. De 
hade ett jättestort hus, typ en hel skola, bara för 
ungdomsverksamhet.  

7. Komma ut på skolorna 
Se under punkt 4. 

8. Mål om ungdomsdemokrati 
För nästa år är målen satta. Carina berättade att skolnämnden ska 
besöka alla skolor och där ska ungdomsmål diskuteras. 

9. Kommande ungdomsråd för 2017 planeras bli 9 februari, 6 april, 
26 maj, 6 september och 15 november. Alla möten mellan kl. 18-
20. Demokratidagen planerasa till den 11 oktober på Lastberget.  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-04 KS 2016/00090 nr 65432 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2016-01-29 – 2016-03-04 föreligger: 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten  
Kommunstyrelsens förvaltning  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen  

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation finns med i en pärm vid 
sammanträdet. Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås 
vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.  

Beslutsunderlag 
– Anställningsbeslut/Anställningsinformation 
– Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 – 

2016-03-04 
– Delegationsbeslut Upphandlingsenheten februari 2016 
__________ 
 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-01  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Gudrun Lind, upphandlingschef 
0171-525 00 
gudrun.lind@habo.se 

 

 

      

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 

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 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
Följande beslut har fattats under perioden 2016-02-01 – 2016-02-29: 

 Beslut om att anmäla deltagande till samordnad upphandling inom 
HUL. Upphandling avser positioneringsbälte, rullstol, ryggstöd, 
bälte, bälten, sele, selar, huvudstöd och nackstöd. Tf upphandlings-
chef Anna Porsér, daterad 2016-01-25. 

 Förlängning av ramavtal avseende arbetspsykologisk utredning, 
UH-14-2755, tf. upphandlingschef Anna Porsér, daterad 2016-02-01. 

 Beslut om att anmäla avrop från ramavtalet ”fordon beställ direkt 
2014”, upphandlat av SKL Kommentus Inköpscentral, anslutnings-
datum 2016-02-03, Tf. upphandlingschef Anna Porsér, daterad 
2016-02-02. 

 Beslut om att anmäla avrop från ramavtalet ”vägsalt 2014-2”, upp-
handlat av SKL Kommentus Inköpscentral, anslutningsdatum 2016-
05-01, Tf. upphandlingschef Anna Porsér, daterad 2016-02-02. 

 Underteckna tilldelningsbeslut Arbetskläder, UH-15-6601. Tf Upp-
handlingschef Anna Porsér, daterad 2016-02-02. 

 Förlängning av ramavtal avseende årlig service av brandsläckare, 
brandposter och övrigt brandmaterial, UH-14-2663, tf. upphand-
lingschef Anna Porsér, daterad 2016-02-04. 

 Förlängning av ramavtal avseende lås, passersystem, inbrotts- och 
brandlarm, UH-13-2434, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 
2016-02-11. 

  

mailto:gudrun.lind@habo.se
http://www.habo.se/


 

 TYP AV DOKUMENT 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 åååå-mm-dd  

 

 

 Tilldelningsbeslut avseende avtal avseende Samhällsorientering för  
nyanlända invandrare, UH-15-6024, socialchef Thomas Brandell.. 
Upphandlingen utförd av Stockholms stad.  



 

 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 

ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(3) 

Datum 
2016-03-04 

 

  

 

Förteckning över delegationsbeslut 2016-01-29 – 2016-03-04 
Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2016-03-02 65942 

 
UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05739-36M-P Beviljas  
Rose-Marie Fagerros 2016/00167 

2016-02-29 65872 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
nr, 0305-05738-39M-P Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00112 

2016-02-29 65856 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05737-36K-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00124 

2016-02-26 65830 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd - Beviljas  Rose-Marie Fagerros 2016/00045 

2016-02-23 65879 
 

UPPR Plan- och 
utvecklingsavdelningen 

Delegationsbeslut - granskning Domagoj Lovas 2015/00055 

2016-02-16 65603 
 

UPPR Kommunstyrelsen Beslut om delat kärl mellan 
Sånglärkavägen 20 och Sånglärkavägen 
22 

Annica Noberg 2016/00099 

2016-02-16 65553 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
nr, 0305-05735-41M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00047 

2016-02-15 65532 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd - Avslag Rose-Marie Fagerros 2016/00037 

2016-02-15 65507 
 

UPPR Kommunstyrelsen Hyresavtal avseende mark och byggnad Lena Hagman 2016/00067 

2016-02-12 65471 
 

UPPR Plan- och 
utvecklingsavdelningen 

DPL 420 Bålsta 50:2 Delegationsbeslut 
Behovsbedömningen 

Domagoj Lovas 2013/00034 



Håbo kommun 
Datum 
2016-03-04 

 
 

Sida 
2(3) 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2016-02-12 65468 

 
UPPR Plan- och 

utvecklingsavdelningen 
DPL 428 Bålsta 1:35, 1:36-
Delegationsbeslut behovsbedömning 

Domagoj Lovas 2014/00036 

2016-02-12 65457 
 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut, ersättare för 
kontrollant 

Johan Utter 2015/00306 

2016-02-11 64897 
 

UPPR Kommunstyrelsen Kompletterade överenskommelse, 
fastighetsreglering mellan Väppeby 
7:231 och  Bista 1:163 

Anne-Marie Engman 2015/00193 

2016-02-11 64884 
 

UPPR Kommunstyrelsen Tillägg till överenskommelse om 
fastighetsreglering på fastigheterna 
Eneby 1:40, Väppeby 5:2 samt del av 
Sjöända 1:11 

Anne-Marie Engman 2014/00110 

2016-02-08 65125 
 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut, Yttrande över remiss 
avseende ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning enligt 8 § 
kameraövervakningslagen (2013:460) 

Per Nordenstam 2016/00050 

2016-02-04 65274 
 

UPPR Kommunstyrelsen Beslut om delat kärl Annica Noberg 2016/00073 

2016-02-04 65256 
 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommuninvest 
lånenummer 78714 

Vipul Vithlani 2016/00072 

2016-02-03 65234 
 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
nr 0305-05734-54K-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00063 

2016-02-03 65217 
 

UPPR Kommunstyrelsen Grävtillstånd för Geijers väg Michael Andersson 2016/00058 

2016-02-02 65265 
 

UPPR Polismyndigheten  Yttrande, upplåtelse av mark, allmän 
sammankomst, Arken Bibelcenter, 
Bålsta Centrum - Biblioteket, remiss 
A022.559/2016  

Michael Andersson 2016/00061 

2016-02-01 65214 
 

UPPR Kommunstyrelsen Beslut om lönetillägg Per Nordenstam 2016/00074 



Håbo kommun 
Datum 
2016-03-04 

 
 

Sida 
3(3) 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2016-01-29 65131 

 
UPPR Kommunstyrelsen  Överklagande mål nr M 3337-15 29 

januari 2016 
Carina Lund 2015/00370 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-01-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 8 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus Aktiebo-
lag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för Håbo-
hus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens förvalt-
ning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att fast-
ställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att kommunfullmäkti-
ges vision och övergripande mål gäller för bolagets verksamhet, samt att bo-
laget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av varje mandatperiod ska 
upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av bolagets mål-
sättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas mark-
nadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande från 
kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av marknadsvär-
det på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus Aktiebolag – för åtgärd 
Författningssamling - hemsidan 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-01-12 KS 2016/00020 nr 64690 

 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Per Nordenstam, kommundirektör 
0171-525 03 
per.nordenstam@habo.se 

 

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 
förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 
fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 
kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 
verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 
varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 
redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 
marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget medför inga särskilda finansiella konsekvenser. 

Uppföljning 
Bolagets verksamhet och tillämpning av ägardirektivet ska följas upp 
årligen av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
– Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag   
__________ 

Beslut skickas till 
Håbohus Aktiebolag 
Författningssamling - Hemsida 



 

 

 

 

STYRDOKUMENT 
               

Ägardirektiv för Håbohus AB 

 

 



 

 STYRDOKUMENT 2 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 
1.  Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 
sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för 
verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att 
på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig med 
kommunalrättsliga principer.  
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål  
Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 
visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt.  
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter för affärslokaler och andra 
kollektiva anordningar.  
 
För att främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 
ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  
 

• Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl  
• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 
• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt bostadsbestånd som tillgodoser 
olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m.  
 
Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastslås av styrelsen. 
 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en marknadsvärdering.  
 
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  
 



 

 STYRDOKUMENT 3 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om synnerliga 
skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialförvaltningen att i 
samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid förmedling via förturställs samma 
ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 
dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för hyran till dess att kraven uppfyllts. 
  
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter för 
detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 
disponerar.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 
en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 
procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 
för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 
det bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för 
överskottsgraden (driftnetto i relation av hyresintäkter) för den period som affärsplanen avser. 
  
Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska motsvara 6,5 
procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för resultatet för den 
tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska fastslås av 
styrelsen minst en gång per år.  
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 
och kommunen.  
 
4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 
5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, 
före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske eller inte.  
 
6. Information till ägaren  



 

 STYRDOKUMENT 4 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-24 KS2013/145 nr 2015.1738 

 

 

Bolaget ska till ägaren:  
• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 

överensstämma med kommunens tidplan.  
• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. Planen ska 

omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning av minst följande 
nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd  
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 
skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 
ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas.  
 
8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess.  
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
 
 



 
Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag, förslag 2016 
1.  Inledning/allmänt  
Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget 
står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade 
direktiv för verksamheten.  
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen 
genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  
 
2. Företagets verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter 
för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärslokaler och andra kollektiva 
anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet under förutsättning att 
verksamheten också är förenlig med kommunalrättsliga principer.  
 
3. Företagets ändamål, syfte och mål  
Verksamhetens inriktning  
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument. Bolagets 
styrelse ska tolka vad som är tillämpliga delar genom att årligen fastställa vilka styrdokument 
som ska gälla för bolaget. 
 
Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god 
boendeservice i enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av 
fastigheter för affärslokaler och andra kollektiva anordningar.  
 
Bolaget ska vara en aktiv part i att uppfylla Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. För att 
främja kommunens expansion, stärka dess attraktionskraft som boendeort och göra den mer 
hållbar ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen:  
 

• Bygga nya bostäder (hyresrätter eller bostadsrätter) i den utsträckning som är möjligt av 
ekonomiska och andra skäl  

• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda 
boendemiljöer skapas. 

• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i 

kommunen. 
 
Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag förvalta, utveckla samt främja ett attraktivt 
bostadsbestånd som tillgodoser olika krav på bostäder avseende standard, utformning, läge, 
service, hyresnivå m.m.  
 
De visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt gäller även för bolaget. Med 
utgångspunkt från fullmäktiges visioner och övergripande mål, samt från dessa ägardirektiv ska 
bolaget året efter ordinarie valår upprätta en affärsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val. Affärsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affärsplanen fastställs av styrelsen. 



 

Bostadspolitiska mål  
Bolaget skall aktivt motverka segregation.  
 
Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom förtur. Om 
synnerliga skäl föreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till 
socialförvaltningen att i samråd med bolagets förvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid 
förmedling via förtur ställs samma ekonomiska krav på sökande som vid ordinär förmedling. Om 
personen inte uppfyller dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen för 
hyran till dess att kraven uppfylls. 
  
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 
lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) procent av bolagets totala antal 
lägenheter.  
 

Förvärv och avyttringar 

Bolaget ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden i kommunen. För att säkerställa framtida 
bostadsproduktioner ska bolaget kontinuerligt söka efter mark som kan förvärvas och 
exploateras. 

 
Bolaget ska aktivt medverka till genomförandet av Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram. 
För att möjliggöra investeringar i nyproduktion, med beaktande av de ekonomiska målen, bör 
bolaget aktivt pröva möjligheterna till försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomföra en 
marknadsvärdering.  

 

Ekonomiska mål  
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker för kommunen som ägare.  
 
Bolagets långsiktiga mål är en synlig soliditet om 20,0 procent. Soliditeten ska aldrig understiga 
10,0 procent. Vid en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten 
riskerar att understiga 10,0 procent ska särskilt beslut inhämtas från ägaren. Bolaget ska i 
affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar för soliditeten för den tidsperiod som affärsplanen 
avser.  
 
Målet för bolagets direktavkastning, d.v.s. driftsnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, 
är att det bör vara lägst 4,5 procent.  
 
Det långsiktiga målet för bolagets resultat före skatt, exkluderat försäljningar, är att det ska 
motsvara lägst 6,5 procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa 
målsättningar för resultatet för den tidsperiod som affärsplanen avser. 
 
Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, denna ska 
fastställs av styrelsen minst en gång per år.  
 
Bolaget ska erlägga avgift för kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan 
bolaget och kommunen.  



 

4. Samverkan  
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag för att söka 
samordningsfördelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan.  
 

5. Underställningsskyldighet  
Bolaget är ett helägt kommunalt bolag där ägarinflytandet utövas av kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som t ex att 
bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i 
andra bolag, före beslut inhämta godkännande från kommunfullmäktige.  
 
Med stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10% av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd. 
 
Om osäkerhet råder inför ett beslut huruvida det är fråga om ett beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt skall bolaget samråda med kommunstyrelsen om underställning ska ske 
eller inte.  
 

6. Information till ägaren  
Bolaget ska till ägaren:  

• Varje tertial avge ekonomisk rapport inklusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tidplan.  

• Inge styrelseprotokoll. 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren. 

Planen ska omfatta resultat- och balansräkning för respektive år med redovisning 
av minst följande nyckeltal; soliditet, räntetäckningsgrad och direktavkastning.  

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter 
på grund av lagstadgad sekretess.  

 
7. Ägarsamråd  
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter för kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse 
och VD) skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om 
kommunstyrelsen eller bolagets ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten 
skall sådana hållas.  
 

8. Det fastställda kommunala ändamålet  
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag för sitt beslut.  
 
9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och 



övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder 
möter på grund av lagstadgad sekretess.  
 
Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rapporter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-02 KS 2015/00371 nr 65937 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges beslut 
2015 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 
3. 

2. Kommunfullmäktige ger istället kommunstyrelsen i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma med en 
komplett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut från år 2010 och till dagens datum.  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att 
komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden. Uppdraget 
skulle rapporteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-04-04. 

Detta uppdrag är omöjligt att genomföra inom den tidsram och med de 
förutsättningar som fullmäktige har satt upp. 
 
Ärendet 
I kommunfullmäktige gäller dubbelt beredningstvång, enligt 
kommunallagens 5 kap. 26-28 §§. Detta betyder att ärenden ska tas upp till 
behandling endast om kommunstyrelsen och berörda nämnder getts tillfälle 
att yttra sig över förslag till beslut. Enligt normala beredningsrutiner ska 
även ärenden beredas av något av kommunstyrelsens utskott. 

När kommunfullmäktige 2016-02-29 gav uppdraget att redovisningen skulle 
vara kompletterad till nästa fullmäktigemöte hade redan stoppdatum för 
beredningsprocessen till nästa fullmäktigemöte inträffat, nämligen 2016-02-
15. 

Det dubbla beredningstvånget gör också att kommunens nämnder (i de 
beslut där de är berörda) har rätt att yttra sig formellt innan beslut. Det finns 
ingen möjlighet att hinna med förvaltningens beredning, formella remisser 
till kommunens nämnder, samt politisk beredning i utskott och 
kommunstyrelse inom den tidsram kommunfullmäktige angett. 

Kommunstyrelsen önskar också ett förtydligande gällande avgränsning av 
uppdraget. Så som det nu är skrivet innebär det att förvaltningen ska 
undersöka samtliga tidigare beslut, d.v.s. från år 1952. Kommunstyrelsen 
föreslår att uppdraget begränsas till förra mandatperioden, d.v.s. att beslut 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-02 KS 2015/00371 nr 65937 

 

från år 2010 och framåt tas med i rapporteringen. Om beslut längre tillbaka 
ska analyseras kommer tidsramen att behöva förlängas avsevärt. 

Kommunstyrelsen tolkar också uppdraget som att det är verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut som ska analyseras och inget annat. Om inte så 
är fallet så behöver kommunfullmäktige förtydliga uppdraget. 

Kansliet har redan i sin verksamhetsplan planerat att skapa en bättre rutin 
och metod för kontroll av kommunfullmäktiges verkställighet. Att 
kontrollera verkställigheten av beslut är en viktig kvalitetsfaktor och en 
genomarbetad metod bör tas fram för att säkerställa att kontrollen blir 
likvärdig och systematisk. Detta arbete bör få ta lite tid för att skapa kvalitet 
i kontrollen. 

Tidplan 
En rimlig tidplan är som följer:  

Moment/beskrivning Start Tidsåtgång 

Uppstart 2016-04-04 - 

Genomgång av beslut (inklusive framtagande av 
metodik och mall) 

2016-04-05 Ca 3 veckor 

Remiss till de som ska ha verkställt besluten (tid 
tilltagen för att tillgodose nämndernas 
beredningsprocesser och semestertider) 

2016-04-26 Ca 4 månader 
(inklusive 
semesterperiod 
2 månader) 

Sammanställning av remissvar och analys 2016-08-26 Ca 3 veckor 

Beredningsprocess från stoppdatum till 
fullmäktige (stoppdatum 2016-09-19) 

2016-09-16 7 veckor 

Rapport till kommunfullmäktige 2016-11-07 - 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Uppdraget hanteras inom befintlig ramtilldelning. 

Uppföljning 
Beslutet följs upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens kansli 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av verkställig-
het av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner, 
medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 
med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 
utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att komplettera "upp-
följning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" med samtliga 
tidigare uppdrag och utstående ärenden till nästa kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av kommunfullmäk-
tiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras verkställighetsgraden i 
tretton beslut, varav tre är att betrakta som verkställda. Av resterande tio 
ärenden kommer hälften sannolikt att verkställas under 2016. Ett flertal av 
de icke verkställda ärendena har även återrapporterats tidigare år. Då flera 
ärenden alltså blivit liggande utan att verkställas krävs en plan för hur 
kommunen ska gå vidare med dessa ärenden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-02-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 2015-12-01 
Uppföljning 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar på ett tillägg till beslutet i form av en ny be-
slutspunkt med följande lydelse: "Kommunfullmäktige uppdrar till kom-
munstyrelsen att komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommun-
fullmäktiges beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden 
till nästa kommunfullmäktige."  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige också bifaller Christian 
Nordbergs (MP) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 



 

  1(7) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare  
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

 

 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisning av status för motioner, medborgarförslag och uppdrag 

 

 

 

 

 

 



 

 UTREDNING 2(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Kommunstyrelsen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Beslut om 
företagspolicy för 
Håbo kommun 

Fullmäktige beslutar att anta 
företagspolicy för Håbo kommun och 
uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa 
förslag på en översyn av kommunens 
bolag med avseende på organisation 
utifrån kommunens övergripande behov 

Nej 

 

Översyn för marknadsbolaget är 
påbörjat och beräknas bli 
presenterad för 
kommunstyrelsen i mars 2016. 

2013/143 Nej 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Motion - uppföljning 
och effektivisering av 
kommun-fullmäktiges 
sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
kommunkansliet förbetedelser för inköp 
av föreslagen utrustning för votering med 
mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 
Kommer att hanteras under 
2016, som del av 
läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 
2012/9 Nej 

Motion - Om att 
införskaffa utrustning 
för trådlös omröstning 
mm i samband med 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
kommunkansliet förbetedelser för inköp 
av föreslagen utrustning för votering med 
mera, att motionen bifalls. 

Ja, 2014 och 
2013 

Kommer att hanteras under 
2016, som del av 
läsplatteinförandet i fullmäktige. 

KS 
2010/48 Nej 

 



 

 UTREDNING 3(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Medborgarförslag - 
genomföra en 
medborgardialog om 
förnyelsebar energi 
och energisparande1 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens yttrande 
2012-08-27, §83, att bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 
2013 

En utredning kring 
möjligheterna för ett sådant 
projekt som föreslås i 
medborgarförslaget har inte 
påbörjats. Håbo kommun har nu 
en antagen miljöstrategi vilket 
möjliggör att kommunen i 
kommande 
implementeringsarbete samt 
framtagande av handlingsplaner 
kan påbörja denna utredning. 

KS 
2011/16 Nej 

Medborgarförslag - 
inrättande av två 
naturreservat på 
kommunägd mark 
inom Bålsta tätort 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens beslut 2011-
04-06 § 39, om utredning av 
skyddsformer för de båda områdena att 
medborgarförslaget därmed är besvarat. 
Fullmäktige uppdrar till miljö- och 
tekniknämnden att informera 
förslagsställaren om nämndens 
kommande ställningstagande till 
skyddsformer för de båda områdena 

Ja, 2014 och 
2013 

Möjligheterna för detta har inte 
utretts sedan ärendet flyttades 
över från miljö- och 
tekniknämnden. Detta har inte 
prioriterats. Kompetens saknas. 

KS 2010/9 Nej 

                                                           
1 De beslut som markerats med grå färg har återrapporterats 2013, 2014 och 2015 utan att kunna verkställas.  



 

 UTREDNING 4(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

 

Motion - uppförande 
av torgplatser 

Fullmäktige beslutar att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till miljö- 
och tekniknämndens svar gällande 
utredning av uppförande av torgplatser 
dels mellan Bålsta centrum och 
Bildningscentrum Jan Fridegård och dels 
vid det gamla stationshuset 

Ja, 2014 och 
2013 

Detaljplanen för Bålsta centrum 
etapp 1 innehåller en 
stationspark med möjlig torgyta. 
Planen beräknas att antas av 
kommunstyrelsen till sommaren 
2016. 

KS 
2010/60 Nej 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Ansökan från Bålsta 
skidklubb om 
kommunal borgen för 
byggnation av 
konstsnöanläggning 
på Granåsen 

Fullmäktige godkänner att kommunen 
tecknar borgen för Bålsta skidklubb om 
5,5 mkr med utfall under 2014/15 
förutsatt att följande punkter uppfylls 
/…/Fullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att teckna erforderliga 
avtal  med Bålsta skidklubb angående 
säkerhet och hantering av kommunens 
borgensåtagande och hantering av 
intäkter samt drift och skötsel. 
Fullmäktige beslutar att utöka 
driftbudgeten för avdelningen kultur och 
livsmiljö med 150 tkr för 2015.   

Nej 
Avtal med Bålsta skidklubb 
undertecknade. Beslutet därmed 
verkställt 

2014/128 Ja 



 

 UTREDNING 5(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

 

Motion - redovisning 
av utbetalning av 
föreningsbidrag och 
föreningars kostnader 
för nyttjande av 
kommunens 
anläggningar samt 
kommunens 
subventioner för 
uthyrningen 

Fullmäktige beslutar att bifalla motionen Nej 

Redovisning av efterfrågade 
kostnader gjordes redan då 
motionen bereddes. Beslutet 
därmed verkställt. 

2013/107 Ja 

Tekniska avdelningen 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Medborgarförslag - 
utomhusgym i 
anslutning till 
motionsspåret i Viby 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
bildningsnämndens och miljö-och 
tekniknämndens respektive yttrande att 
medborgarförslaget ska anses besvarat 

Ja,  2014 

Gatu- och parkenheten har under 
2015 byggt och färdigställt ett 
utomhusgym vid Vibyspåret. 
Detta invigdes den 15/6 - 2015. 

KS 
2012/91 Ja 

Medborgarförslag - 
cykelbana med 
sandhopp i 
Slottsskogen 

Fullmäktige bifaller förslaget genom att 
uppdra till miljö- och tekniknämnden att i 
samråd med bildningsnämnden ordna den 
föreslagna cykelbanan på lämplig plats i 
Skokloster 

Ja, 2014 och 
2013 

Gatu- och parkenheten inte 
lyckats hitta en lämplig plats för 
cykelbanan som accepterats av 
Slottskogens samfällighet som 
förvaltar Slottskogen. Förslaget 
är därför inte genomfört. 

KS 
2011/182 Nej 



 

 UTREDNING 6(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Medborgarförslag - 
kampanj 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
miljö- och tekniknämndens målsättning 
om kommande samarbete med olika 
företag genom sponsring för 
genomförande av städaktiviteter i 
enlighet med förslagets andemening, att 
bifalla förslaget 

Ja, 2014 och 
2013 

Vi har tidigare varit tvungna att 
avbryta sponsring av projekt 
eftersom det inte är korrekt. 
Gatu- och parkenheten har t.o.m. 
2013 bedrivit 
naturstädningskampanj med 
skolor och föreningar, men har 
inte resurser för att både bedriva 
en naturstädningskampanj och 
anställa sommarungdomar. 

KS 
2012/7 Nej 

 



 

 UTREDNING 7(7) 

 Datum Vår beteckning 
 2015-11-30 KS 28 nr 138 

 

Socialnämnden 

Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare åter-
rapporterad? Kommentar/status Dnr 

Verkställt 
ja/nej 

Motion - om utökad 
valfrihet genom 
införande av en LSS-
peng 

Fullmäktige beslutar med hänvisning till 
socialnämndens beslut om att genomföra 
en utredning av valfrihet för daglig 
verksamhet, att bifalla motionens första 
att-sats*. Fullmäktige beslutar att avslå 
motionens andra att-sats 

Nej Ej påbörjat KS 
2013/80 Nej 

Beslut om 
integrations- och 
flyktingpolitiskt 
program 

Fullmäktige beslutar att anta integrations- 
och flyktingpolitiskt program komplett 
med kommunstyrelsens föreslagna 
ändringar. Fullmäktige beslutar att 
uppdra till socialnämnden att till 
kommunstyrelsen komplettera 
programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

Nej Pågår, klart första kvartalet 2016 KS 
2014/81 Nej 

 

* Motionens första attsats lyder ”…att en utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens LSS-medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där 
aktuella personer själva kan välja vem som ska hjälpa dem i utveckling av sin dagliga verksamhet”. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 15 Dnr 2015/00346  

Ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget givet till förvaltningen 
enligt delegationsbeslut daterat 2015-11-30, beslutspunkt 3.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda möjlig-
heterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala verksamhet-
en. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.  

Sammanfattning  
Genom delegationsbeslut daterat 2016-11-30 beslutade kommunstyrelsen att 
förvärva fastigheterna Bista 5:28 med adress Dragrännan 8 och Bista 5:23 
med adress Mjödvägen 1 i Håbo kommun. Syftet med köpet var att säker-
ställa lokaler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt övriga 
flyktingar. I samband med beslutet gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att starta arbetet med ombyggnation och anpassning för att lokaler-
na skulle kunna användas i det syftet.  

Förvaltningen har upprättat kalkyler över den ombyggnation och anpassning 
som behöver göras för att nå upp till de krav som ställs. Det har då visat sig 
att en anpassning skulle bli mycket mer kostsam än vad de initiala bedöm-
ningarna visat. Kalkylen visar en total beräknad kostnad på närmare 25 mkr. 
Mot bakgrund av detta föreslås att uppdraget avbryts och att förvaltningen 
istället ges uppdraget att utreda om lokalerna kan användas i annat syfte i 
den kommunala verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastig-
heterna avyttras.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 2015-11-30 

Förvaltningens kalkyl 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-18 KS 2015/00346 nr 65655 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Kalkyl för ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 
(Draget) i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget givet till förvaltningen 
enligt delegationsbeslut daterat 2015-11-30, beslutspunkt 3.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna 
avyttras. 
 

Sammanfattning 
Genom delegationsbeslut daterat 2016-11-30 beslutade kommunstyrelsen att 
förvärva fastigheterna Bista 5:28 med adress Dragrännan 8 och Bista 5:23 
med adress Mjödvägen 1 i Håbo kommun. Syftet med köpet var att 
säkerställa lokaler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt 
övriga flyktingar. I samband med beslutet gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med ombyggnation och anpassning 
för att lokalerna skulle kunna användas i det syftet.  

Förvaltningen har upprättat kalkyler över den ombyggnation och anpassning 
som behöver göras för att nå upp till de krav som ställs. Det har då visat sig 
att en anpassning skulle bli mycket mer kostsam än vad de initiala 
bedömningarna visat. Kalkylen visar en total beräknad kostnad på närmare 
25 mkr. Mot bakgrund av detta föreslås att uppdraget avbryts och att 
förvaltningen istället ges uppdraget att utreda om lokalerna kan användas i 
annat syfte i den kommunala verksamheten. Om inget annat syfte 
identifieras ska fastigheterna avyttras. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om uppdraget inte dras tillbaka medför projektet en kostnad på närmare 25 
mkr. 

Uppföljning 
Det nya uppdraget enligt pt. 2 ska återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
– Delegationsbeslut 2015-11-30 
– Förvaltningens kalkyl  
__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska avdelningen  



 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 18 Dnr 2016/00065  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 
§ LSS och 4 kap 1 § SoL 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovis-
ningar av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. 
Enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2016-01-25 § 6 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-10 KS 2016/00065 nr 65368 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL och 9 § LSS 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit med 
redovisningar av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 
§ LSS. Enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade ska sådana redovisningar delges 
kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt. 

Uppföljning 
Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 
– Socialnämnden 2016-01-25 § 6 
– Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 
__________ 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-02-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 10 Dnr 2016/00006  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 
år 2015 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rap-
port av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kom-
munfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Beviljade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) och beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänsternas nämnder i Sverige är skyldiga att anmäla dels till IVO, In-
spektionen för vård och omsorg och dels till kommunfullmäktige om bevil-
jade insatser inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnderna 
ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal 4. 

Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende för äldre enligt 
SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt LSS och fyra 
av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri). 

En utförlig ärendebeskrivning med förvaltningens kommentarer framgår i 
tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-19, dok.nr 1389. 

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis, dels till IVO, Inspektionen för vård och om-
sorg och dels till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
socialnämnden@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut år 2015, enligt SoL och LSS 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 
rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska också på 
motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal 4. 

Håbo kommun har totalt nio beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende (boende för 
äldre) enligt SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt 
LSS och fyra av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri).  

Socialförvaltningens kommentar 
Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 4 funnits nio 
beslut som inte verkställts inom tre månader. Dessa beslut har rapporterats 
till IVO enligt gällande regelverk.   
 
För två av de som beviljats särskilt boende har verkställighet erbjudits, men 
den enskilde tackat nej. För den tredje personen har korttidsvistelse beviljats 
i avvaktan verkställighet.  
 
De två som beviljats boende med särskild service enligt LSS har meddelat 
att de enbart kan tänka sig boende i Bålsta och att de avvaktar att 
kommunens inplanerade nybyggnation av LSS-boende.  
 
De fyra som beviljats kontaktperson enligt SoL har på grund av resursbrist 
inte kunnat erbjudas verkställighet. En av de personerna har vid årets slut 
väntat över tio månader på verkställighet, vilket är beklagligt och kommer 
att följas upp noggrant närmsta månaden av myndighetsutövningen 
tillsammans med gruppen som ansvarar för rekrytering och verkställighet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 
föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 
maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 
Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 
omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

__________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2015/00186  

Svar på motion om att genomföra en värdering av 
kommunens och Håbohus AB:s fasta tillgångar med 
avseende på aktuellt marknadsvärde. Motionär Owe 
Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens ytt-
rande, att motionen skall anses vara besvarad.  

Sammanfattning  
Motionställaren vill ha svar på hur mycket kommunens och Håbohus AB,s 
tillgångar i form av mark och fastigheter är värda. Vidare vill motionären att 
en extern värderingsman skall anlitas av kommunen. 

Vad gäller värderingen av mark och fastigheter för Håbohus AB och kom-
munen har en uppskattat värdering gjorts baserat på det underlag som både 
kommunen och Håbohus AB har kring tillgångarna. Att anlita en extern 
värderingsman skulle uppskattningsvis kosta mellan 600-800 tkr. 

Vad gäller bedömt marknadsvärdet för kommunens tillgångar så uppskattar 
förvaltningen att värdet uppgår till ca 1,0 miljarder kronor medan det bok-
förda värdet uppgår till 699,0 mkr, se antaganden gjorda nedan. 

Vad gäller Håbohus ABs tillgångar så använder bolaget en modell från NAI 
Svefa som beskrivs nedan. Bolaget hade per den 31 december gjort värde-
ringen på bolagets tillgångar uppgående till 1,2 miljarder kronor, det bok-
förda värdet uppgick per den 31 dec 2015 till 810,3 mkr. 

Kommunen och bolaget har enligt bedömd marknadsvärdering ett övervärde 
på tillgångar om 708 mkr, det vill säga skillnaden mellan det bokförda vär-
det om 1 507 mkr och den fiktiva marknadsvärderingen 2 215 mkr.  

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 
dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för att klara av svåra 
tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 
inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna an-
vänder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 
kommunens ekonomi. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 
dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 
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ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med ge-
nomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens skuld-
sättning jämfört med andra kommuner är hög. 

Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 
egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens finan-
siella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 
också på lägre räntekostnader på resultaträkningen.  

Beslutsunderlag 
Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 

______________ 
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Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Motion om att genomföra en värdering av kommunens och 
Håbohus AB:s fasta tillgångar med avseende på aktuellt 
marknadsvärde. Motionär Owe Fröjd (Båp) 

Förslag till beslut  

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, 
att motionen skall anses besvarad  
 

Sammanfattning 
Motion ställaren vill ha svar på hur mycket kommunens och Håbohus AB,s 
tillgångar i form av mark och fastigheter är värda. Vidare vill motionären att 
en extern värderingsman skall anlitas av kommunen. 

Vad gäller värderingen av mark och fastigheter för Håbohus AB och 
kommunen har en uppskattat värdering gjorts baserat på det underlag som 
både kommunen och Håbohus AB har kring tillgångarna. Att anlita en 
extern värderingsman skulle uppskattningsvis kosta mellan 600-800 tkr. 

Vad gäller bedömt marknadsvärdet för kommunens tillgångar så uppskattar 
förvaltningen att värdet uppgår till ca 1,0 miljarder kronor medan det 
bokförda värdet uppgår till 699,0 mkr, se antaganden gjorda nedan. 

Vad gäller Håbohus ABs tillgångar så använder bolaget en modell från NAI 
Svefa som beskrivs nedan. Bolaget hade per den 31 december gjort 
värderingen på bolagets tillgångar uppgående till 1,2 miljarder kronor, det 
bokförda värdet uppgick per den 31 dec 2015 till 810,3 mkr. 

Kommunen och bolaget har enligt bedömd marknadsvärdering ett övervärde 
på tillgångar om 708 mkr, det vill säga skillnaden mellan det bokförda 
värdet om 1 507 mkr och den fiktiva marknadsvärderingen 2 215 mkr.  

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 
dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för att klara av svåra 
tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 
inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna 
använder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 
kommunens ekonomi. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 
dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 
ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med 
genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens 
skuldsättning jämfört med andra kommuner är hög. 
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Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 
egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens 
finansiella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 
också på lägre räntekostnader på resultaträkningen. 

 
Ärendet 
Av motionen framgår att motionsställaren vill ha svar på; 

1. Att en värdering av kommunens och Håbohus ABs fasta tillgångar 
genomförs, byggnader och samtlig mark. 

2. Värderingen skall avspegla det aktuella marknadsvärdet vid en 
eventuell försäljning 

Motionssvar 

Kommunens byggnader  

Kommunen har verksamhetsfastigheter uppgående till ett bokfört värde på 
ca 603 mkr. I samband med ett uppdrag av kommunstyrelsen att hitta en 
alternativ finansieringslösning för kommunens investeringar gjordes en 
värdering av 7 fastigheter. Marknadsvärdet vid en eventuell försäljning 
uppskattades till 529 mkr. Nedan redovisas fastigheterna som ingick i 
värderingen. 

Objekt Marknadsvärde 
kallhyra 

Bokfört värde    
2015-12-31 

Mansängens förskola 9,0 5,6 

Gröna Dalens skola 189,0  54,8 

Junibackens förskola 

(Slottsbackens förskola) 

39,0  57,6 

Solängens äldreboende 84,0 71,0 

Västerängens skola 133,0 86,5 

Gröna dalens förskola 33,0 36,4 

Slottskolan 42,0 21,5 

Totalt 529,0 333,4 
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Kommunen har ytterligare 22 st verksamhetsfastigheter där det bokförda 
värdet per den 2015-12-31 uppgår till ca 270 mkr. Marknadsvärdering på 
dessa fastigheter har inte gjorts men en uppskattat marknadsvärdet torde 
ligga på ungefär mellan 350-400 mkr, baserad på den värdering som gjorts i 
tabellen ovan. 

Kommunens mark 

Det bokförda värdet på kommunens mark uppgår till totalt 96,0 mkr varav 
exploateringsmark 32,8 mkr och markreserv 63,2 mkr. 

En bedömd värdering efter det att kommunen förädlat mark genom 
planläggning e.t.c. är svårt att uppskatta i nuläget men baserat på 
värderingen av HMAB,s mark torde marknadsvärdet på kommunens mark 
ligga ungefär på 130 mkr lågt räknat. 

Värdering av Håbohus ABs tillgångar 

Vid värderingen 2015 har Nai Svefas direktavkastningskrav använts i Värderingsdata. 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer, och schabloner avseende drift-, och 
underhållskostnader. Schablonkostnaderna har prövats individuellt och justerats om 
behov för detta föreligger. 

Håbo hus AB har enligt bokslut 2015-12-31 ett bokfört värde på sina 
tillgångar på 810,3 mkr och ett marknadsvärde på 1 206,0 mkr enligt 
beräkningsmodell som beskrivits ovan. 

Värdering av marknadsbolagets tillgångar 

Under hösten 2015 gjordes en värdering av marknadsbolagets tillgångar av 
NAI Svefa, värdet på bolagetsmark värderades till 116,0 mkr efter justering 
uppgår värdet till 113,0 mkr. 

Nedan visas en sammaställning kommunen och koncernens tillgångar 
och skulder 

Ägare Bokfört värde Uppskattat marknads-

värde 

Nuvarande 

belåning 

Kommun 699,0 1 009,0 689,6 

Håbo Marknad 26,6 113,0 6,1 

Håbohus AB 810,3 1 206,0 789,1 

Summa 1 535,9 2 328,0 1 484,8 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att anlita en certifierad värderingsman för att värdera kommunens och 
Håbohus ABs fastigheter och mark skulle kosta mellan ca 600 -800 tkr lågt 
räknat. Jämför värderingen av Marknadsbolagets mark som gjordes genom 
NAI Svefa kostnaden uppgick till 362,0 tkr. 

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 
dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för klara av svåra 
tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 
inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna 
använder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 
kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att inte dra felaktiga slutsatser av 
marknadsvärdering av koncernens tillgångar. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 
dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 
ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med 
genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014 
 
Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 
egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens 
finansiella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 
också lägre räntekostnader på resultaträkningen och låg skuldsättningsgrad. 

 

Beslutsunderlag 
– Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 
__________ 

Beslut skickas till 
 



      
Bålsta 2015-06-14 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
  

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2015-06-15 
 
 

Håbo kommun, en rik eller fattig kommun? 
 
Allt oftare hör man att Håbo kommun skulle vara fattig och skuldtyngd, men vad är 
sant och vad är inte sant. Siffror om att kommunen är skyldig mer än 900 miljoner 
florerar, men ingenstans framkommer det hur stora kommunens tillgångar är. 
 
Per innevånare sägs det att kommunens låneskuld är ca 50 000 kronor per person 
vilket kan låta mycket, men då skall man betänka att många familjer i Håbo har 1 - 2 
miljoner i skuld, och   sanningen är ju att samma personer ofta har stora tillgångar 
t.ex. en villa som vida överstiger deras skuld. 
 
Självklart skall kommunen inte ha en högre låneskuld än vad som anses acceptabelt 
för övriga personer, det vill säga ca 85 % i lån av det totala värdet av de fasta 
tillgångarna. 
 
Håbo marknadsbolag har på uppdrag av kommunen beslutat om en oberoende extern 
värdering av marknadsvärdet på sina fasta tillgångar, detta borde även göras av 
kommunen och av kommunens allmännyttiga bostadsbolag Håbohus. 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige uppdrar att en extern värdering av kommunens och Håbohus 
fasta tillgångar genomförs, det vill säga alla byggnader och samtlig mark. 
 
-Värderingen skall avspegla det aktuella marknadsvärdet vid en eventuell försäljning.  
 
-Värderingen skall redovisas senast vid sista kommunfullmäktigesammanträdet i 
december 2015. 

 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

 
 
 
     
                                      Owe Fröjd 
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§ 20 Dnr 2015/00221  

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo Mark-
nadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 108 791 401 
kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter enligt marknadsvär-
deringen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder mellan 
parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till kommu-
nen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen fastställs av kom-
munstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkning mellan 
parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom upplåning 
om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-verksamheten 
från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som beslutas av kommunfull-
mäktige i likhet med kommunens övriga verksamheter.  

7. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehandlingar 
mellan kommunen och Marknadsbolaget. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs med 
anledningen av marköverlåtelsen.  

Sammanfattning  
Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande markä-
gande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan för 
kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och se-
pareras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 
tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 
för att kunna utvärdera skatteeffekter.  
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Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo kom-
mun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 fastigheter 
genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt värderingen till 116 
000 000 kronor. Efter granskning av parterna har justeringar gjorts avseende 
några av fastigheterna varför det nya totala värdet bedöms vara 108 791 401 
kronor.  

Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 
som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 
tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 
Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verk-
samheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter påföras en 
skattekostnad på 18,7 mkr. 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom ut-
delning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 
om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 
lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 
fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom till-
kommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr.  

Beslutsunderlag 
Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 
Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga 
fastighetsregleringar 
Utredning Håbo Marknads AB 

______________ 
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Kommunstyrelseförvaltning 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo 
Marknadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 
108 791 401 kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter 
enligt marknadsvärderingen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder 
mellan parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till 
kommunen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen 
fastställs av kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med 
likvidavräkning mellan parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom 
upplåning om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-
verksamheten från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som 
beslutas av kommunfullmäktige i likhet med kommunens övriga 
verksamheter.  

7. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta köpe-
handlingar mellan kommunen och Marknadsbolaget. 

8. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs 
med anledningen av marköverlåtelsen. 

 
Sammanfattning 

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande 
markägande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan 
för kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och 
separeras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 
tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 
för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo 
kommun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 
fastigheter genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt 
värderingen till 116 000 000 kronor. Efter granskning av parterna har 
justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 
värdet bedöms vara 108 791 401 kronor.  
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Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 
som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 
tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 
Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 
verksamheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter 
påföras en skattekostnad på 18,7 mkr. 
 
Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom 
utdelning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 
om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 
lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 
fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom 
tillkommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 
250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr. 

Ärendet 

Inledning 

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande 
markägande i Håbo Marknads AB bör organiseras för bästa nyttan för 
kommunen. Utredningen föreslår; 
 

1. Att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB och separeras från 
näringslivsverksamheten. Det är viktigt för kommunen att i 
framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 
markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande 
vid kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Utredningens 
rekommendation är därför i första hand att marken säljs in till 
kommunen.  

2. Att näringslivsverksamheten bedrivs tillsvidare i Håbo Marknads 
AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av 
bolaget. 

3. För att kunna utvärdera skatteeffekter vid framtida försäljning av 
mark så bör det relativt omgående genomföras en oberoende 
marknadsvärdering av bolagets markinnehav.  

Håbo kommun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 
fastigheter genom köp. Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende 
värderare, Per Wåhlin på NAI Svefa. Det samlade marknadsvärdet uppgår 
enligt värderingen till 116 000 000 kronor. Efter granskning av parterna har 
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justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 
värdet bedöms vara 108 791 401 kronor. 

Avvikelse från värderingen  

Vidare har avtal träffats tidigare mellan parterna avseende fastigheten Bista 
1:163 och endast ca 1 462 kvm (skifte 3) återstår efter att 
lantmäteriförrättning är genomförd till följd av den tidigare affären. Detta 
markområde utgör icke detaljplanelagt men ianspråktaget vägområde varför 
värdet anses som marginellt och åsätts ett totalt värde på 1 400 kr. 

Vad gäller fastigheten Brunna 1:9 kommer HMAB innan denna affär ha sålt 
av all kvartersmark, ca 5 800 kvm. Där återstår ca 12 700 kvm mark som 
utgör allmän platsmark och spårområde samt till viss del icke 
detaljplanelagd mark. I delvärdeutlåtandet för aktuell fastighet bedöms detta 
område ändå ha ett visst värde varför parterna föreslår ett värde på 8 kr/kvm 
och en total köpeskilling på 100 000 kronor. 

Värderingen av Bålsta 2:61 skifte 1 grundar sig på ca 9 000 kvm 
kvartersmark och åsätts i delvärdeutlåtandet ett värde på 300 kr/kvm. Vid en 
närmare granskning kan parterna konstatera att ca 2 500 kvm av dessa 
istället utgör allmän platsmark (lokalgata) och inte är kvartersmark. Vidare 
har innan denna affär genomförs ca 1 220 kvm kvartersmark sålts till annan 
part. Detta resulterar i att det endast är ca 5 300 kvm som utgör 
kvartersmark som kan värderas till 300 kr/kvm i enlighet med 
delvärdeutlåtandet. Det totala värdet på fastigheten bedöms därför vara 
5 390 000 kronor.   

Skörby 5:1 är värderad till 57 000 000 kronor. Detta grundar sig på ett 
marknadsvärde på 100 kr/kvm i delvärdeutlåtandet. Med anledning av att 
det finns ingångna avtal mellan Håbo kommun, HMAB och extern part som 
binder Håbo kommun att i framtiden sälja vidare ca 17,5 ha mark för 
80 kr/kvm är det detta pris som kommer att erläggas till HMAB. Därför 
sätts köpeskillingen ner till 53 500 000 kronor. 

Amerika 1:1 ligger inom ett område där det har funnits en deponi. Det finns 
eventuellt föroreningar inom markområdet vilket värderingsmannen inte fått 
kännedom om i samband med sin värdering. Se vidare angående detta under 
rubriken ”Föroreningar på Amerika 1:1”. Osäkerheten kring dessa 
föroreningar föranleder att Håbo kommun endast är beredd att betala 1 
krona för denna fastighet. Den värderade köpeskillingen föreslår 
förvaltningen istället ska fonderas för framtida utredningar och eventuell 
sanering, se vidare under ekonomiska konsekvenser och finansiering. 

Genomförande 

Håbo kommun köper varje enskild fastighet till de värden som framgår av 
dokument ”Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och 
möjliga fastighetsregleringar” med enskilda köpekontrakt. Detta dokument 
överensstämmer med varje enskilt delvärdeutlåtande bortsett från de ovan 
angivna avvikelserna från värderingen.   
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Vid en genomgång av fastigheterna bedöms det som lämpligt att söka 
lagfart på 12 av fastigheterna. De resterande 7 fastigheterna bör man ansöka 
om fastighetsreglering på. 

Övrigt 

Utöver detta visar sammanställningen ”Genomförande HMABs 
fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga fastighetsregleringar” två 
avvikelser i fråga om köpeskilling i förhållande till areal och kr/kvm.  

På Bista 4:10 är det endast ca 6000 kvm som har det angivna priset per kvm, 
övrig areal är strandskyddad varför den inte har räknats in. Detta framgår av 
delvärdeutlåtandet. 

På Broby 1:1 bedöms värdet av pågående markanvändning vara 14 kr/kvm 
men fastighetens storlek och centrala läge gör att någon kan bära kostnaden 
att inneha marken en längre tid utan att exploatera och därför bedöms värdet 
som högre. Detta framgår av delvärdeutlåtandet. 

Vidare ingår Bålsta 2:321 i värderingen som i sin helhet är såld till extern 
part och därmed inte ingår i affären. Denna har heller aldrig räknats in i det 
totala marknadsvärdet. 

Föroreningar på Amerika 1:1 

Utbredningen av den nedlagda avfallsdeponin nordöst om Dragets 
industriområde är oviss. Antagligen ligger deponins kärna inom fastigheten 
Väppeby 7:1 och troligen är deponin till viss del även belägen inom 
fastigheten Amerika 1:1.  

Det är en deponi som startade 1968 och som antagligen lades ner 1975. Vid 
Länsstyrelsen i Uppsala läns klassificering av deponin enligt MIFO (Metod 
för inventering av förorenade områden) fas 1 placerades deponin i riskklass 
1 vilket innebär mycket stor risk. Klassificeringen enligt fas 1 bygger på 
uppgifter från bland annat arkivmaterial och intervjuer. Anledningen till att 
deponin placerades i riskklass 1 är bland annat att deponin innehåller 
grovavfall med okänt innehåll som inte kan utesluta innehåll av mycket 
farliga föroreningar. Det finns uppgifter om att det har bränts avfall på den 
södra deponidelen och att ett hus har eldats ner på fastigheten Amerika 1:1. 
Förbränning av avfall kan bland annat leda till bildandet av dioxiner.  

Det finns ingen känd verksamhetsutövare av deponin vilket lägger över 
utredningsansvaret på fastighetsägaren. Att deponin är placerad i riskklass 1 
betyder att det är högst angeläget att undersöka området vidare. En 
utredning av en nedlagd deponi kostar vanligtvist några hundra tusen 
kronor. Fastighetsägaren för Amerika 1:1 kommer få bekosta utredningen 
för den delen av deponin som är belägen inom den aktuella fastigheten. Om 
en framtida utredning kommer att visa på ett saneringsbehov är i dagsläget 
högst oklart och det kan inte helt uteslutas. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Skattekonsekvens 

En värdering är genomfört av Marknadsbolagets fastigheter av oberoende 
värderare, Per Wåhlin på NAI Svefa. 

Håbo Marknads ABs försäljning av mark till kommunen måste ske på 
marknadsmässiga grunder, annars riskerar bolaget att uttagsbeskattas. 
Värderingen av markområdena av NAI Svefa och justeringarna redovisade 
ovan visar på ett totalt markvärde om 108,8 mkr. 
 
Enligt årsredovisningen för Håbo Marknads AB redovisas värdet på 
bolagets fastigheter till drygt 23 947 259 kronor. Om det värdet motsvaras 
av de markområden som är aktuella för en överlåtelse till kommunen 
innebär det ett skattepliktigt rearesultat på 108 791 401 kronor – bokfört 
värde 23 947 259 kronor = 84 844 142 kronor. Detta under förutsättning att 
fastigheternas bokförda värden överensstämmer med de skattemässiga 
värdena. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 
verksamheten. Rearesultatet från markförsäljningen läggs till resultatet från 
verksamheten och beskattas till 22 %. Vid en försäljning av samtliga 
markområden vid ett och samma tillfälle enligt förutsättningarna ovan 
så innebär det en skattekostnad på 84,8 mkr * 22 % = 18,7 mkr. 

Stämpelskatt 

En fastighetsförsäljning från Håbo Marknads AB till Håbo kommun utlöser 
stämpelskatt. Stämpelskatten motsvarar 4,25 % av det högsta av 
försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Vissa fastigheter kan konstateras 
vara lämpligare att fastighetsreglera in i befintligt fastighetsbestånd eller 
med annan i denna affär förvärvad fastighet. Under förutsättning att 
lantmäterimyndigheten anser att dessa fastighetsregleringar är genomförbara 
bedöms stämpelskatten uppgå till ca 420 000 kronor. Fastighetsbildning 
regleras av fastighetsbildningslagen och får endast göras genom en 
fastighetsbildningsförrättning av en förrättningslantmätare på 
lantmäterimyndigheten. Vid en grov uppskattning uppskattar förvaltningen 
att kostnaderna för lantmäteriförrättningarna kan bli ca 250 000 kronor 
vilket ska noteras inte är förankrat med lantmäterimyndigheten. 

Återföring av försäljningslikviden till kommunen 

Eftersom försäljningen utlöser en inkomstbeskattning för bolaget så måste 
det finnas likviditet för att reglera en skatteskuld.  
 
Markförvärvet av Bålsta 2:61 innebär att Håbo kommun övertar kostnaderna 
för utbyggnad av infrastruktur inom detaljplan 395 Västerskogs 
industriområde för de delar som utgör kvartersmark. Kostnaden enligt 
exploateringsavtalet är 150 kr/kvm TA och den till Håbo kommun överlåtna 
arealen uppskattas bli ca 9 300 kvm. För den delen av mark som Håbo 
marknadsbolaget sålt ca 7 093 kvm har kommunen en fordran på bolaget för 
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infrastrukturkostnader om 1 063 950 kr, vilket föreslås regleras av köpe-
skillingen till bolaget.  

Håbo marknadsbolag har en fordran för kommunens markköp Bista 1:163 
om 1 970 000 kronor, vilket föreslås regleras nedan. 

En försäljning av det totala markbeståndet innebär ett resultat efter skatt för 
bolaget på 66,1 mkr. 
 
Fastighetsförsäljning 108,8 mkr 
Bokfört värde 31/12    -24,0 mkr 
Resultat innan skatt      84,8 mkr 
Skatt 22 %                  - 18,7 mkr 
Resultat efter skatt      66,1 mkr 
 
Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom 
utdelning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Likvidmässigt så tillförs bolaget 108,8 mkr – 18,7 mkr (skatt) = 90,1 mkr 
som kan återföras till kommunen genom 
- återbetalning av lån 6,1 mkr 
- Skuld till marknadsbolaget för Bista 1:163 ca 2,0 mkr 
- Kommunens fordran för infrastruktur enligt ovan 1,1 mkr 
- utdelning till kommunen efter skatt 80,9 mkr 
90,1 mkr 

Härvidlag måste man beakta verksamheten som blir kvar i bolaget och dess 
behov av kapital och likviditet, försiktighetsregeln enligt aktiebolagslagen i 
samråd med bolagets revisor. Se vidare avsnitt uppföljning nedan angående 
likvidavräkning. 

Finansieringsbehov netto för kommunen i samband med markförvärv 

Som framgår ovan så kan delar av försäljningslikvid återföras till 
kommunen genom utdelning och återbetalning av bolagets lån till 
kommunen. Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår 
för bolaget om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen 
måste söka lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen 
ansöker om fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. 
Dessutom tillkommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna om ca 
250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr. 
Förvaltningen föreslår efter samråd med bolagets revisor att 
periodiseringsfonder inte upparbetas hos bolaget eftersom uppskjutning av 
skatt inte medför några fördelar för koncernen eller för bolaget. Vidare 
föreslår förvaltningen att alla upparbetade periodiseringsfonder löses upp 
vid bokslut 2016 och att bolaget redovisar detta i samband med likvid-
avräkningen till kommunstyrelsen. 
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Vad gäller Föroreningar på Amerika 1:1 bör medel fonderas av kommunen 
för sanering av området. Förvaltningen föreslår att ca 800 tkr bör fonderas 
för ändamålet och en justering med motsvarande belopp har gjorts på 
köpeskillingen. 

Uppföljning 
Efter genomförd affär med Håbo marknads AB ska en rapportering ske till 
kommunstyrelsen. 

En slutlig likvidavräkning mellan bolaget och kommunen redovisas till 
kommunstyrelsen, i samband med det så fastställs den slutliga utdelningen 
till kommunen. 

För år 2016 behöver en avstämning ske på hur bolaget skall finansiera sin 
verksamhet efter att bolagets mark är överförd till kommunen. Bolaget 
uppmanas att till kommunstyrelsen återkomma med en redogörelse om 
behovet av likvida medel för år 2016, i samband med att likvidavräkningen 
redovisas till kommunstyrelsen. 

Framtida finansiering Håbo Marknads AB 
I och med att kommunens köp av bolagets mark kommer framtida 
intäktsmöjligheter att begränsas till några få möjliga intäktskällor såsom 
hyror Sköldvägen och Skoklosterhuset, samt några övriga intäkter. 

För att kunna genomföra det uppdrag som kommunen ålagt bolaget i form 
av att bedriva näringslivsverksamhet och hantera turism- och besöksnäring, 
behöver bolaget en alternativ intäktsmodell. 

Kommunens och bolagets revisor är tydlig med att en finansiering i form av 
aktieägartillskott eller liknande inte är aktuellt, eftersom det primärt 
påverkar balansräkningen och är ett komplicerat sätt att hantera en 
finansiering. 

Finansiering behöver därför lösas på ett sådant sätt att det direkt påverkar 
resultaträkningen i form av en intäkt för bolaget. Därför förordas att 
kommunen ersätter bolaget med ett driftsbidrag som blir en ersättning för 
utförda tjänster. 

En preliminär rambudget för nästkommande år behöver tas fram av bolaget 
som överensstämmer med kommunens budgetarbete. Förslag blir att 
bolagets styrelse arbetar fram en rambudget för nästkommande års 
verksamhet som sedan bereds av kommunstyrelsen och slutgiltigt fastslås av 
kommunfullmäktige. 

Fakturering sker i god tid så likviditet finns på kontot när bolaget går in i 
nytt budgetår. Hela beloppet behöver inte faktureras vid årets ingång utan 
kan delas upp halvårsvis eller i tertial. 
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Frågor runt bolagets beskattning för 2015 och för 2016 behöver dessutom 
lösas i samband med denna affär och sker i samband med likvidavräkning 
som redovisas till kommunstyrelsen. 

  

Beslutsunderlag 
– Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 
– Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och 

möjliga fastighetsregleringar 
– Protokoll HMAB  
– Utredning Håbo Marknads AB  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingschef  
HMAB 
 



Genomförande HMAB:s fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga fastighetsregleringar

Nr.

Fastighetsbe-

teckning

Total areal 

(kvm)

Marknads-

värde(kr/kvm)

Marknadsvärde / 

Köpeskilling (kr)

Beräknad 

stämpelskatt

Internt uppskattad 

förrättningskostand Planerad åtgärd

1 AMERIKA 1:1 4 700 170 1 34 000 Bör söka lagfart.
2 BISTA 1:153 6 471 201 1 300 000 55 250 Bör söka lagfart.

3 BISTA 1:163 1 426 1 1 400 60

Bibehåll område 3 tills vidare, det enda som 
kvarstår efter ärende C14406. Bör söka 
lagfart efter att pågående förrättning är klar.

4 BISTA 3:1 194 709 21 4 000 000 170 000 50 000
Reglera in Bista 3:1 i Bista 6:1 som vi söker 
lagfart på.

5 BISTA 4:10 14 035 217 1 300 000 55 250 40 000 Reglera in i Bista 4:5 (HK). 
6 BISTA 6:1 20 379 19 400 000 17 000 Bör söka lagfart.

7 BROBY 1:1 22 271 14 700 000 29 750 60 000
Bör söka lagfart. Se Låddersta 6:1 och Viby 
3:1.

8 BRUNNA 1:9 12 728 8 100 000 4 250

Bör söka lagfart. Frgl till Lundby 2:1 är 
eventeullt möjlig efter att trinageltomten är 
såld men är dyrare.

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 23 50 000 2 125
Sök lagfart. Frgl in i Stämsvik 1:1 (HK) är 
möjlig men är dyrare.

10 BÅLSTA 1:178 3 583 14 50 000 2 125
Sök lagfart. Möjlig till Bålsta 16:1 (HK) eller 
1:72 (HK) men är dyrare.

11 BÅLSTA 1:180 3 304 15 50 000 2 125
Sök lagfart. Möjlig till Bålsta 16:1 (HK) eller 
1:72 (HK) men är dyrare.

12 BÅLSTA 2:61 78 207 69 5 390 000 229 075 Bör söka lagfart.

13 BÅLSTA 3:23 2 841 299 850 000 36 125 Bör söka lagfart.
14 BÅLSTA 3:370 8 479 12 100 000 4 250 Bör söka lagfart.
15 LÅDDERSTA 6:1 458 608 13 6 000 000 255 000 - Till Broby 1:1.

16 SJÖÄNDA 1:11 427 923 16 7 000 000 297 500 40 000 Till Bista 15:1 (HK).

17 SKÖRBY 5:1 3 633 757 15 53 500 000 2 273 750 60 000 Till Lundby 2:1 (HK).

18 TORRESTA 1:5 210 820 14 3 000 000 127 500 -

Skifte 1 till Broby 1:1. Skifte 3 till Råby 7:1 
(HK). Skifte 2 till Råby 7:1 om inga planer på 
att använda/planera marken finns.

19 VIBY 3:1 1 563 299 16 25 000 000 1 062 500 - Till Broby 1:1.
SUMMA 108 791 401 4 657 635

Stämpelskatt

Uppskattad 

förrättningskostnad

Alt: 416 135 250 000

Fastighetsreglering Röd text = avsteg
= ej stämpelskatt från värderingen
Stämpelskatt är gjord

Sida 1 2016-02-19



 

 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 Avseende fastigheterna Håbo Amerika 1:1 m.fl.  

Samtliga fastigheter ägs av Håbo Marknadsaktiebolag 
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  Värdeutlåtande 
  Fastigheterna Håbo Amerika 1:1 mfl. 
 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

1 Uppdragsbeskrivning 

1.1 Värderingsobjekten 
Värderingsobjekten utgörs av följande fastigheter som samtliga vid värdetidpunkten ägdes av Håbo 
Marknadsaktiebolag (lagfaren ägare), se lista nedan. Värderingen omfattar ett bedömt delvärde av respektive 
ingående fastighet och ett bedömt totalt marknadsvärde för samtliga fastigheter sett som ett objekt (en portfölj).  

Nr. Fastighetsbeteckning Total areal (kvm) Typkod 

1 AMERIKA 1:1 4 700 Småhusenhet med värde ≤ 1 000 kr (typkod 299) 

2 BISTA 1:153 6 471 Specialenhet, kommunikationsbyggnad (typkod 829) 

3 BISTA 1:163 * 3 815 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

4 BISTA 3:1 194 709 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

5 BISTA 4:10 14 035 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

6 BISTA 6:1 20 379 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

7 BROBY 1:1 22 271 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

8 BRUNNA 1:9 18 601 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad (typkod 210) 

10 BÅLSTA 1:178 3 583 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

11 BÅLSTA 1:180 3 304 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

12 BÅLSTA 2:61 79 428 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

13 BÅLSTA 2:321 20 736 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

14 BÅLSTA 3:23 2 841 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

15 BÅLSTA 3:370 8 479 Industrienhet, tomtmark (typkod 411) 

16 LÅDDERSTA 6:1 458 608 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

17 SJÖÄNDA 1:11 427 923 Industrienhet, gatu-/parkmark (typkod 498) 

18 SKÖRBY 5:1 3 633 757 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

19 TORRESTA 1:5 210 820 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

20 VIBY 3:1 1 563 299 Obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) 

Tabellen redovisar i värderingen ingående fastigheter och dess areal. Totalt omfattar fastigheterna ca 670 ha (6 699 963 kvm). Vissa av 

fastigheterna ingår i samtaxeringar, se vidare bilaga resp. objekt. 

* Bista 1:163. Arealen enligt fastighetsdataregistret är felaktig, Lantmäteriförrättning rörande detta och fastighetsreglering pågår, se 

vidare i delvärdeutlåtande. 

1.2 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Håbo Kommun (212000-0241), genom Märit Olofsson Nääs, Tf Plan- och utvecklingschef. 

1.3 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är december månad 2014. 

1.4 Lagfaren ägare  
Lagfaren ägare till samtliga värderingsobjekt är Håbo Marknadsaktiebolag (556106-8874). 

1.5 Syfte 
Värderingen avser att bedöma värderingsobjektens marknadsvärde som ett delvärde med samtliga ingående 
fastigheter (dvs samtliga i värderingen ingående fastigheter sett såsom en enhet) i syfte att i första hand utgöra 
ett internt underlag inför eventuell överlåtelse från Håbo Marknadsaktiebolag till Håbo Kommun. 
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  Värdeutlåtande 
  Fastigheterna Håbo Amerika 1:1 mfl. 
 

Svefa AB, Drottninggatan 78, Box 3316, 103 66 Stockholm, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 
Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 

1.6 Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden 
och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren 
återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida 
händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

1.7 Särskilda förutsättningar 
• Värderingen avser bedömt värde vid aktuellt planskede för resp. ingående fastighet. 

• I de fall där detaljplan saknas beaktas de förväntningsvärden som bedöms finnas inom resp. fastighet 
med beaktan av de kostnader, tidsaspekter och andra risker som bedöms finnas och som marknaden 
bedöms beakta. 

• Värdebedömningen av de enskilda ingående fastigheterna har gjorts utifrån förutsättningen att de 
ingår som ett delvärde i den totala fastighetsportföljen om 20 objekt. Detta medför att det görs en del 
mer schablonmässiga bedömningar än vid vanlig styckevärdering. Således är det i första hand det 
sammanlagda marknadsvärdet som är primärt för uppdraget även om de enskilda bedömningarna ska 
ge en indikation om resp. ingående fastighets marknadsvärde.  

• I värdebedömningen har hänsyn ej tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se 
vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

1.8 Underlag 
Besiktning av värderingsobjekten har utförts av Per Wåhlin, NAI Svefa. Vidare har i vissa fall information 
inhämtats från uppdragsgivaren, Håbo kommun, Håbo Marknadsaktiebolag eller annan sakkunnig. Härutöver 
har följande material och information inhämtats som värderingsunderlag:  
 

• Fastighetsregistret 
NAI Svefa har tillgång till fastighetsregistret samt registret för taxering av fastigheter. Vid en 
värdebedömning görs ett utdrag för aktuell fastighet. Det svenska fastighetsregistret är mycket 
omfattande och innehåller fastighetsinformation av typen areal, användningsområde, lokalisering, 
fastighetstillbehör, taxeringsvärde m.m. 
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• Byggkostnader vid exploatering 
Kännedom om kostnader kring exploatering av områden och uppförande av byggnader är av vikt för att 
identifiera förväntningsvärden vid värdering av mark. NAI Svefa har stor erfarenhet och tillgång till 
data kring kostnader för olika typer av exploateringar och hur parametrar som lokalisering, läge samt 
markförhållanden påverkar kostnaderna. 
 

• Översiktsplan 
Samtliga Sveriges kommuner har en översiktsplan. Planen anger dels nuvarande användning av mark 
och vatten samt ambitioner kring framtida bebyggelseutveckling. Till skillnad från detaljplaner och 
områdesbestämmelser är översiktsplaner ej juridiskt bindande vilket innebär att en viss flexibilitet 
finns. För begränsade områden i kommunen kan en fördjupad översiktsplan upprättas, denna typ av 
plan är ofta mer detaljerad. 
 

• Detaljplan 
Huruvida det aktuella området befinner sig inom detaljplanelagt område är en mycket viktig faktor vid 
värdering av mark. Detaljplanen är juridiskt bindande och reglerar, mer eller mindre, vad marken får 
nyttjas till. Vidare kan detaljplan för omgivande områden vara av vikt vid analyser av vilken framtida 
bebyggelse som anses sannolikt för områden som saknar en detaljplan. 
 

• NAI Svefas Real Estate (ortsprissystem) 
Ovanstående ortsprissystem har använts vid analys av markvärden. Ortsprissystem Real Estate listar 
genomförda fastighetsöverlåtelser i Sverige. NAI Svefa har även internt tillgång till genomförda 
bostadsrättsöverlåtelser i ortsprissystemet. Information kring genomförda bostadsrättsförsäljningar är 
mycket intressant då värdet på mark med förväntningsvärden till stor del beror på möjlig vinst vid 
uppförande av bostäder. 
 

• NAI Svefas Byggrättsdatabas (LOP) (ortsprissystem) 
Byggrättsdatabasen vid namn LOP (Land Orts Pris) har använts som ett analysverktyg och kontroll av 
värden vid värdering av mark med förväntningsvärden. Ortsprisystemet är en för NAI Svefa 
webbaserad databas innehållande ca 3 000 noteringar kring markköp, främst bostäder, från år 2000 och 
framåt. Databasen är nationell men störst andel köp är av naturliga skäl lokaliserade kring 
storstadsregionerna. Vidare innehåller databasen en större andel ej offentliga köp, exempelvis 
försäljning av markområden som skett genom bolagstransaktioner. 

2 Marknadsförutsättningar 

2.1 Allmänna ekonomiska förutsättningar 
Svensk ekonomi är fortsatt relativt stark och tillväxten stärks även i omvärlden, om än i relativt långsam takt. 
Osäkerheten i såväl svensk ekonomi som i omvärlden kvarstår dock och riskerna för bakslag dominerar 
fortfarande.   

Drivkraften i den svenska ekonomin är framförallt hushållens konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Även 
exporten, som under en längre period varit en besvikelse, väntas få en god tillväxt de närmaste åren. Enligt 
Riksbankens prognos väntas BNP för 2015 och 2016 uppgå till 2,9 respektive 3,6 procent (Konjunkturinstitutets 
prognos pekar på något lägre nivåer). 
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Vid Riksbankens sammanträde i juli sänktes reporäntan till -0,35 procent och köpen av statsobligationer 
utökades med ytterligare 45 mdkr som en reaktion på den fortsatta ekonomiska osäkerheten i omvärlden. Detta 
trots att den expansiva penningpolitiken haft effekt med stigande inflation och stärkt konjunktur till följd. 
Räntebanan är i stort sett oförändrad, men lämnar utrymme för ytterligare sänkning vid behov. Vidare har 
Riksbanken signalerat att man har beredskap för ytterligare åtgärder, även mellan de ordinarie penningpolitiska 
mötena. Den expansiva penningpolitiken ses som en förutsättning för att nå inflationsmålet, men samtidigt 
poängteras riskerna med de låga räntorna som bidrar till stigande bostadspriser och en ökad skuldsättning hos de 
svenska hushållen.  

Under 2015 och 2016 väntas sysselsättningen enligt Arbetsförmedlingens prognos öka med 50 000 respektive 
61 000 personer. Trots detta väntas arbetslösheten endast minska till ca 7,8 respektive 7,4 procent (från 8,0 
procent under 2014) då även tillgången på arbetskraft ökar. De tre storstadsregionerna samt Uppsala och 
Östergötlands län får starkast jobbtillväxt, men antalet jobb blir fler i hela landet. De nya jobben väntas främst 
komma inom offentlig sektor och de delar av det privata näringslivet som har en tydlig koppling till den 
inhemska ekonomin. Kraven på kompetens ökar och det krävs en ökad rörlighet via utbildningsinsatser och 
omlokaliseringar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad sysselsättning. 

Den svenska fastighetsmarknaden har trots lågkonjunktur och det osäkra omvärldsläget varit god med 
bibehållna, eller sjunkande, avkastnings- och prisnivåer inom de flesta segment och geografiska delmarknader.   

Stark efterfrågan, goda finansieringsmöjligheter och förmånliga räntor innebär att transaktionsvolymen nu är 
tillbaka på nivåer motsvarande den vid senaste fastighetshögkonjunkturen. Bedömningen är att den svenska 
fastighetsmarknaden kommer att ses som ett fortsatt intressant investeringsalternativ under det kommande året.  

Objekt i storstads- och tillväxtregionerna – och då främst bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 
kommersiella objekt – är fortsatt attraktiva investeringar. Riskaptiten har dock ökat med ett stigande intresse för 
kontorsfastigheter utanför A-läge, handelsfastigheter, lager/logistik och hotell.  

Det bedöms finnas potential, om än begränsad, för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav för attraktiva objekt 
inom starka delmarkader. Risk för stigande avkastningskrav bedöms främst finnas för objekt med 
investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader. 

3 Objektsbeskrivning 

3.1 Värderingsobjekten 
Samtliga av de i värderingen ingående fastigheterna är lokaliserade inom Håbo kommun. Huvuddelen är belägna 
relativt centralt dikt an tätorten även om vissa fastigheter har ett mer perifert lantligt läge. Vissa av fastigheterna 
är detaljplanelagda för specifika ändamål, vissa har mer eller mindre uttalade förväntningar om en framtida 
alternativ markanvändning och för vissa utgörs marknadsvärdet av den pågående markanvändningen. 
Fastigheterna omfattar allt från mindre planlagda industritomter till stora obebyggda skogsfastigheter. Den totala 
arealen uppgår till ca 670 ha. För vidare objektsspecifik information kring planskede mm se bilaga resp. 
fastighet. 
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4 Värderingsteori 

4.1 Värderingsmetoder 
Värdering av mark med förväntningsvärden sker vanligen genom en indirekt respektive direkt ortsprismetod. 
Den direkta ortsprismetoden görs med hjälp av jämförelser med noterade priser vid försäljningar av så långt 
möjligt jämförbar mark. Utöver den direkta ortsprismetoden kan även en indirekt ortsprismetod 
(exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet efter en färdigställd 
exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljningsomkostnader etc. För 
råmark ska härutöver även avdrag göras för planrisk, sannolik väntetid till exploatering och andel av marken 
som kan förväntas avsättas för annat än kvartersmark m.m. 

Utvecklingen av råmarksvärdet är en viktig faktor vid värdering av mark med förväntningsvärden. För en 
korrekt värdebedömning måste värderingsobjektets fas i planskedeprocessen fastställas, liksom marknadsvärdet 
bedöms för mark inom aktuellt planskede. Förståelse för råmarksvärdets utveckling är även viktigt då noteringar 
av markförsäljningar skall jämföras med värderingsobjektet. Det är mycket osannolikt att ett jämförelseköp 
innehar samma specifika egenskaper som värderingsobjektet varför förståelse för de ingående parametrarna i ett 
råmarksvärde måste analyseras för att en jämförelse skall vara möjligt. Mer om utvecklingen av råmarksvärdet 
och uppräkning av detta förklaras i avsnitt 4.2.  

I avsnitt 4.3 presenteras ett urval av referensobjekt avseende råmarksförvärv, syftet med avsnittet är att ge en 
förståelse för prisbilden avseende mark med förväntningsvärden och de avgörande prisfaktorerna genom 
konkreta exempel på genomförda transaktioner. 

VÄRDERING ENLIGT DIREKT ORTSPRISMETOD 

En ortsprisundersökning har genomförts där jämförbara köp av obebyggd mark med olika grader av 
bebyggelseförväntningar (råmark) och planlagd men ej färdigställd mark (exploateringsmark) har studerats. 
Köpare till objekten är i störst utsträckning bygg- och exploateringsföretag samt kommuner. Ur NAI Svefas 
databas innehållande ca 3 000 köp från år 2000 och framåt har ett antal jämförelseobjekt hämtats och 
analyserats. Vissa marknader är dock mycket begränsade vilket medför att likvärdiga objekt från främst 
storstadsregionerna analyserats och jämförts med hjälp av erfarenhet och riktvärden i fastighetstaxeringen. Med 
likvärdiga objekt syftas på mark där genomsnittspriset för en bostadsrättslägenhet alternativt direktavkastning 
och hyra för en hyresfastighet får anses likvärdig med det för värderingsobjektet. 
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Bedömning av planrisk och projektrisk är starkt värdepåverkande. Utgångspunkten för NAI Svefa är att 
faktorerna skall spegla det allmänna marknadsläget och vara i nivå med de riskavdrag som används av 
marknadens aktörer.  

4.2 Utveckling av råmarkvärde 
Inom fastighetsekonomin definieras råmark som mark vars värde betingas av förväntningar om bebyggelse och 
inte utgörs av tomtmark. Detta förklaras och illustreras nedan av en principskiss över råmarksvärdets utveckling 
i olika skeden i förädlingsprocessen: 

  

Någon enhetlig värdenivå för mark med bebyggelseförväntningar finns inte, utan värdet av ett enskilt 
markområde beror på en mängd faktorer där de viktigaste är: 

• Sannolikheten för exploatering 
• Underliggande marknadsvärde i pågående markanvändning 
• Exploateringsgraden 
• Förväntat pris på ”slutprodukten” 
• Kostnad för exploateringen 
• Tiden tills exploateringen kan påbörjas 
• Exploateringstiden 
• Eventuella hinder för exploatering 
• Typ av exploatering 
• Områdets storlek 

 
Inom en någorlunda homogen marknad får köpens olika planförutsättningar anses vara en faktor som i högsta 
grad är prispåverkande. I värdebedömningen tas även hänsyn till övriga prispåverkande faktorer, framför allt 
läge och köpetidpunkt. Nedan förklaras de viktigaste värdepåverkande faktorerna mer i detalj. 

UPPRÄKNING AV ÄLDRE KÖPESUMMOR 

Jämförelseobjekten avser köp under en lång tidsperiod varför även detta måste beaktas. För köp av råmark gäller 
generellt att tidpunkten för eventuell exploatering ligger en obestämd tid framåt. Priset på råmarksförvärvet är 
därför starkt kopplat till vilka förväntningar som finns om en snabb exploatering. Detta innebär att priserna på 
råmark inte påverkas lika mycket av svängningar som den övriga fastighetsmarknaden.  
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Rättslig ledning för om - och i så fall hur, äldre råmarksköp ska räknas om i tiden saknas. Det finns heller inte 
tillräckligt statistiskt underlag för att dra några slutsatser om uppräkning skall ske. Inte heller studier av försålda 
tomter med byggrätt bedöms kunna ge någon ledning i denna fråga.  

Stockholms fastighetsdomstol har i mål F10-138-95, Dom 2000-11-24 hävdat att priser på råmark skulle kunna 
räknas upp med hänsyn till prisutveckling på bebyggda fastigheter. I en tidigare dom 1998-10-29 (mål F9-11-96) 
anges att skäl saknas att räkna upp köpeskillingar för råmark med KPI under perioden 1990- juni 1998. Frågan 
om köpeskilling för råmark ska räknas upp med hänsyn till tidsaspekter till tidigare köp har inte avgjorts av HD. 
Vid analys av råmarksköp anser vi att uppräkningar av köpeskillingar med hänsyn till köpens ålder är 
underordnad analys av de förväntningar om exploatering som rådde vid respektive förvärvstillfälle. Slutsatsen är 
att en uppräkning av köpeskillingarna med konsumentprisindex (KPI) kan vara motiverat, för att göra köpen mer 
jämförbara över tiden.   

De på föregående sida redovisade faktorerna bedöms på följande sätt. 

SANNOLIKHET FÖR EXPLOATERING 

Det är givetvis av avgörande betydelse om sannolikheten för att en exploatering kommer till stånd är stor eller 
liten. Punkten kan ses som en summering av åtminstone delar av punkterna i det följande. Av denna anledning 
görs ingen separat bedömning av denna punkt utan den bedöms täckas främst av punkterna rörande tid före 
exploatering, exploateringstiden och eventuella yttre hinder. 

UNDERLIGGANDE MARKNADSVÄRDE I  PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 

Marknadsvärdet av pågående markanvändning påverkar genom att en köpare som vill exploatera området 
åtminstone måste betala detta marknadsvärde. Dessutom är underliggande marknadsvärde ett skydd för att 
exploatören kan få tillbaka det beloppet om exploateringen inte skulle komma till stånd. Beträffande 
värderingsobjektet gäller att underliggande marknadsvärde huvudsakligen bedöms bestå i värdet av skogsmark 
med insprängda skogsimpediment och i vissa fall åkermark. 

EXPLOATERINGSGRADEN 

Exploateringsgraden är viktig och bedöms utifrån uttalanden i kommunernas översiktsplan m.m. I vissa fall kan 
dock inte hänsyn till översiktsplanen tas fullt ut då kommunen har planmonopol och egenintresse i områdets 
framtida användning. Exploateringsgraden utrycks vanligast med kvoten kvadratmeter byggrätt/områdets areal. 
Generellt är exploateringsgraden högre vid byggande av flerbostadshus, parhus och kedjehus än vid byggande av 
friliggande villor. 

FÖRVÄNTAT PRIS PÅ ”SLUTPRODUKTEN”  

Marknadsvärdet på slutprodukten, dvs. byggklar tomtmark påverkar betalningsviljan vid köp av råmark. 
Marknadsvärdet på en byggklar tomt kan variera kraftigt beroendes på var i landet man befinner sig. 

KOSTNAD FÖR EXPLOATERING 

Med kostnad för exploatering avses nödvändiga investeringar i infrastruktur utanför det direkta 
exploateringsområdet. Det kan röra sig om schaktning, en tillfartsväg kan behöva byggas för att områdets 
tillgänglighet ska öka eller också kan vatten- och avloppsledningar behöva dras stora sträckor för att nå en 
anslutningspunkt till det kommunala nätet. Denna typ av kostnader bedöms variera kraftigt och en bedömning 
görs enskilt för varje värderingsobjekt. 
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TID TILL  EXPLOATERING KAN PÅBÖRJAS 

I denna punkt tas hänsyn till den tidshorisont en köpare bedöms ha vid köpetillfället. Huvudsakligen har inget 
arbete med detaljplaneläggning för avsedd bebyggelse påbörjats på något av värderingsobjekten. Bedömningen 
när en aktuell detaljplan kan vara färdig varierar och en individuell bedömning görs i varje enskilt 
värderingsobjekts exploateringskalkyl avseende tid till en ny detaljplan. 

EXPLOATERINGSTIDEN 

Exploateringstiden är svårbedömd och beror på bebyggelsevolym och eventuellt tillkommande förarbete, 
liknande byggande av infrastruktur. Ofta indelas större områden i ett flertal etapper vilket medför att 
exploateringstider på över tio år förekommer. En viktig faktor avseende exploateringstiden är efterfrågan. I 
framförallt mindre orter kan det vara svårt att finna en tillräckligt stor målgrupp för att möjliggöra en hög 
nybyggnadstakt. 

EVENTUELLA YTTRE HINDER FÖR EXPLOATERING 

I denna punkt vägs de yttre hinder som kan finnas i form av att kommunen har andra intentioner för området 
eller att andra områden bör exploateras tidigare. Här görs även bedömningen om det förekommer motstående 
intressen av andra typer som kan tänkas förhindra eller försena en exploatering. Risken för yttre hinder bedöms 
enskilt och om hinder föreligger kommer detta tas med i den sammanlagda bedömningen i varje enskild bilaga 
för mark med förväntningsvärde.  

OMRÅDETS STORLEK 

Områdets storlek har ingen självständig betydelse men får ändå genomslag genom att exploateringstid och 
exploateringsgrad förändras med områdets storlek. Ett relativt stort område kan bedömas som en fördel, då det 
finansierar mer omfattande investeringar i infrastruktur. Mycket stora områden bedöms ofta omfatta ett flertal 
detaljplaner vilket innebär att det kan ta tid innan det är fullt utbyggt, vilket i sin tur ger ett lägre nuvärde. 

4.3 Urval av jämförelseobjekt råmark 
Nedan presenteras ett mindre urval av jämförelseobjekt vid en genomförd ortsprisundersökning i enlighet med 
den direkta ortsprismetoden. Objekten är hämtade ur NAI Svefas nationella databas över markförsäljningar 
avseende mark med förväntningsvärden och byggrätter. Urvalet nedan avser ett antal objekt som sålts på 
marknaden i delvis olika områden och i olika planskeden samt avser att ytterligare belysa komplexiteten och 
prisskillnader vid denna typ av förvärv och den tidsaspekt som ofta är involverad i denna typ av förvärv. 

Generellt kan sägas att fastigheter i det lägsta intervallet har haft små eller inga uttalade planer på en alternativ 
markanvändning. Fastigheter inom intervallet 20-60 kr/kvm har haft svaga förväntningar om en alternativ 
markanvändning eller väldigt perifera avskilda lägen som medför stora satsningar på infrastruktur och dylikt. 
Objekt inom intervallet 60-140 kr/kvm har haft väl uttalade förväntningsvärden, ofta ingående i 
översiktsplaner/planprogram eller dylikt som förvandlingsområden/utredningsområden. De högsta nivåerna 
avser främst objekt med nära förestående planarbete alternativt små fastigheter i attraktiva lägen. För små 
fastigheter i väldigt centrala områden kan råmarksvärden klart överstiga ovan redovisade intervall. 

Man bör observera att nyckeltalen ovan och de försäljningar som ingår i ortsprisanalysen (i huvudsak) avser hela 
fastigheten. Då det i många fall endast finns förväntningsvärden inom mindre delar av en fastighet medför detta 
att priset per kvadratmeter inom ett tilltänkt exploateringsområde i många fall kan vara betydligt högre. 
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LINGSBERG 1:4 I  VALLENTUNA KOMMUN  

NCC förvärvade i december 2001 ett ca 75 000 kvadratmeter stort område genom fastighetsreglering. Den 
underliggande likviden motsvarade ca 7 000 000 kronor, vilket ger ett pris om 93 kr/m². Ingen detaljplan men 
vissa planskisser fanns vid köpetillfället, vilka legat till grund för förhandlingar med stadsarkitektkontoret. 
Enligt uppgift hade kommunen vid förvärvstidpunkten accepterat vissa miniminivåer för exploateringen, därav 
bedöms förväntningar om exploatering i området ha varit stora vid köpetillfället. Exploatering av området 
påbörjades för något år sedan, vilket medför en väntetid från köp till antagande och utbyggnad om ca 10 år. 

   

VENNGARN 1:28 I  SIGTUNA KOMMUN 

Under vintern 2010 köpte NCC Bostad AB fastigheten Venngarn 1:28 av en privatperson. Fastigheten har en 
areal om ca 420 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgick till 108 500 000 kronor. Fastigheten var vid 
köpetillfället obebyggd och utgjordes till största del av skogsmark. Fastigheten är belägen strax norr om Sigtuna 
samhälle. Köpeskillingen uppgick till ca 259 kr/kvm, vilket tyder på starka förväntningar om en exploatering 
inom en snar framtid. Området ingår i framtida bebyggelseområde för främst bostäder och långt gångna planer 
torde varit klara vid köpetillfället och köpet bedöms vara villkorat för framtida planläggning.  
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VÄRMDÖ HEMMESTATORP 1:2  

Fastigheten har idag pågående brytning av främst bergschakt. När brytningen är klar finns planer på att anordna 
bussterminal. Fastigheten såldes under 2008 för ca 135 kr/kvm och fastigheten omfattar totalt ca 9 ha. 
Fastighetens mindre areal samt det faktum att verksamhet relativt snabbt påbörjades inom området påverkade i 
värdehöjande riktning vid köpetillfället. Idag är brytningen i praktiken klar och vissa framtida förväntningar om 
en alternativ markanvändning föreligger. Det talas om både bussdepå alternativt bostäder men inget planarbete 
är idag påbörjat.  

  

SIGTUNA ÅSHUSBY 1:21 

Fastigheten såldes under 2011 och ligger i anslutning till exploateringsområdet kring Arlanda stad. Området 
bedöms som betydligt mer attraktivt i jämförelse med värderingsobjektet men förväntningsvärdet för den 
försålda fastigheten, som ligger utanför den nu pågående exploateringen, har ännu ej planlagts och bebyggts. 
Fastigheten som omfattar ca 13 ha såldes för i snitt 101 kr/kvm.  

  

Köpen ovan bedöms till vissa delar jämförbara med ett flertal av de av värderingen berörda fastigheterna men 
ska främst visaas som exempel på hur långa ledtider även fastigheter med väl uttalade förväntningar kan ha från 
köpetillfälle till dess att en exploatering realiseras. Utöver ovanstående försäljningar har studerats ett par 
försäljningar inom Håbo kommun studerats djupare. 
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HÅBO BRUNNA 1:1 OCH LUNDBY 3:1  

2011 såldes delar av rubricerade fastigheter i en affär mellan privatperson och Håbo kommun. Fastigheterna 
hade väl uttalade förväntningsvärden i form av blivande industritomter till det expanderade logistik och 
industriområdet vid Västerskog. Vid köpetillfället fanns inga antagna detaljplaner för området. Fastigheterna 
omfattar ca 84 ha och såldes för i snitt ca 30 kr/kvm. 

 

HÅBO VÄPPEBY 7:1  

Köp 2005 av Håbo kommun av ett ca 34 ha stort område av rubricerad fastighet. I kommunens översiktsplan 
angavs den framtida användningen som centrumområde, nya bostäder och service samt bevarande för friluftsliv. 
Priset var ca 25 kr/kvm. Detaljplan tas fram under 2 – 3 år och därefter exploatering under flera år. Området är 
reglerat in i annan fastighet och den kvarvarande fastigheten Väppeby 7:1 som utgörs av ett flertal skiften ägs 
fortfarande av privatperson. 

HÅBO KALMARNÄS 1:1  

Kalmarnäs är sydväst om Bålsta tätort och består av ett ca 26,7 ha stort område. I den fördjupade 
översiktsplanen anges att bebyggelsen inom Kalmarnäs bör utgöras av småhus, och att området totalt torde 
kunna inrymma 500 - 600 lägenheter. Området anses inte vara kontroversiellt. Ingen detaljplan fanns vid 
köpetillfället. En bebyggelse av det område som omfattas av överlåtelsen ligger sannolikt relativt långt fram i 
tiden, då andra delar av området, belägna närmare tätorten av praktiska/ekonomiska skäl måste bebyggas först. 
Enligt uppgift utgörs stora delar av området utav skogsbeväxta höjdpartier, vilka anses vara av intresse för det 
rörliga friluftslivet. Fastigheten Kalmarnäs 1:1 har genom fastighetsreglering överförts till Viby 3:1.  

Förrättningen genomfördes för exploateringsändamål. Säljare var Sveaskog Förvaltnings AB, och köpare var 
Håbo Fastighets AB. Köpet skedde under mars 2003. Köpeskillingen uppgick till 2 300 000 kronor, 
motsvarande ca 8,60 kr/kvm.  

SAMMANFATTNING URVAL ORTSPRIS 

Köpen ovan har olika karaktär och i vissa fall både bättre och sämre lägen. I vissa fall bedöms endast delar av ett 
objekt på sikt komma att bebyggas och i andra fall hela fastigheten. Att vissa äldre köp inom kommunen tas med 
görs främst utifrån att få ett perspektiv på historiska noteringar inom kommunen. Vidare belyser de hur långa 
ledtider utveckling av ett område kan ha vilket givetvis återspeglas i betalningsviljan för ett markområde precis 
som typ av byggnation, marknadsläge, externa kostnader osv. För de fastigheter som berörs av värderingen och 
där förväntning om en framtida alternativ markanvändning bedöms finnas, har ytterligare en ortsprisanalys 
genomförts. Se vidare i resp. delvärdeutlåtande. 
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5 Resultat bedömt marknadsvärde resp. fastighet 

Marknadsvärdebedömningen för de i uppdraget ingående fastigheterna fördelar sig enligt nedan vid 
värdetidpunkt december månad 2014. För vidare information kring resp. ingående fastighet se bilaga.   

Nr. Fastighetsbeteckning Total areal (kvm) Marknadsvärde (kr/kvm) Marknadsvärde (kr) 

1 AMERIKA 1:1 4 700 170 800 000 

2 BISTA 1:153 6 471 201 1 300 000 

3 BISTA 1:163 * 3 815 296 2 200 000 

4 BISTA 3:1 194 709 21 4 000 000 

5 BISTA 4:10 14 035 217 1 300 000 

6 BISTA 6:1 20 379 19 400 000 

7 BROBY 1:1 22 271 14 700 000 

8 BRUNNA 1:9 18 601 139 1 700 000 

9 BRUNNSTA 3:12 2 204 23 50 000 

10 BÅLSTA 1:178 3 583 14 50 000 

11 BÅLSTA 1:180 3 304 15 50 000 

12 BÅLSTA 2:61 79 428 82 6 500 000 

13 BÅLSTA 2:321 20 736 - - 

14 BÅLSTA 3:23 2 841 299 850 000 

15 BÅLSTA 3:370 8 479 12 100 000 

16 LÅDDERSTA 6:1 458 608 13 6 000 000 

17 SJÖÄNDA 1:11 427 923 16 7 000 000 

18 SKÖRBY 5:1 3 633 757 16 57 000 000 

19 TORRESTA 1:5 210 820 14 3 000 000 

20 VIBY 3:1 1 563 299 16 25 000 000 

  
 

 118 000 000 

 

Tabellen visar bedömt delvärde för resp. i värdering ingående fastigheter. Värdebedömningen är gjord utifrån att samtliga objekt ingår i en 

och samma portfölj riktat till en enda köpare. Nr 13, fastigheten Bålsta 2:321 ägs enligt uppgift ej längre av Håbo Marknads AB, dock 

kvarstår de som lagfaren ägare till fastigheten varav den ändock tas med, se vidare delvärdeutlåtande. 

* Bista 1:163. Arealen enligt fastighetsdataregistret är felaktig, Lantmäteriförrättning rörande detta och fastighetsreglering pågår, se 

vidare i delvärdeutlåtande. 
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6 Samlad marknadsvärdebedömning 

Samtliga ingående fastigheter är värderade med utgångspunkt i att de ingår i en och samma fastighetsportfölj. 
Någon ytterligare större rabatt i den samlade marknadsvärdebedömningen såsom är vanligt vid försäljningar av 
fastighetsbestånd och värderingar med många ingående delvärden, bedöms därmed ej rimligt.  

En enskild fastighet vid en enskild styckeförsäljning skulle i vissa fall kunna överstiga bedömt delvärde då det 
för mindre objekt finns fler potentiella tagare på marknaden än vid en större försäljning likt hela beståndet.  

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektens samlade marknadsvärde sett som en 
portfölj till en tilltänkt köpare vid värdetidpunkten december 2014 sammantaget uppgå till: 

 

116 000 000 kronor 
Etthundrasextonmiljoner kronor 

 

För värdebedömningen gäller de särskilda förutsättningar för vilka har redovisats ovan under avsnitt 1.7 

 
 
Stockholm 2015-11-03 

 
 
Per Wåhlin 
Jägmästare/Fastighetsanalytiker 
Av Samhällsbyggarna Auktoriserad Lantbruksvärderare  
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighets-
strategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av 
Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren 
gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom 
Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sammanfattning 

Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet samt huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  

Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rapportering mel-

lan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med att kvalitets-

säkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen? Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking 

som belyser hur fyra andra kommuner arbetar med näringslivs- och markfrågor. Vi 

bilägger också NKI (nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under 

april och som nyligen har sammanställts.  

Förslag till åtgärder: 

 Vår uppfattning är att det är viktigt för kommunen att i framtiden 

säkerställa rådighet och beslutsordning kring markägandet, vil-

ket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid kundkon-

takter och försäljning av byggklar mark.  

 Vi föreslår därför i första hand att markinnehavet lyfts ur Håbo 

Marknads AB, och separeras från näringslivsverksamheten, och 

säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav.  

 Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några år sedan 

denna genomfördes liksom att en större markförsäljning nyligen har genom-

förts med kommunen.  
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 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i ett separat bolag enligt 

vad som har beskrivits under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo 

Marknads AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styr-

ningen av bolaget.  

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och uppda-

teras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrelse-

utbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt hur detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 

form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-

kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att bola-

gets verksamhet via en verksamhetsöverföring inordnas i kommunstyrelsens 

organisation. 
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1 Utredning 

1.1 Bakgrund.  
Huvudsyftet med uppdraget är att utreda för och nackdelar med att bedriva nä-

ringslivsverksamhet och visst markägande med försäljning av mark i Håbo Mark-

nads AB respektive att verksamheten helt eller delvis bedrivs i kommunen. Vi har 

uppfattat att beställaren vill få en oberoende analys och skriftlig rapport om vilken 

organisation som är bäst anpassad för att bedriva ovanstående verksamheter så 

optimalt och effektivt som möjligt samt konskevenser och effekter av en eventuell 

förändring. 

 

1.2 Metod.  
För att utföra arbetet så har vi genomfört samtal och intervjuer med nedanstående 
tjänstemän och politiker: 

- Per Kjellander kommundirektör 
- Vipul Vihtlani ekonomichef 
- Håkan Welin ordförande, Håbo Marknads AB 
- Agneta Hägglund f.d KS-ordförande och numer styrelseledamot i bolaget. 
- Leif Nyrén t.f VD Håbo Marknads AB 
- Ann-Mari Sundgren näringslivsutvecklare Håbo Marknads AB 
- Lena-Eklund-Gabrielsson, marknadsassistent Håbo Marknads AB 
- Jenny Lindberg, turismkoordinator Håbo Marknads AB 
- Klas Ljungberg, plan och utvecklingschef Håbo kommun 
- Märit Olofsson Nääs projektledare Håbo kommun 

Benchmarking andra kommuner: 

Upplands Bro kommun: intervju Mathias Forsberg, näringslivschef 

Falkenberg kommun: intervju Jan Melkersson, VD Falkenberg Näringslivs AB 

Knivsta kommun: intervju Hans-Petter Rognes, VD Alsike Fastighets AB 

Gävle kommun: intervju Anders Larsson, budgetchef 

 

Uppdragsbeskrivning: 

Analys, utvärdering och bedömning beträffande: 

 Framtida verksamhet och organisationsform 

 Åtgärdförslag, t ex i form av eventuell överlåtelse av mark 

 Förutsättningar och konsekvenser, t ex juridiska, ekonomiskt samt skatte-
mässiga 

 Vår bedömning och rekommendation 

 Rapport och muntlig presentation 
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1.3 Håbo Marknads AB. 
1.3.1 Bakgrund, nuläge och förutsättningar 

Bolaget bildades så sent som 2007 samtidigt som bolaget Håbo Fastighets AB av-

vecklades. Inkråmet och organisationsnumret användes när Håbo Marknads AB 

övertog det markinnehav som tidigare fanns i fastighetsbolaget. Företaget har be-

drivet verksamhet i snart åtta år med näringslivsinriktning. 

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar mark och skog, vilket motsvarar 7 000 000 

kvm. Den del som är jordbruksmark är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för 

bolaget att undanta mark för exploatering. Det genomförs löpande försäljningar av 

mark till företag inom olika branscher, som ett exempel under 2013 så skrevs ett 

markavtal med byggnadsföretaget Kilenkrysset AB på 310 000 kvm. Kommunen 

äger ca 65 % av marken inom kommunen och bolagets ägarandel är ca 35 %. 

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av Skogssällskapets för-

valtning AB i Västerås.  

Vi har uppfattat nuläget som att bolagets verksamhet har bedrivits utifrån ett ar-

betssätt som byggt på snabba beslut i markaffärer och ett nära samarbete med nä-

ringslivet i kommunen. Företagets planering och beslut har ibland enligt en del 

tjänstemän i kommunen gått i snabbare takt än kommunens beslutstempo. Kom-

munens planeringshorisont avseende markexploateringar och tidsuppfattning om 

försäljning har ibland skilt sig från bolagets målsättningar.  

Det kan exempelvis handla om när i tid ett företag kan få besked om etablering av 

sitt företag på byggklar industrimark. Översiktsplan, fördjupad översiktplan, sam-

råd, remisstider, detaljplaner och inte minst risk för överklaganden gör att det kan 

ta relativt lång tid innan en ny företagare kan etablera verksamhet i nya lokaler. 

Bolagets verksamhet och ekonomiska situation påverkas av markförsäljningar, men 

vissa år görs det resultatjustering via periodiseringsfond i bolagets resultaträkning. 

Den hanteringen har aktualiserats när bolaget har redovisat driftunderskott. Vissa 

år är bolaget kostnadsframtunga utifrån planarbete och marknadsföringskostnader. 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB:s byggplaner för en dagligvaruhandel är exem-

pel på sådana projekt där intäkter efter överenskomna avtal kommer senare. 

Det kan noteras att det funnits både positiva och negativa åsikter och uppfattningar 

om bolagets verksamhet. Bolagets verksamhetsområden skulle också kunna bedri-

vas i förvaltningsform likväl som i ett kommunalt aktiebolag. Det som i samman-

hanget är avgörande och väsentligt är att det finns kompetens och professionella 

medarbetare som arbetar för Håbo kommuns bästa. 
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1.3.2 Intervjuer 
Vi har efter genomförda intervjuer med både ledande politiker och tjänstemän i 

olika befattningar fått till oss olika bilder om hur näringslivsverksamhet och mark-

innehav har bedrivits och framåt ska bedrivas i Håbo kommun. När vi har inter-

vjuat tjänstemän i Håbo Marknads AB så får vi ett genomgående intryck av att det 

görs ett professionellt och ambitiöst arbete ut mot företagarna i kommunen.  

Det är också tydligt att bolagets tidigare VD som var med vid bildandet av bolaget 

2007 har präglat bolagets arbetssätt och beslutskraft. Bolaget har agerat mycket på 

egen hand, ibland har det varit bra men ibland har kommunen ansett att det har 

gått för fort fram i mer strategiska markaffärsuppgörelser. 

Inom kommunens plan- och utvecklingsavdelning finns det enligt intervju med 

plan- och utvecklingschefen 10 anställda. Det finns 2,0 exploateringsingenjörer och 

5,0 planarkitekter samt 3,0 samhällsplanerare. Enligt uppgift så är det flera barnle-

digheter inom avdelningen som har ersatts till viss del av inhyrda konsulter som har 

levererat avgränsade markprojekt med blandad kvalitet. 

Plan- och utvecklingsavdelningen tar fram detaljplaner och hanterar markförsälj-

ningar och markexploatering. Arbetet som utförs på avdelningen är mot Kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om prioriteringsordningen för detaljplaner. 

Om planer försenas - exempelvis genom överklagan - försenas marknadsbolagets 

möjlighet att sälja mark. Motsvarande gäller om projektering av infrastruktur för-

senas av någon anledning.  

De senaste åren har Håbo kommun på inrådan från Håbo Marknads AB inköpt 

stora markarealer för ca 60 miljoner kronor. Ett av områdena är den så kallade Hä-

radsallmänningen vid E 18. Enligt uppgift så inleddes detaljplanering, men innan 

planen var klar initierade bolaget ett projekt för en inomhusskidbacke i området 

(det var ett externt bolag som skulle köpa marken och bygga anläggningen). 

 
Det medförde att detaljplaneringen ändrades för den nya tilltänkta etableringen. 

Bolaget gick tyvärr i konkurs, vilket skrinlade detaljplanen för projektet. Istället 

gjorde bolaget en prioritering av ett annat markområde som förvärvats, Björnbro, 

som idag benämns Logistik Bålsta. Arbetet med den planen högprioriterades ef-

tersom en större etablering var aktuell, COOP hade för avsikt att bygga ett stort la-

ger. Etableringen uteblev efter 1,5 års arbete samtidigt som detaljplanen inte blev 

godkänd i Mark- och Miljööverdomstolen. 

 
Om det blir förseningar i detaljplanearbetet av olika skäl så påverkar det möjlighet-

en att erbjuda byggklar mark till nya företag som vill etablera sin verksamhet i Håbo 

kommun. Ett exempel för att belysa problemet är att det tidigare fanns relativt 

många företagsintressenter för etablering vid Dragets industriområde.  

 
Samtidigt har vi uppfattat att det har förekommit olika prissättning i samband med 

försäljning av byggklar mark. Det finns olika förklaringar vad det beror på eftersom 

vi har fått lite olika beskrivningar från bolaget och kommunen. Men vi tror att det i 
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huvudsak beror på brister i kommunikation tillsammans med för lite avstämningar 

beträffande gemensam diskussion och tidsplanering när detaljplanelagd mark kan 

vara klar till försäljning.  

 

Det är viktigt med samordning och samarbete när pris på mark ska bestämmas. 

Kommunen har också en del projekteringskostnader som det ska tas hänsyn till när 

det görs markexploateringar. Därför är det viktigt att bolaget och kommunen till-

sammans diskuterar marknadsmässiga priser inför försäljning av koncernägd mark. 

När vi var på plats i Bålsta hade en uppföljning gjorts av intressenter som från att 

tidigare vara 45 företag nu minskat till 8 intressenter. Det råder samstämmighet om 

att det inte är en acceptabel situation när företagsetableringar uteblir och företagen 

hittar andra lösningar på annan plats utanför kommunen.  

 

1.3.3 Bolagets verksamhet, näringslivsfrågor och markför-
säljning 

Håbo Marknads AB är ett etablerat och välrenommerat näringslivsbolag i regionen 

vilket också bekräftas genom Svenskt Näringslivs företagarbarometer där Håbo 

kommun har pendlat mellan placeringarna 30-70 tillsammans med de företagsvän-

ligaste kommunerna i landet. Företaget arbetar enligt nedanstående inriktning: 

 Nyföretagande (starta eget, affärsplaner, kontaktförmedling) 

 Företagsutveckling (nätverksbyggare, kompetensutbildning, rådgivning) 

 Ungt företagande (entreprenörskap i skolan, nätverk skola-näringsliv, Prao) 

 Företagslots (hitta rätt kontaktperson i kommunen, service, tillgänglighet) 

 Nyetableringar (marknadsföring av kommunen, sälja företagsmark) 

 Turismutveckling (marknadsföra kommunen, samverkan i turistfrågor, nätverk) 

Håbo Marknads AB ska enligt sin målsättning arbeta för att Håbo kommun ständigt 

ska tillhöra landets 20 i toppkommuner, såväl när det gäller företagande och nyeta-

bleringar som befintligt företagande samt entreprenörskap i skolan. 

 

1.3.3.1 Utveckling av bolagets verksamhet 2007-2015 

Under de åtta år som bolaget har funnits och verkat så har verksamheten föränd-

rats. I början var det två personer som arbetade i bolaget, dels en VD/företagscoach 

och dels en marknadsassistent. Idag har verksamheten utökats med 1,0 näringslivs-

utvecklare och 0,8 turismkoordinator.  
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Totalt är det 3,8 årsarbetare. Det är svårt att bedöma hur mycket arbetstid som 

läggs ner i samband med arbete avseende ägande av mark och försäljning av plan-

lagd mark. Men eftersom det inte finns kompetens inom markexploateringsområdet 

i bolaget så hanteras det mesta av markförsörjningsfrågorna inom plan- och ut-

vecklingsavdelningen inom kommunen. I sammanhanget ska det nämnas att VD i 

bolaget gör en självskattning att ca 40 % av hans arbetstid avser markfrågor. Vi har 

efter genomförda intervjuer med plan- och utvecklingschef och projektledaren för 

Centrum Bålsta och Logistik Bålsta fått en bekräftelse på att det är många mantim-

mar som upparbetas och som kan hänföras till mark som ägs av Håbo Marknads 

AB.  

Beträffande näringslivsverksamhet och turism så har arbetsområdena succesivt 

utökats med t.ex. entreprenörskap i skolan sedan 2013 och främjande åtgärder för 

kvinnors företagande. Tillsammans med grannkommunerna Knivsta och Östham-

mar så finns det ett samarbete som har arbetsnamnet ”Entreprenörsfabrik”. Håbo-

mässan i augusti varje år är ett annat näringslivsarrangemang som brukar attrahera 

många företagare. Bolaget har under åren arbetat relativt kortsiktigt men det har 

påbörjats ett arbete med att ta fram en strategisk långsiktig fyraårsplan. 

Företagsrankingen enligt Svenskt Näringsliv (2007-2014) har för Håbo kommun 

pendlat från som bästa placering 2009, en 42:a plats, till sämsta placeringen 2013, 

plats 102. Under 2014 så gjorde kommunen en stark återhämtning och hamnade på 

plats 71 (+31), vilket är en bekräftelse på att man är på rätt väg igen. Men samtidigt 

är det ett en bit kvar till den nivå Håbo kommun hade mellan åren 2007-2009.  Det 

är svårt att sia om varför det var en så stor förändring mellan 2012 och 2013, men 

problem med hantering av markfrågor och brist på byggklar mark i bolaget kan vara 

en av förklaringarna. 

 

1.3.3.2 Håbo Marknads AB:s betydelse för näringslivet i kommunen 

Vi har efter intervjuer med företrädare för Håbo Marknads AB uppfattat att man 

upplever att företag tycker att det är enkelt att få kontakt och stöd hos bolaget när 

de behöver praktisk hjälp kring olika frågor kring att ”vara företagare”. Bolaget 

kommer enligt intervju med VD att skicka ut en enkät med frågor (NKI) för att ta 

reda på vad företag anser om bolagets näringslivsverksamhet. 

Vid intervju med VD så lyfts markförsäljning fram som en möjliggörare för nya fö-

retagsetableringar. Samtidigt så finns det en medvetenhet om att det har funnits 

och fortfarande är problem att få fram planlagd mark. Det krävs en radikal föränd-

ring så att inte kommunen, som i Dragetområdet utifrån förseningar, riskerar att 

förlora seriösa intressenter till andra expansiva grannkommuner i närområdet. 

Det är inte acceptabelt att kommunen och Håbo Marknads AB, som ägs till 100 % 

av kommunen, har problem med att kommunicera med varandra och ger företagare 

som är på väg in med nyetableringar olika besked när byggklar mark är klar att säl-

jas. Samordning, samplanering och gemensam kommunikation behöver förbättras 
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omgående så att Håbo, som har en konkurrensfördel med Logistik Bålsta med stick-

spår från ”Mälarbanan”, inte går miste om möjligheten att växa och bli en ännu 

bättre företagarkommun i framtiden. 

För att utveckla och underlätta direktkontakter mellan näringslivet och kommunen 

har det nyligen bildats ett näringslivsråd med representanter från näringsliv samt 

politiska företrädare och tjänstemän från kommunen som kommer att arbeta med 

strategiska näringslivsfrågor, som t.ex. en näringslivsstrategi för Håbo kommun. 

Eftersom arbetet precis har kommit igång, det har som vi uppfattat det endast varit 

ett möte, så kan deras arbete utvärderas först vid en senare tidpunkt. 

 

1.3.3.3 NKI-enkät april 2015 

För att ta reda på vad företagen i Håbo anser om bolaget så skickades det ut en en-

kät till ca 800 företag med ett antal frågeställningar enligt nedanstående: 

1. Hur väl känner du till Håbo Marknads AB och vår verk-

samhet? 

2. Vad tycker du i allmänhet om bolaget gällande: 

 Bemötande  

 Service 

 Engagemang 

 Företagsaktiviter 

 Kompetens inom bolaget och våra affärsområden 

3. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

utveckling? 

4. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande nyetable-

ring? 

5. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

lots? 

6. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande Ungt Fö-

retagande? 

7. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande turism? 

8. Hur vill du att bolagets verksamhet ska organiseras i 

framtiden? 
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Svarsfrekvensen på enkäten är drygt 10 %, vilket innebär att det är 84 företag som 

har svarat på ovanstående frågor. Resultatet av enkäten som mättes i en skala 1-5 

visar att bolaget är väl känt i kommunen likväl som att områdena bemötande, ser-

vice, engagemang, företagsaktiviteter samt kompetens inom bolaget får ca 3,9 i ge-

nomsnittsbetyg.  

Vi konstaterar att resultatet av enkäten är blandad, ibland ger företagarna ett bra 

betyg men också sämre omdömen som exempelvis kring nyetablering. Det finns 

olika åsikter kring markförsäljning, vilket bekräftas med ett relativt lågt betyg (2,7) 

på delfrågan: ” Hur hanterar bolaget och kommunen markförsäljningen 

bra tillsammans”?  

Det fanns också utrymme för företagarna att fritt skriva egna kommentarer till varje 

frågeställning. Vi konstaterar att det finns olika synpunkter, vad som fungerar bra 

idag likväl som förslag till förändringar och utvecklingsområden.   

Vi noterar att det är ett relativt stort svarsbortfall, även fast det är positivt att också 

ett antal större företag har svarat, vilket påverkar vilka säkra slutsatser man kan dra 

beträffande bolagets anseende och service gentemot Håbo kommuns företagare. För 

att belysa och informera om utfallet så bilägger vi NKI-mätningen till vår rapport 

(bilaga 1). 

 

1.3.3.4 Jämförelse med liknande verksamhet i andra kommuner 

 

Upplands Bro kommun 25 000 innevånare 

Kommunen är en grannkommun till Håbo och de är jämförbara storleksmässigt. 

Håbo och Upplands Bro bedriver ett nära grannkommunssamarbete framförallt 

inom turismfrågor, men de har även gemensamma näringslivsträffar med företa-

gare från båda kommunerna. Speeddating där många företagare får möjlighet att 

träffas och utbyta erfarenheter och kompetenser är ett exempel.  

Näringslivsverksamheten bedrivs i Upplands Bro inom kommunen och är organise-

rad under kommunstyrelseförvaltningen. Upplands Bro är också en företagsvänlig 

kommun som är högt rankad i Svenskt Näringslivs företagarranking. Den senaste 

placeringen var plats 31 samtidigt som betygen från både företagare och politiker i 

kommunen är relativt bra. Mellan 2002 fram till 2013 har värdet, vad företagen och 

politiker avser, stigit från i genomsnitt 3,2 till 4,2 (skala 1-5). 

Det finns också ett näringslivsråd där det finns representanter från både näringsliv, 

och kommunen (3 politiker: S, M och C; tjänstemän: kommundirektör, näringslivs-

chef och näringslivsutvecklare.) Rådet strävar efter att fördjupa samarbetet mellan 

kommunen och näringslivet för att tillsammans hitta vägar för att utveckla före-

tagsklimatet. Som ett exempel så har kommunens näringslivsstrategi växt fram ge-

nom Näringslivsrådet. 
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Vid vår intervju med näringslivschef Mathias Forsberg så anser han att näringslivs-

arbetet och exploateringsarbetet med markförsäljning via plan- och exploaterings-

avdelningen är det bästa organisationsupplägget för Upplands Bro. Det finns några 

markområden (Brunna, Skällsta och Kasmo) för etablering av både industri- och 

affärslokaler som ligger i kommunens ägo. Samtidigt finns det också privata aktörer 

som äger stora markområden som exempelvis Skanska Mark och Stena Fastigheter.  

Om Upplands Bro skulle välja att bolagisera näringslivsverksamheten så tror Mat-

hias att kommunen skulle försämra samordning och samarbete med förvaltningar-

na inne i kommunhuset. De allra flesta kommuner i Stockholms län (26 kommuner) 

utöver Stockholms stad bedriver näringslivsverksamhet i förvaltning nära kommun-

ledning och andra förvaltningar inom kommunen.  

Det finns också enligt Mathias en studie som Svensk Näringsliv redovisade 2006 

som påvisar att det är bättre att bedriva näringslivsverksamheten inne i kommunen. 

Idag är det ett 40-tal kommuner av Sveriges totalt 290 kommuner som bedriver 

näringslivsverksamhet i bolagsform. 

 

Falkenberg kommun 42 000 innevånare 

Kommunen har sin näringslivsverksamhet organiserad i ett bolag som arbetar i ett 

mycket nära samarbete med företagarnas egen organisation, ”Näringslivet i Falken-

berg (Fbg)”. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) och Näringslivet i Fbg arbetar till-

sammans i ett flertal projekt som frukostmöten i Ullared och näringslivsluncher. 

Dessutom sitter de i gemensamma och nyrenoverade lokaler där också Coopanion, 

Destinationsbolaget, Coffestream (inkubator, innovationsföretag) samt Innerstads-

föreningen finns.  

FNAB ger också ett bidrag till Näringslivet i Fbg som under verksamhetsåret 2013 

var 0,4 mkr. Samarbetet innefattar också utskick av välkomstbrev till samtliga ny-

startade företag i kommunen. Antalet medlemmar i Näringslivet i Fbg är ca 440 

stycken. Det finns också ett upparbetat samarbete direkt med kommunledningen. 

Enligt Näringslivet i Fbg så har samverkan med kommunledningen präglats av sam-

förstånd. Kommunen hamnar högt i Svenskt Näringslivs företagarranking, 2014 

förbättrade Falkenberg sin placering med två placeringar till 20:e plats. 

I samband med intervjun med VD Jan Melkersson på FNAB så bekräftas det mycket 

nära samarbetet som byggts upp under många år med organisationen Näringslivet i 

Fbg. Det är fem anställda på FNAB och nio anställda i Destinationsbolaget, där tur-

ismfrågor och information kring turism hanteras. FNAB äger också råmark som 

nyligen har marknadsvärderats. Det finns ett beslut att marken säljs över till kom-

munen till ett pris som motsvarar genomsnittet av två oberoende marknadsvärde-

ringar.  

Samordningen mellan FNAB och mark- och exploateringsavdelningen har fungerat 

bra under många år, eftersom mark- och exploateringschefen alltid är med på mö-
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ten med FNAB som berör markfrågorna. Vi uppfattar att beslutet om att sälja över 

marken till kommunen är ett led i att underlätta markförsäljning i kommunkoncer-

nen. När både bolag och kommunen äger markområden som överlappar varandra 

vid en större markförsäljning så kan situationen uppkomma att kunden fått skriva 

avtal med två parter. 

FNAB har köpt en del av en tjänst från mark- och exploateringsenheten eftersom de 

själva inte har haft kompetens i bolaget.  Det finns ett antal industrifastigheter som 

kommer att ligga kvar i bolaget. Fastigheterna i hamnområdet behåller bolaget stra-

tegiskt utifrån att det finns en långsiktig planering och inriktning att det ska be-

byggas med havsnära bostäder.  

Enligt VD så är närheten till Gekås i Ullared en stark drivmotor för näringslivet i 

Falkenberg. Det kan vara uppemot ca 200 företagare på frukostmöten som brukar 

genomföras på plats i Ullared. Det finns fortfarande utmaningar enligt VD trots att 

Falkenberg har ett unikt läge med ett bra företagsklimat och kraftigt ökande turism. 

Idag så har både FNAB och Destinationsbolaget kompetent och professionell perso-

nal, men det är viktigt vid pensionsavgångar att behålla en hög kompetensnivå när 

det blir dags för nyrekryteringar. 

 

Knivsta kommun 16 100 innevånare 

Kommunen växer snabbt och bygger samtidigt många nya bostäder. Ett exempel på 

expansionen från att vara en mindre kommun är att det kommer att växa fram ett 

nytt bostadsområde i Alsike på ca 5 000 personer.  Befolkningsökningen 2014 var 

525 personer, vilket placerade Knivsta på en andra plats efter Sundbyberg i befolk-

ningsökning proportionellt mot antalet innevånare. 

Kommunen har gjort en stark klättring på Svenskt Näringslivs ranking av kommu-

ner beträffande näringslivsklimat, från en 131 plats 2007 till senaste placeringen 15 

vid senaste mätningen 2014.  

Näringslivsverksamheten är inordnad i kommunen med en näringslivsansvarig. 

Markområden och byggklar (detaljplanelagd mark) beträffande företagsetableringar 

finns i kommunen under mark- och exploateringsenheten men även i bolaget Alsike 

Fastighets AB.  

Det är Kommunfastigheter i Knivsta AB (verksamhetsfastigheter) som är moderbo-

lag till Alsike Fastighets AB. Företagsparken AR i Knivsta är ett exempel på ett för-

ädlat större industriområde som finns i kommunen. 

Det finns ett upparbetat samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som 

enligt VD fungerar relativt bra. I praktiken sköter kommunen kontakterna med och 

ger service till redan befintliga och sedan många år etablerade företag i Knivsta. 

VD:s roll i Alsike Fastighets AB är att attrahera nya presumtiva företag som etable-

rar sina företag i kommunen.  
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Visionen och målet för kommunen är att kombinera nya arbetsplatser samtidigt 

som personerna arbetar och har sin fritid över hela dygnet i Knivsta. Det är en 

mycket stor utpendling mot Stockholm och Uppsala. Det geografiskt startegiska 

läget med omedelbar närhet till E 4 och tåg mot Stockholm har påverkat den allt-

mer ökande pendlingen. 

Gävle Kommun 98 000 innevånare 

Gävle kommun bedrev sin näringslivsverksamhet under många år i olika företags-

konstellationer som ett helägt kommunalt bolag. Gävle Näringslivs Arena (GNA) 

bildades 1995 först som ett kommunalt bolag eftersom man ville förstärka och 

skapa en ny organisation som även skulle jobba med nät- och utvecklingsfrågor. 

Bolaget avvecklades 1998 och frågorna är sedan dess underställda kommunstyrel-

sen för att få en närmare kontakt mellan politiken och näringslivsfrågorna. 

Gävle Näringslivs Arena i kommunstyrelsen byggde på en övergripande verksam-

hetsplan som vilar på service för företagen. GNA arbetar också på regional nivå, 

vilket innebär, att företagare kan vända sig till GNA oavsett vilken frågeställning det 

gäller. Idag, sedan 2014, så har näringslivorganisationen inordnats i den nya för-

valtningen Näringsliv och Arbete.  

Vid en kortare telefonintervju med budgetchefen i kommunen så får vi bekräftelse 

på att avvecklingen av bolaget handlade om att få näringslivsfrågorna närmare 

kommunledningskontoret. Det var relativt enkelt att flytta in personal och verk-

samhet under kommunstyrelsen eftersom det inte fanns ett markägande i bolaget.  

Budgetchefen som har byggt upp en efterfrågad modell beträffande hanteringen av 

kommunens exploateringsredovisning, ger ett medskick att det är kommunen som 

ska ha rådighet och beslutanderätt över det totala markinnehavet. Enligt honom så 

finns det inte verksamhets- eller ekonomiska motiv att ha så kallad ”företagsmark” i 

ett dotterbolag. 

 

1.4 Ägardirektiv och bolagsordning 
Kommunstyrelsen uppdaterade ägardirektivet för bolaget i december 2013. Det är 

inget extraordinärt i direktivet mer än att finns en verksamhetsbegränsning: Inga 

ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan 

ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom 

markbyte med kommunen. 

Bolagsordningen reglerar vilka verksamheter som bolaget ska bedriva och ansvara 

för. I gällande bolagsordning från december 2013 klarläggs att syftet med bolaget är 

att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte 

att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för 

nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 
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Det finns en paragraf som reglerar att bolaget ska verka inom två verksamhetsom-

råden, näringslivsverksamhet och exploateringsverksamhet. Den begränsning som 

finns i ägardirektivet enligt ovanstående framgår inte, i vart fall inte tydligt, i bo-

lagsordningen eftersom det i första punkten under exploateringsverksamheten står:  

att bolaget ska förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera 

markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kom-

munen. 

Det kan vara att meningen syftar på att det inom ramen för nuvarande markinnehav 

är möjligt att göra vissa förvärv av fast egendom som positivt påverkar marknads-

värdet av ägd mark. För att förtydliga att det endast är vid specifika tillfällen som 

markförvärv får ske så bör det för tydlighetens skull även framgå i texten i bolags-

ordningen att det finns reservation i ägardirektivet från ägaren beträffande förvärv 

av fast egendom. 

 

1.5 Handlingsalternativ och aspekter att beakta 
Utgångspunkter för vår analys och bedömning avseende handlingsalternativ har 

varit: 

• Markverksamheten – Hur bedrivs markverksamheten på för Håbo 

kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Näringslivsverksamheten - Hur bedrivs näringslivsverksamheten på för 

Håbo kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Organisationsform - bolag eller förvaltning – För- respektive nackde-

lar med bedrivande av verksamhet i bolag respektive förvaltning? 

Vid vår analys och bedömning har vi beaktat skatte- och moms aspekter, juridiska 

förutsättningar samt organisatoriska hänsynstaganden utifrån ett antal möjliga 

handlingsalternativ. I det följande lämnas en redogörelse beträffande dessa olika 

aspekter.  

1.5.1 Skatteaspekter 

1.5.1.1 Inkomstskatt 

Bolaget är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verksamheten. Detta med-

för att bolaget beskattas för överskott som uppkommer vid markförsäljningar som 

bolaget gör. Vid fastställande av beskattningsunderlaget har bolaget rätt att avräkna 

kostnader i näringsverksamheten som bolaget har. 

Bolagets avyttring av mark ska ske på marknadsmässiga grunder, i annat fall riske-

rar bolaget uttagsbeskattning. Det medför att om bolaget avyttrar mark till kommu-

nen ska detta ske till marknadsvärde. Detta gäller oavsett om bolaget avyttrar mark 

i form av delposter, eller om all mark avyttras vid ett och samma tillfälle.  
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En överlåtelse av all mark i samband med ett eventuellt överförande av markverk-

samheten till kommunen skulle därmed utlösa en beskattning av det överskott som 

uppkommer vid försäljningen. En preliminär beräkning av skatteutfallet, baserat på 

befintlig förteckning över omsättningsfastigheter i bolaget, indikerar på en kostnad 

för inkomstskatt motsvarande ca 7 miljoner kr. Vid denna beräkning har inte någon 

avräkning för kostnader i näringsverksamheten gjorts, vilket i detta fall skulle mot-

svara kostnader i näringsverksamheten för överlåtelseåret.  

Om istället marköverlåtelse sker efterhand kommer beskattning att ske beträffande 

överskott av marköverlåtelser som genomförts under respektive år, varvid avräk-

ning kan ske för kostnader i näringsverksamheten för respektive år. Härigenom 

kommer sannolikt den sammantagna skattekostnaden för bolaget med anledning av 

marköverlåtelser att bli lägre. 

Om överlåtelse av marken till kommunen genomförs genom ett köp kommer överlå-

telsen även att medföra stämpelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.1.2. Ett al-

ternativ, om förutsättningar för detta finns, kan därför vara att genomföra överfö-

randet av marken genom en fastighetsreglering, vilket inte utlöser någon stäm-

pelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.2.1. 

1.5.1.1.1 Bedrivande av markverksamheten i ett renodlat markbolag – ett möjligt alternativt 
tillvägagångssätt 

Ett överförande av markverksamheten från bolaget till kommunen genom en över-

låtelse av all mark från bolaget till kommunen kommer, som beskrivits ovan, sanno-

likt att medföra stora skatteeffekter. Ett möjligt alternativ skulle i detta samman-

hang istället kunna vara att i nuläget föra över markverksamheten till ett renodlat 

markbolag, som ges en mer direkt koppling till plan- och utvecklingsavdelningen 

inom kommunen. En sådan mer direkt koppling kan t.ex. uppnås genom att samma 

person som är chef på plan- och utvecklingsavdelningen även är VD i markbolaget. 

Markbolaget kan antingen  

• ägas direkt av kommunen eller  

• ingå i någon form av ägargemenskap med Håbo Marknads AB, som moder-

bolag, dotterbolag eller systerbolag om en koncernstruktur upprättas.  

En överlåtelse av marken till markbolaget kan ske till skattemässigt restvärde, och 

överlåtelsen medför därmed i detta läge inte någon inkomstskatt för Håbo Mark-

nads AB. Eftersom överlåtelsen omfattar all mark kan denna ses som en verksam-

hetsöverlåtelse och den skattemässiga konskevensen blir densamma oavsett om 

markbolaget ägs direkt av kommunen eller om detta ingår i ägargemenskap med 

Håbo Marknads AB.  

När det däremot gäller möjligheten till resultatreglering, d.v.s. att framgent kunna 

avräkna underskott av näringslivsverksamheten mot vinster av markförsäljning, 

förutsätter detta att markbolaget ingår i en ägargemenskap med Håbo Marknads 
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AB. Förutsättningar för resultatreglering kan då föreligga via koncernbidrag mellan 

bolagen. 

Om överlåtelse av mark till ett renodlat markbolag sker genom köp kommer även 

detta att utlösa stämpelskatt. Ett alternativ kan därför istället vara att behålla mar-

ken i nuvarande bolag och istället överföra näringslivsverksamheten till ett nytt bo-

lag. Detta medför inga skattekonsekvenser. Styrelse och de idag anställda i Håbo 

Marknads AB överflyttas då till det nya näringslivsbolaget, ”nya Håbo Marknads 

AB”, som fortsättningsvis bedriver näringslivsverksamheten. Marken behålls i nu-

varande bolag, ”gamla Håbo Marknads AB”, där ny styrelse och VD utses. 

Som nämndes ovan kan en alternativ ägarstruktur vara via en koncernbildning, där 

ett nybildat bolag blir moderbolag och markbolaget, näringslivsbolaget och bo-

stadsbolaget ingår som dotterbolag. Förslagsvis kan då moderbolagets styrelse mot-

svara den politiska fördelningen i kommunen, och VD-posten innehas av kommun-

direktören. Kommunen får härigenom ett direkt inflytande över såväl moderbola-

gets som övriga i koncernen ingående bolags verksamhet. Genom koncernstruk-

turen uppnås även möjlighet till resultatreglering mellan bolagen inom koncernen. 

1.5.1.1.2 Markvärden 

En faktor som har stor betydelse bl a för beräkning av skattekonsekvenser av överlå-

telse av marken är fastställande av korrekta marknadsvärden för bolagets mark. Det 

finns en förteckning från 2014 över mark och fastigheter som bolaget äger, med 

angivande av bokfört värde och beräknat exploateringsvärde. Enligt de uppgifter 

som vi har fått från bolaget motsvarar bokfört värde även skattemässigt värde, vil-

ket är relevant vid skatteberäkningen. Enligt uppgift från bolaget är värderingen 

baserad på en historisk värdering som gjordes i Håbo Fastighets AB. Uppvärdering 

har sedan skett internt inom Håbo Marknads AB av förre VD, Per Andersson, till-

sammans med en konsult Erik Sundén (som även tidigare var VD i Håbo Fastighets 

AB). Någon ytterligare extern värdering har inte genomförts.  

Enligt nuvarande VD i Håbo Marknads AB finns det ingen dokumentation av vilken 

det framgår hur värderingen har gjorts och genomförts, grunderna för denna eller 

hur beaktande av faktorer som t.ex. om detaljplan för marken föreligger eller ej har 

skett. Vi har i nuläget, för att få en uppfattning om vilken skatt en överlåtelse av 

marken skulle medföra, utgått från värden enligt förteckningen. Vi rekommenderar 

dock att det genomförs en ny värdering av en oberoende värderingsman för att dels 

få en aktuell värdering och dels erhålla ett utförligt underlag över de förutsättningar 

som legat till grund för värderingen. 

Om det idag i bolaget finns mark som inte omfattas av detaljplan, och där eventuell 

exploatering ligger långt fram i tiden, kan det ur skattesynpunkt vara en fördel att 

redan i nuläget överlåta denna mark till kommunen. Med hänsyn till att marken i 

nuläget har ett begränsat marknadsvärde kommer eventuellt överskott vid en för-

säljning inte att inkludera en framtida värdeökning, som därmed inte kommer att 

träffas av inkomstbeskattning hos bolaget. Värdeökningen kommer istället att ske 

direkt hos kommunen. Vid en senare försäljning till en extern köpare kommer där-
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med inte värdetillväxten att träffas av någon inkomstskatt. Även underlaget för 

stämpelskatt kan härigenom begränsas. 

1.5.1.2 Stämpelskatt 

Utgångspunkten är att en försäljning av mark utlöser stämpelskatt. Stämpelskatten 

motsvarar 4,25 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Om istäl-

let mark överförs via en fastighetsreglering utlöser detta ingen stämpelskatt.  

Även marköverlåtelser mellan två bolag inom en koncern omfattas av stämpelskatt. 

Dock kan man i detta fall erhålla uppskov med betalning av stämpelskatten.  

1.5.1.3 Mervärdesskatt 

Överlåtelse av mark och fastigheter är undantaget mervärdesskatt enligt 3 kap 2 § 

mervärdesskattelagen. Överlåtelse av mark från Håbo Marknads AB medför därför i 

sig inga mervärdesskattekonsekvenser.  

Däremot kan förutsättningar vad gäller möjligheter till avdrag för ingående moms 

avseende kostnader för investeringar och kostnader för löpande drift och underhåll 

beträffande fastigheterna påverkas av om överåtelse av mark sker till kommunen 

eller till ett markbolag. 

För att ett bolag ska ha avdragsrätt för ingående moms avseende kostnader hänför-

liga till mark/fastigheter förutsätter detta att bolaget använder marken/fastigheten i 

en verksamhet för vilken man är skattskyldig för mervärdesskatt. Eftersom bolagets 

intäkter, när det gäller markverksamhet, vanligtvis består av den ersättning man 

erhåller vid försäljning av mark/fastigheter är bolaget inte skattskyldig för mervär-

desskatt för intäkter i verksamheten. Bolaget har därmed inte heller avdragsrätt för 

ingående moms avseende kostnader man har i verksamheten.  

Kommuner har på motsvarande sätt enligt mervärdesskattelagen rätt att göra av-

drag för ingående moms avseende kostnader man har i en verksamhet för vilken 

man är skattskyldig för mervärdesskatt. Kommuner har dock även en möjlighet att 

begära ersättning från det s.k. kommunkontosystemet för ingående moms avseende 

kostnader där avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen inte föreligger, t.ex. kostna-

der i momsfri verksamhet. Vissa begränsningar finns dock, bl.a. beträffande kost-

nader som avser bostäder, där kommunen inte kan få ersättning för ingående moms 

från kommunkontot. 

Detta medför att det ur ett mervärdesskatteperspektiv kan finnas fördelar med att 

överlåta marken till kommunen, för att uppnå bättre förutsättningar för avdrag för 

ingående moms avseende kostnader som man har i verksamhet avseende marken. 

Detta gäller bl. a. vid bedrivande av mark- och/eller exploateringsverksamhet.  

1.5.2 Juridiska förutsättningar  

1.5.2.1 Överlåtelse av markinnehav och fastigheter 

Ett överförande av marken kan ske genom köp respektive genom fastighetsregle-

ring, om förutsättningar för detta föreligger.  
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Försäljning av mark medför, som nämnts ovan, uttag av stämpelskatt, medan en 

marköverföring genom fastighetsreglering inte medför uttag av stämpelskatt.   

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast gö-

ras genom en fastighetsbildningsförrättning, en lantmäteriförrättning i fastighets-

bildningsärenden, av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, anting-

en Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt 

om att få upprätta en sådan. 

De olika åtgärderna delas in i nybildning genom avstyckning, klyvning eller sam- 

manläggning, och ombildning genom fastighetsreglering. Ibland kombineras flera 

åtgärder i en och samma förrättning, som även kan gälla flera fastigheter. Gemen-

samt för alla förändringar av fastighetsgränserna är att de resulterande fastigheter-

na måste vara lämpliga för sitt ändamål.  

 

1.5.2.2 Kommunalrättsliga hänsynstaganden 

Utifrån ett juridiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att även ett av kom-

munen ägt bolag i många fall har att beakta och följa de regler som gäller för kom-

muner, t.ex. vad gäller regler för upphandling samt offentlighet och sekretess. 

1.5.3 Organisationsform 
En utgångspunkt för vår analys och bedömning har varit att kartlägga eventuella 

för- respektive nackdelar med att bedriva verksamhet i bolag respektive som del av 

den kommunala förvaltningen. I det följande görs en uppställning och genomgång 

av potentiella för- respektive nackdelar beträffande de olika organisationsformerna 

samt vilken inverkan detta kan förväntas ha för ett effektivt bedrivande av mark-

verksamheten respektive näringslivsverksamheten.  

1.5.3.1 Bolag 

Potentiella fördelar – En vanlig uppfattning är att ett bedrivande av verksam-

heten i ett bolag medför snabbare beslutsvägar. Ett bolag ger möjlighet till direktin-

flytande för företagen och näringslivet genom att företag kan förvärva aktier i bola-

get, detta var även en tanke när Håbo Marknads AB bildades för att bedriva nä-

ringslivsverksamheten 2007. En vanlig uppfattning är även att man inom företag 

och näringslivet kan uppleva det enklare och ”mindre byråkratiskt” att kommuni-

cera med ett näringslivsbolag än direkt med kommunen (vilket till stor del kan 

bygga på förutfattade meningar).  

Potentiella nackdelar – En ”uppdelning” av verksamheten mellan kommunen 

och ett bolag kan lätt leda till suboptimering om företrädare för kommunen och 

bolaget inte samverkar och har en samsyn beträffande mål för verksamheten och 

hur denna ska bedrivas. En sådan uppdelning förutsätter därför en tydlig ägarstyr-

ning och god kommunikation. En risk är att bolaget har en något annan ”agenda”, 

vilket minskar effektiviteten. Det finns även en risk för uppkomst av ”dubbelkom-

mando”, d.v.s. att kommunen och bolaget hanterar frågor på olika sätt gentemot 

företag, näringsliv m.fl. och att man lämnar olika information och besked. 



 

Maj 2015 
Håbo Marknads AB 19 av 23 
PwC 

Inverkan för markverksamheten 

Potentiella nackdelar överväger. Bristande kompetens inom markexploateringsom-

rådet i bolaget samt ”trepartsförhållande” skapar komplikationer gentemot företag, 

näringsliv och övriga aktörer på marknaden. Om markverksamheten ska bedrivas i 

bolag, kräver detta en mycket tydlig ägarstyrning och väl utvecklad kommunikation 

mellan kommun och bolag för att samordna verksamheten och undvika t ex dubbla 

och otydliga budskap till marknaden och potentiella etableringar. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Utifrån befintliga förutsättningar överväger potentiella nackdelar. Detta beror 

främst på en, som vi har upplevt, bristande kommunikation mellan kommun och 

bolag. Vi har fått signaler om suboptimering som riskerar att motverka en ur Håbo 

kommuns samlade intressen bästa och mest effektiva näringslivsverksamhet. Uti-

från vad som framkommit i undersökningen föreligger enligt vår bedömning en 

avsaknad av tydlig ägarstyrning vilket försvårar samordning och ”en gemensam 

hantering” mot marknaden. 

Möjliga fördelar med nuvarande bolag kan vara uppbyggda goda relationer med 

näringslivet och företagen. Enligt vad vi har erfarit har vi fått uppfattningen att bo-

laget har god uppslutning på de aktiviteter som anordnas. Möjligen kan bolaget på 

ett bättre sätt upplevas erbjuda närhet och en närmare kontaktyta.  

Det kan även finnas viss ”uppfattning” hos företagen att det är lättare och snabbare 

att ha kontakt med ett bolag än direkt med kommunen. Med hänsyn till de nackde-

lar som vi har observerat och redovisat ovan är det enligt vår uppfattning, om verk-

samheten även fortsättningsvis ska bedrivas i Håbo Marknads AB, en förutsättning 

att åtgärder vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.). 

1.5.3.2 Kommunal förvaltning 

Potentiella fördelar – Verksamheten ingår direkt i kommunens verksamhet i 

övrigt vilket ger förutsättningar för samsyn och samverkan. Man får en och samma 

ledning för verksamheten, vilket minskar risk för suboptimering.  Genom undvi-

kande av två aktörer, med den risk för ”dubbelkommando” som detta medför, ges 

förutsättningar för att driva verksamheten utifrån en gemensam agenda. 

Potentiella nackdelar – Det kan finnas risk för förutfattade meningar bland fö-

retag på marknaden om byråkratiskt och lång hanteringsväg inom kommunal verk-
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samhet. Om verksamheten flyttas till kommunen kan det finnas viss risk att man 

förlorar den direktkontakt och direktrelation med företagen som vi uppfattar att 

bolaget har byggt (viktiga förutsättningar i bolagets verksamhet är att finnas nära 

företagen, enkelt med direktkontakt, korta kontaktvägar, ”personifierad” verksam-

het.). 

Inverkan för markverksamheten 

Potentiella fördelar överväger. En negativ aspekt kan vara uppkomsten av inkomst-

skatteeffekter i samband med överlåtelse av marken till kommunen. Om dessa uti-

från aktuell värdering medför en hög kostnad avseende inkomstskatt kan en alter-

nativ väg vara ägande via ett renodlat markbolag, som i så fall bör stå under tydlig 

styrning av kommunen. Ur ett mervärdesskatteperspektiv är det vanligen positivt 

med ägande i kommunen. En sammanvägd skattemässig bedömning bör göras be-

träffande respektive fastighet, slutsatsen kan då bli att viss mark (t.ex. råmark) 

överlåts direkt till kommunen och viss mark även framåt ägs av markbolag. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Såväl potentiella fördelar som nackdelar föreligger. Vi har utifrån dessa gjort en 

sammanvägning och vår bedömning är: a) att det med hänsyn till att ett överfö-

rande av verksamheten till kommunen skulle kunna medföra vissa potentiella 

nackdelar; b) att såväl styrelse som t.f VD är relativt nytillsatta; samt c) att det ändå 

kan ta tid att avveckla verksamheten; är lämpligt att bolaget fortsätter med närings-

livsverksamheten under i vart fall en viss tid varefter man bör utvärdera om förut-

sättningarna för verksamhetens bedrivande har förbättrats. 

Detta förutsätter dock att åtgärder omgående vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (Här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.) 
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1.6 Slutsatser  
Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Vi har efter genomförda intervjuer med tjänstemän på Håbo Marknads AB samt 

andra företrädare, tjänstemän och politiker på kommunsidan kommit fram till föl-

jande slutsatser i vår utredning: 

Vi har efter genomgång av dokument och bakgrundsbeskrivningar fått en bild av en 

i nuläget rådande rörighet och viss turbulens framförallt kopplat till bolagets mark-

innehav. Näringslivsverksamheten med företagsrådgivning och service till företagen 

i kommunen fungerar såvitt vi kan bedöma tillfredsställande, vilket också gäller 

turismfrågorna även fast det är en betydligt mindre del av bolagets serviceområden. 

Däremot är det vår uppfattning att markägandet som finns i bolaget så snart det är 

möjligt löses upp och antingen säljs in till kommunen eller läggs separat i ett eget 

bolag. Det är ett antal orsaker och motiv som ligger till grund för vårt ställningsta-

gande. Idag så skapar uppdelningen med ca 1/3 av markinnehavet i Håbo Marknads 

AB och ca 2/3 inom kommunen av och till ett krångligt trepartsförhållande med 

kunder. Dessutom är och har samordningen och kommunikationen mellan bolaget 

och kommunen varit bristfällig.  

Det är inte acceptabelt som vi har uppfattat det uppgivits olika datum till presum-

tiva markköpare när byggklar mark kan försäljas. Samarbete, samverkan och en god 

kommunikation är en grundförutsättning i den här typen av strategiska frågor för 

Håbo kommuns utveckling och tillväxtmöjligheter.  

Nyligen så förvärvade kommunen mark från bolaget, köpeskilling 18,5 mkr, i form 

av ett markinnehav som bolaget ägde i Bålsta centrum. Det ska byggas ca 2 000 nya 

lägenheter i ett flertal etapper och etapp 1 med byggnation av ca 400 lägenheter 

påbörjas inom en snar framtid. Eftersom bokfört värde i bolagets balansräkning var 

ca 0,2 mkr så ger det en realisationsvinst om ca 18,3 mkr som ska redovisas i bola-

gets resultaträkning.  

I detta fall så kommer det enligt kommunens ekonomichef att göras en likvidmässig 

avräkning mot tidigare oreglerade mellanhavanden mellan kommunen och bolaget.  

Vad gäller köpet av marken från bolaget så regleras det genom ett villkorat ak-

tieägartillskott om ca 9 mkr som återbetalas av bolaget till kommunen och reste-

rande del regleras genom att bolaget amorterar på sin låneskuld till kommunen. 

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet liksom huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  
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Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande strategiska markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rap-

portering mellan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med 

att kvalitetssäkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

Det står visserligen i gällande ägardirektiv och bolagsordning, uppdaterat 2013, 

vilka förväntningar och krav som ägaren har på bolaget.  Men det blir relativt verk-

ningslöst om det inte fungerar och följs upp med åtgärder praktiskt i vardagen. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen?  

Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking som belyser hur fyra 

andra kommuner arbetar med näringsliv- och markfrågor. Vi bilägger också NKI 

(nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under april och som nyligen 

har sammanställts.  

Vidare konstaterar vi att Håbo kommun och kommunerna som vi jämfört med har 

likartade utmaningar med att dels behålla redan etablerade företag och dels attra-

hera nya företag till kommunen.  
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1.7 Förslag  
 Vår uppfattning är att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB 

och separeras från näringslivsverksamheten. Det är viktigt för 

kommunen att i framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 

markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid 

kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Vår rekommendation 

är därför i första hand att marken säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav. Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några 

år sedan denna genomfördes samtidigt som en större försäljning nyligen har 

genomförts med kommunen.  

 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i separat markbolag enligt 

vad som har beskrivits ovan under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo Marknads 

AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av bolaget. 

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och upp-

dateras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrel-

seutbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt på vilket sätt detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 
form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-
kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att nä-
ringslivsverksamheten via en verksamhetsöverföring inordnas i kommun-
styrelsens organisation.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2016/00082  

Handlingsplan för ökad integration 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner den kommungemensamma handlingsplanen 
i de delar som rör kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till socialnämnden i 
samband med antagande av det integrations- och flyktingpolitiska pro-
grammet (KF 2014-09-22 § 54) ska anses vara slutfört i och med framta-
gandet av handlingsplanen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 §54 att anta ett integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på integrat-
ionsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka ut en 
riktning för framtiden. Socialförvaltningen har tillsammans med represen-
tanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit fram ett förslag på en 
första handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner ska ge-
nomföras. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konkret för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Ge-
nom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över kommu-
nens samlade arbete inom området, vilket inte bara är viktigt för kommun-
styrelsens uppföljning utan även för de enskilda nämndernas och styrelser-
nas förståelse av området.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för ökad integration 
______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-10 KS 2016/00082 nr 65382 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Handlingsplan för ökad integration 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner den kommungemensamma 
handlingsplanen i de delar som rör kommunstyrelsens verksamheter..  

2. Kommunstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till socialnämnden i 
samband med antagande av det integrations- och flyktingpolitiska 
programmet (KF 2014-09-22 § 54) ska anses vara slutfört i och med 
framtagandet av handlingsplanen.  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 §54 att anta ett integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka 
ut en riktning för framtiden. Socialförvaltningen har tillsammans med 
representanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit fram ett förslag 
på en första handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner ska 
genomföras. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konkret för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. 
Genom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över 
kommunens samlade arbete inom området, vilket inte bara är viktigt för 
kommunstyrelsens uppföljning utan även för de enskilda nämndernas och 
styrelsernas förståelse av området.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den mån handlingsplanen innebär några särskilda ekonomiska 
konsekvenser hanteras det inom ramen för respektive verksamhet och 
nämnd. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska enligt programmet följa upp nämndernas och 
styrelsernas planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. 
Första handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd i februari 2016 
och första uppföljningen sker därmed samtidigt som förslag på reviderad 
handlingsplan inför 2017 i samband med årsredovisning för år 2016. 

Beslutsunderlag 
– Handlingsplan för ökad integration 
– Integrations- och flyktingpolitiskt program KS2014/81  
__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-10 KS 2016/00082 nr 65382 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-12-21 SN 2015/00048 nr 26997 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Handlingsplan för ökad integration 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna den 
kommungemensamma handlingsplanen för ökad integration med första 
uppföljning i samband med årsredovisning för år 2016.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 §54 att anta ett integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka 
ut en riktning för framtiden. Socialförvaltningen har tillsammans med 
representanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit fram ett förslag 
på en första handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner ska 
genomföras. 

Ärende 
Kommunfullmäktiges program lyfter fram boende, hälsa, samverkan och 
sysselsättning som prioriterade områden. Varje styrelse och nämnd har till 
uppgift att genomföra programmets intentioner inom ramen för den 
ordinarie verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan för 
hur man ska arbeta för ökad integration. En tjänstemannagrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar och styrelser har tagit fram den 
föreslagna gemensamma handlingsplanen för beredning av respektive 
nämnd för beslut av kommunstyrelsen. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konkret för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. 
Genom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över 
kommunens samlade arbete inom området, vilket inte bara är viktigt för 
kommunstyrelsens uppföljning utan även för de enskilda nämndernas och 
styrelsernas förståelse av området.  

I handlingsplanens första del finns information om det pågående arbetet 
inom varje övergripande del av kommunens organisation. I planens andra 
del lyfts de specifika aktiviteter fram som verksamheterna ser som extra 
viktiga under år 2016.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den mån handlingsplanen innebär några särskilda ekonomiska 
konsekvenser hanteras det inom ramen för respektive verksamhet och 
nämnd.  
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 Datum Vår beteckning 
 2015-12-21 SN 2015/00048 nr 26997 

 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska enligt programmet följa upp nämndernas och 
styrelsernas planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. 
Första handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd i februari 2016 
och första uppföljningen sker därmed samtidigt som förslag på reviderad 
handlingsplan inför 2017 i samband med årsredovisning för år 2016.   

Beslutsunderlag 
– Integrations- och flyktingpolitiskt program KS2014/81 nr 2015.33 
– Handlingsplan för ökad integration  
__________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
  
 



 

 

Handlingsplan för ökad integration 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Catrin Josephson, avdelningschef  

 



 

 PLAN 2(10) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-12-17 SN 2015/00048 nr 26973 

 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

 
Kommunens mål 
För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktiges nivå prioriterats. Dessa är tillika kommunens mål för god 
ekonomisk hushållning. 
 

Håbo kommun ska under perioden bli: 
 

• Attraktiva 
• Kvalitativa och effektiva 
• Hållbara 
• en kommun med sund ekonomi 
 
Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med Håbo kommun har rätt till ett professionellt 
bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 
med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av 
gemenskap” (FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1). 
Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla barns bästa 
ska beaktas vid alla beslut som fattas. Alla barn har rätt till inflytande, yttrande – 
och åsiktsfrihet samt till integritet (FNs barnkonventions grundläggande 
principer). 
 



 

 PLAN 3(10) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-12-17 SN 2015/00048 nr 26973 

 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 § 54 att anta ett Integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka ut en 
riktning för framtiden. Programmet omfattar alla som lever och verkar i 
kommunen och slår fast att integration bygger på våra demokratiska värderingar, 
det vill säga allas rätt att delta i samhället på lika villkor. Prioriterade områden 
som lyfts fram är boende, hälsa, samverkan och sysselsättning.  
 
Socialnämnden har samordningsansvaret för att driva på arbetet med att 
genomföra programmets intentioner. Varje styrelse och nämnd har till uppgift att 
genomföra programmets intentioner inom ramen för den ordinarie 
verksamhetsplaneringen och även att årligen upprätta en plan för hur man ska 
arbeta för ökad integration. 
 
För en välfungerande integration behövs hela samhällets engagemang på alla 
nivåer. Utöver den kommunala organisationen utförs ett mycket viktigt 
integrationsarbete inte bara av andra myndigheter utan också av 
frivilligorganisationer, föreningar och genom varje granne till en nyinflyttad 
kommuninvånare. De integrationsinsatserna beskrivs inte här, utan enbart den 
kommunala organisationens arbete i enlighet med kommunens integrations- och 
flyktingpolitiska program. 

Upprättande av handlingsplan 
En tjänstemannagrupp med representanter från samtliga förvaltningar har arbetat 
fram denna handlingsplan som är gemensam för samtliga förvaltningar och 
styrelser och som bereds politiskt av respektive nämnd för beslut av 
kommunstyrelsen. 
 
Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt konkret 
för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad som bör 
uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. Genom att planen är 
gemensam ger den dessutom en helhetsbild över kommunens samlade arbete inom 
området, vilket inte bara är viktigt för kommunstyrelsens uppföljning utan även 
för de enskilda nämndernas och styrelsernas förståelse av området.  

Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska enligt programmet följa upp nämndernas och styrelsernas 
planer, aktiviteter och resultat i samband med årsredovisningen. Första 
handlingsplanen bereds politiskt i respektive nämnd senast februari 2016 och 
första uppföljningen med förslag på reviderad handlingsplan sker därmed i 
samband med årsredovisning för år 2016.   
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Disposition 
I handlingsplanens första del beskrivs vilket integrations- och flyktingarbete som 
utförs av respektive förvaltning, för att förtydliga programmets mer övergripande 
skrivning om ansvarsfördelning. Stora delar av verksamheten kan vara lagstyrd, 
vilket dock inte alltid framgår av den korta presentationstexten.  
 
Handlingsplanens andra del består av en matris med aktiviteter som respektive 
verksamhet planerar att genomföra under året för att uppnå programmets 
intentioner. Matrisen ska åtfölja varje årsredovisning med markering huruvida 
aktiviteten är genomförd eller inte.  
 
 
Handlingsplan år 2016 del 1 – Pågående verksamhet 

 
Socialförvaltning 
Förvaltningen arbetar under såväl Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden 
och Överförmyndarnämnden och har genom Socialnämnden ett samordnande 
ansvar i flykting- och integrationsfrågor. 
 
Inom avdelningen för stöd till familjer barn och unga inryms flyktingmottagandet 
av ensamkommande barn, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, utifrån 
kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat 
praktiskt mottagande och myndighetsutövning i form av utredning enligt 
socialtjänstlagen, beslut och uppföljning av boende- och stödinsatser, samt HVB-
hem i egen regi. I kommunens regi finns även ett utslussboende för 
ensamkommande med tillhörande ungdomscoacher. Ungdomscoachernas primära 
uppgift är att hjälpa ungdomarna som bor där med integration i det svenska 
samhället.  
Inom avdelningen inryms även familjerätten som ansvarar för att till tingsrätten 
påkalla behovet av särskilt förordnad vårdnadshavare när ett ensamkommande 
barn som vistas i kommunen får uppehållstillstånd. Detta gäller vilken kommun 
som placerat barnet i Håbo.  
 
 Inom avdelningen för stöd till vuxna inryms flyktingmottagandet av nyanlända 
och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd utifrån kommunens 
överenskommelse med Länsstyrelsen. Det innefattar bland annat praktiskt 
mottagande, bostadsförsörjning genom sociala andrahandskontrakt, ekonomiskt 
bistånd efter individuell prövning enligt socialtjänstlagen och ett 
förmedlingsansvar till skola, barnomsorg, arbetsförmedling och 
socialförvaltningens samhällsorientering som utförs i extern regi. De 
anhöriginvandrare som kommer med anknytning till ensamkommande barn 
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mottagna av Håbo kommun ingår inte i överenskommelsen med Länsstyrelsen, 
men mottagandet består av samma delar. 
.  
Överförmyndaren ansvarar för att det utses gode män till de ensamkommande 
barn som vistas i kommunen, även om barnen placerats av annan kommun.  

 
Barn- och utbildningsförvaltning 
De nyanlända elevernas skolbakgrund ser olika ut, men de har gemensamt att de 
brutit upp från de sammanhang där de tidigare levt, vilket kan påverka 
studiesituationen. Så väl asylsökande barn och ungdomar som de med permanent 
uppehållstillstånd har rätt till förskola eller skola enligt skollagen och tas emot i 
utbildning så snart som möjligt. Asylsökande elever omfattas dock inte av 
skolplikten och har bara rätt till utbildning om den påbörjas innan de fyller 18 år. 
Det är den kommun där eleven bor som ansvarar för att erbjuda skola. 
 
Nyanlända barn mellan 7-15 år med erbjuds plats i grundskolan och nyanlända 
ungdomar som är mellan 16-20 år och saknar gymnasieutbildning erbjuds 
utbildning vid introduktionsprogrammet språkintroduktion.  
 
Förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds nyanlända barn samt barn till 
asylsökande inom ramen för kommunens platsgaranti. I väntan på plats på 
förskola eller pedagogisk omsorg hänvisas den nyanlände att besöka öppna 
förskolan för att så snart som möjligt bli delaktig i ett socialt sammanhang. 
 
Barn och ungdomar som går i skolan har samma rättigheter till stöd t.ex. i form av 
modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål oavsett om de 
är asylsökande eller folkbokförda i Sverige. De erbjuds också stöd av 
elevhälsovården. 
 
Barn – och utbildningsförvaltningen anordnar även svenska för invandrare (sfi) 
om minst 15 timmar i veckan. Skolan ska i upplägget av utbildningen samverka 
med arbetsförmedlingen och verka för att utbildningen kan kombineras med 
arbetsmarknadsinsatser.  Svenska för invandrare omfattar endast personer som är 
folkbokförda i kommunen. 
 

Bygg- och miljöförvaltning 
Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom bygg- och miljöområdet samt uppgifter inom fysisk planering.  

Inom ramen för integrationsfrågorna medverkar förvaltningen främst genom 
handläggning av bygglov kopplat till de olika typerna av boende för asylsökande. 
Det kan även röra sig om planläggning eller ändring av detaljplan för att ge 
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förutsättningar för att bevilja bygglov.   

Så som flyktingsituationen ser ut idag ställs kommunerna ofta inför problem 
kopplat till plan- och bygglagen (PBL). Sverige befinner sig idag i en situation 
som lagstiftaren inte kunde förutse vid PBLs tillkomst, detta medför att landets 
kommuner mer eller mindre tvingas bryta mot lagen för att kunna hantera den 
uppkomna situationen, vilket riskerar att sätta rättsäkerheten ur spel och på sikt 
även kan undergräva trovärdigheten för lagstiftningen.  

Mot den bakgrunden har därför Boverket föreslagit till regeringen att det behövs 
ändringar i plan- och bygglagen. Att kommunerna känner sig tvingade till att bryta 
mot lagen riskerar att sätta rättssäkerheten ur spel, och på sikt även undergräva 
trovärdigheten för lagstiftningen. Lagändringarna syftar till att underlätta för 
kommunernas hantering av flyktingkrisen vad gäller plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).  

Bygg- och miljöförvaltningen ser kontinuerligt till att vara uppdaterad på de 
lagändringar som kan komma som en följd av Boverkets förslag, liksom att följa 
de rättsfall som successivt ger ramarna för rättstillämpningen. Förvaltningen 
deltar också aktivt när det gäller lokaliseringsutredningar för att finna lämpliga 
byggnader eller markområden för att lösa boendefrågan.      

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
I den dagliga verksamheten inom Kultur & Livsmiljös olika verksamheter möter 
vi människor med alla typer av bakgrunder. I samarbete med såväl andra delar av 
kommunen som med civilsamhället gör vi olika insatser för att främja integration. 
Den fria tiden, som avdelningen huvudsakligen arbetar med, ser vi som en viktig 
del i integrationsarbetet. Där når vi människor som kommer av fri vilja för att 
utvecklas, kroppsligt eller själsligt, eller bara för sociala relationer. Med det breda 
utbud vi har av verksamheter, dels själva såsom t.ex. bibliotek, fritidsgårdar, 
badhus och ishall, dels föreningarnas verksamhet som ofta bedrivs i våra lokaler 
med stöd av kommunen ger vi stora möjligheter. 
 
Kommunikation 
Kommunikationsstrategi och vägledning tas fram och kommuniceras till 
berörda där bland annat målgrupper, språk och kanaler tydliggörs. Syftet är 
att vägleda, tydliggöra och underlätta för alla berörda parter samt samverka 
och använda sig av den kompetens och redan framtagna information som 
finns i andra kommuner/myndigheter.   
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Håbohus AB 
Håbohus tillhandahåller lägenheter till Håbo kommun för så kallade 
bostadssociala kontrakt. De bostadssociala kontrakten kan användas bland annat 
för nyanlända som inte klarar sin egen bostadsförsörjning. Håbohus håller så 
kallad bointroduktion för alla nya hyresgäster där de viktiga aspekterna för att bo i 
hyresrätt gås igenom tillsammans med hyresgästen. Detta kan genomföras även 
för nyanlända om Håbo kommun tillhandahåller tolk till bointroduktionen. 
Håbohus kan vara behjälplig för socialtjänsten i frågor som rör boendefrågor, 
både i juridiska, tekniska och ekonomiska frågor. Detta handlar om rådgivning 
och inte ett övertagande av arbetsuppgift eller ansvar. Håbohus bör tillsammans 
med socialtjänsten förbättra dialogen kring boendet i bostadssociala kontrakt för 
att bättre kunna stödja nyanlända i sitt boende. 
 

Håbo marknads AB 
Håbo Marknads AB informerar elever på SFI (svenska för invandrare) - 
utbildningens samhällsinformation om vilken hjälp som finns att få för att starta 
företag i Sverige. Vi samarbetar med Almi Företagspartner i Uppsala. I Håbo 
erbjuder vi enskild starta-eget rådgivning, bedömer affärsplaner och bjuder in till 
våra olika mötesplatser som t ex frukostmöten, speeddating, mingel etc. Vi kan 
också hjälpa till att skapa kontakt med lokala företagare för praktik etc. 
 
Håbo Marknads AB anordnar aktiviteten Roligaste Sommarjobbet – RS för 30 
ungdomar 15-19 år. Det innebär utbildning, 2.000 kr och en personlig handledare 
för att komma på och driva sin affärsidé under en sommarmånad.  
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Handlingsplan år 2016 del 2 – Nya aktiviteter för ökad 
integration 
 

Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Tjänstemannagrupp med representanter från 
samtliga förvaltningar och styrelser utgör ett 
forum för fortlöpande kunskapsutbyte, 
uppföljning av handlingsplanen samt utveckling 
inom integrationsarbetet. 

2016 fortlöpande                             
ett par tillfällen 
per termin

Håbo kommun genom de olika 
förvaltningarna och styrelserna.

Omyggnation och iordningsställande av 
bostadslägenheter för nyanlända flyktingar. 
Inköpt fastighet vid Draget. 

kvartal 1, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom fastighetsenheten                                             
Bygg- och miljöflrvaltningen 
och Socialförvaltningen genom 
avdelningen för stöd till vuxna.

Omyggnation och iordningsställande av nytt 
HVB-hem för ensamkommande barn.                                                  
Inköpt fastighet vid Draget. 

kvartal 1, 2016 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom fastighetsenheten                                             
Bygg- och miljöflrvaltningen 
och Socialförvaltningen genom 
avdelningen för stöd till barn 
och unga

Representant från Socialförvaltningen deltar i 
integrationsnätverket i Håbo kommun, för 
kunskapsspridning och samverkan. 

pågår fortlöpande Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna            

Flerspråkig skriftlig bointroduktion tas fram för 
genomgång med nyanlända, vid förhyrning av 
privata bostäder. 

januari 2016 kvartal 1, 2016 Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Socialsekreterare för nyanlända inom 
ekonomiskt bistånd medverkar i första 
etableringssamtalet på AF. 

januari 2016 ny fortlöpande 
arbetsform

Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Information om landstingets hälsosamtal med 
mera inkluderas i kommunens mottagande av 
nyanlända flyktingar.  

januari 2016 ny fortlöpande 
arbetsform

Socialförvaltningen                  
Avdelningen för stöd till vuxna

Utökad tjänst på mottagningen för 
ensamkommande

december 2015 pågående Socialförvaltningen                                                
Avdelningen för stöd till barn 
och unga

Intensivt arbete för resurshandläggarna löpande pågående Socialförvaltningen                                        
Avdelningen för stöd till barn 
och unga

Se över och vid behov komplettera tillgänglig 
information för nyanlända om rätten till utbildning 
och svenska skolsystemet. 

januari 2016 mars 2016 Barn- och 
utbildningsförvaltningen
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Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Erbjuda elever vid SFI studiestöd utöver 
garanterade 15 h i veckan.  Försöket utvärderas 
efter ett halvår.

januari 2016 juni 2016  Barn- och 
utbildningsförvaltningen  
ansvarig för SFI Håbo 
vuxenutbildning

Former för språkpraktik för SFI-elever inom 
kommunens verksamheter ska utvecklas i  
samarbete med arbetsförmedlingen. 
Praktikplatser för utbildade lärare prioriteras. 

januari 2016 juni 2016  Barn- och 
utbildningsförvaltningen  
ansvarig för SFI Håbo 
vuxenutbildning

Bevaka de lagändringar som görs i plan- och 
bygglagen för att underlätta anläggande av 
boende för flyktingar. Ävenså bevakas den 
rättspraxis som följer.  

pågående Fortlöpande Bygg- och miljöförvaltningen

Medverkar i lokaliseringutredningar för att finna 
lämpliga boenden för flyktingars olika behov av 
boende.   

pågående Fortlöpande Bygg- och miljöförvaltningen

Läxhjälp med medspråkarna - Tidigare aktivitet 
återupptas på tisdagar och torsdagar - 
Samarbete med Fridegårds gymnasiet

2016 Juni 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö            
folkBiblioteket

Makerspace  för flyktingbarn - Producera en 
amatörfilm om en vinterdag -  Sportlov Aktivitet

sportlov 2016 Februari 2016 Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö            
folkBiblioteket

Skapa förutsättningar för information om och 
deltagande i föreningar

februari 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                          
Förening & Anläggning

Inkluderande aktiviteter vid fritidsgårdar februari 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                
Ung och hälsa

Riktade insatser i ungdomsdemokrati-arbetet mars 2016 pågående Kommunstyrelsens förvaltning 
genom Kultur och livsmiljö                                
Ung och hälsa

Genomföra beslutad infasningsplan av 
bostadssociala kontrakt från 4% till 5%

omgående dec 2017 Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Genomföra bointroduktion med nyanlända 
(kommunen tillhandahåller tolk)

pågår fortlöpande Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Ta fram visst underlag till bointroduktion på flera 
språk 

2015 2016 Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar

Vara socialtjänsten behjälplig med rådgivning 
kring bostadsfrågor som avtalsskrivning och 
besiktning vid förhyrning av privatbostäder för 
flyktingmottagande. 

omgående fortlöpande Håbohus AB                                     
Socialförvaltningen deltar
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Aktivitet Påbörjas Beräknas klar Ansvarig

Informera SFI-elever vilken hjälp som finns i 
Sverige för att starta företag.

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB

Erbjuda SFI-elever enskild starta-eget 
rådgivning

maj 2016 fortlöpande Håbo Marknads AB

Erbjuda SFI-elever Driva eget kompassen - 2 
dagars företagsskola

maj 2016 maj 2016 Håbo Marknads AB

Bygga nätverk nyanlända och lokala företag för 
att skapa praktik, jobbskuggning och anställning

fortlöpande fortlöpande Håbo Marknads AB

Erbjuda 15-19 åringar Roligaste sommarjobbet 
där deltagarna skapar sitt eget sommarjobb. 

juni 2016 juli 2016 Håbo Marknads AB
 

 
____________________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 22 Dnr 2016/00059  

Remiss angående "Region Uppsala" 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förorda alternativet att kulturverksamheten 
i den nya regionen organisatoriskt ska införlivas i den nya nämnden för reg-
ional utveckling. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lämna rapporten ”Region Uppsala” 
2017 utan erinran.  

Sammanfattning  
Landstinget har inkommit med en remisshandling rörande den föreslagna 
regionbildningen där landstinget i Uppsala län och regionförbundet föreslås 
slås samman och bilda ”Region Uppsala” fr.o.m. år 2017. Yttrande från 
kommunen ska vara landstinget tillhanda senast den 1 april 2016. 

Den fråga som återstår att lösa är huruvida kulturverksamheten i den nya 
regionen fortsatt ska organiseras i en egen kulturnämnd eller om kulturverk-
samheten ska införlivas i den föreslagna nya nämnden för regional utveckl-
ing. Förvaltningen lämnar ingen ståndpunkt i denna fråga, då detta anses 
vara en ren politisk bedömning. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter, 
varför remissen i övrigt föreslås lämnas utan erinran.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Landstingets remiss inkl. bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att kommunstyrelsen ska förorda alternativet att kul-
turverksamheten i den nya regionen organisatoriskt ska införlivas i den nya 
nämnden för regional utveckling.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet kan förorda alterna-
tivet enligt eget yrkande samt frågar om arbetsutskottet i övrigt beslutar en-
ligt förvaltningens förslag. Ordförande finner att så sker.  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-16 KS 2016/00059 nr 65604 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Remiss angående "Region Uppsala" 2017 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att förorda alternativet att 
kulturverksamheten i den nya regionen organisatoriskt ska… 

a) införlivas i den nya nämnden för regional utveckling. 

b) kvarstå i en egen kulturnämnd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lämna rapporten ”Region 
Uppsala” 2017 utan erinran.  
 

Sammanfattning 
Landstinget har inkommit med en remisshandling rörande den föreslagna 
regionbildningen där landstinget i Uppsala län och regionförbundet föreslås 
slås samman och bilda ”Region Uppsala” fr.o.m. år 2017. Yttrande från 
kommunen ska vara landstinget tillhanda senast den 1 april 2016. 

Den fråga som återstår att lösa är huruvida kulturverksamheten i den nya 
regionen fortsatt ska organiseras i en egen kulturnämnd eller om 
kulturverksamheten ska införlivas i den föreslagna nya nämnden för 
regional utveckling. Förvaltningen lämnar ingen ståndpunkt i denna fråga, 
då detta anses vara en ren politisk bedömning. I övrigt har förvaltningen 
inga synpunkter, varför remissen i övrigt föreslås lämnas utan erinran.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ekonomiska konsekvenser för regionbildningen behandlas inte i detta 
ärende. 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 
– Landstingets remiss inkl. bilagor 
__________ 

Beslut skickas till 
Landstinget i Uppsala län  

 







Gudrun Tevell 
Tfn: 018 182162   

Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8 
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Bakgrund 

FoU-stöd för socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård 

Redan i mitten av 1990-talet identifierade kommunerna i länet ett behov av FoU-stöd. 
När möjligheten att söka statliga pengar kom 1998 fick dessa medel komplettera 
kommunernas insatser och ett FoU-stödsprojekt startade. År 1999, i samband med den 
nationella handlingsplanen för äldrepolitiken, kom nya möjligheter att söka medel för 
att särskilt utveckla insatser inom äldreområdet. Via detta projekt involverades även 
landstinget i FoU-stödsverksamheten. Genom regeringsuppdraget ”För en 
kunskapsbaserad socialtjänst” år 2001-2003 knöts universitetet ännu närmare länets 
FoU-stödsverksamhet. Alla dessa projekt organiserades inom kommunförbundet 
Uppsala län (KUL). När Uppsala län bildade ett regionförbund 2003 integrerades 
verksamheten i Regionförbundet Uppsala län. Styrning och ledning av FoU-
stödsverksamheten utvecklades också från att styras områdesvis (barn/unga, äldre, 
funktionsnedsättning) till en sammanhållen FoU-stödsverksamhet 2005.  

På uppdrag av länets socialchefer genomfördes en utredning under benämningen 
”2010+” med syfte att utreda frågan om FoU-stödsverksamhetens framtida 
organisatoriska hemvist. Med anledning av denna utredning tillsattes en politisk 
ekonomiutredning som i sin slutrapport i mars 2010 konstaterade att FoU-stöd även 
fortsättningsvis bör vara en del av förbundets verksamhet finansierad inom ramen för en 
samlad medlemsavgift. Detta befästs hos samtliga medlemmar genom en ändring i 
förbundsordningen där FoU-stöd skrivs in som ett medlemsuppdrag 2011. En ny 
ledningsstruktur för FoU-stöd togs då fram bland annat i syfte att tydliggöra kopplingen 
mellan förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsens roll i förhållande till FoU-stöd. 
FoU-stöd har sedan 2011 en av förbundsstyrelsen antagen ledningsstruktur som innebär 
att förbundsstyrelsen utgör den politiska styrningen och att det ska finnas en 
ledningsgrupp för FoU-stöd bestående av länets socialchefer (eller av socialchef särskilt 
utsedd tjänsteman) samt tre tjänstemän från landstinget. Tre professorer, två från 
Uppsala universitet och en från Stockholms universitet, är adjungerade. Ordförande är 
regiondirektören, föredragande tjänsteman är enhetschefen och sekreterare är en 
tjänsteman från Enheten för välfärd och FoU-stöd. Landstinget har för närvarande valt 
att endast bemanna en av de tre platserna. Ledningsgruppen har sammaträden 4-5 
gånger/år med uppdraget att prioritera och leda FoU-stöds insatser. Ledningsgruppen 
godkänner handlingsplan och verksamhetsrapport inför beslut i förbundsstyrelsen.  

FoU-stöds uppdrag har hela tiden varit nyttiggörande i forskning och inte att bedriva 
egen forskning. 
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Regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling 

Kopplat till Kerstin Wigzells utredning om en kunskapsbaserad socialtjänst 2007 
publicerades betänkandet ”En evidensbaserad socialtjänst till nytta för brukaren” 2008 
(SOU 2008:18). Alla län erbjöds att skriva en avsiktsförklaring, och därmed få statligt 
stöd till en projektledare för att vidareutveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten 
och angränsande delar av hälso- och sjukvården, det s.k. ”plattformsprojektet”. Det har 
sedan kommit att benämnas en regional samverkans- och stödstruktur för 
kunskapsutveckling. Detta gjordes även i Uppsala län. Kommunerna i länet har 
identifierat FoU-stöd som ett nav, alltså en liten men central del, i denna samverkans- 
och stödstruktur. 

Uppdraget från staten till den regionala samverkans- och stödstrukturen är:  
- att kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med att praktiskt  
  verksamhetsstöd 
- att medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela 
  socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård 
- att vara en arena för lokala och regionala prioriteringar och strategier inom  
  välfärdsområdet 
- att vara dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör  
  och kunskapsstyrning 
- att utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, t ex nationella 
  riktlinjer och nya metoder 
 
Den regionala samverkans- och stödstrukturen är en virtuell samverkansstruktur som 
består av professioner, brukarorganisationer, universitet/högskolor, nationella 
kunskapscentra och andra FoU-miljöer. 
 
Socialdepartementet och SKL sluter årliga avtal om stöd till utvecklingsarbetet, både för 
att bygga upp strukturen och för utvecklingsarbete inom specifika verksamhetområden. 

Samordning inom välfärdsområdet 

Sedan 2011 finns en tjänst som vård- och omsorgsstrateg vid enheten, som därmed bytte 
namn till Enheten för välfärd och FoU-stöd. Vård- och omsorgsstrategen är tjänsteman 
åt TKL (tjänstemannaberedning kommuner och landsting), en beredning som i övrigt 
inte är knuten till regionförbundets verksamhet och organisation samt samordnar vissa 
insatser mellan kommunerna och landstinget. Uppdraget styrs av TKL. Vård- och 
omsorgsstrategen är även länets representant i SKL:s officiella nätverk för 
länssamordnare. 
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Strategiskt folkhälsoarbete 

På medlemmarnas uttalade önskemål finns från 2015 även en folkhälsostrateg vid 
Enheten för välfärd och FoU-stöd bl a för att förstärka folkhälsoperspektivet i enhetens 
verksamhet. 

Verksamhetsområden, uppdrag från stat och medlemmar 

Enheten för välfärd och FoU-stöd har fyra uppdrag: 
- FoU-stöd inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård 

(medlemsuppdrag inskrivet i förbundsordningen) 
- Att utgöra ett nav i den regionala samverkans- och stödstrukturen samt att vara bas 

för utvecklingsområden som identifieras från nationell nivå (statligt uppdrag) 
- Samordning inom välfärdsområdet (medlemsuppdrag) 
- Strategiskt folkhälsoarbete kopplat till välfärd och FoU-stöd (medlemsuppdrag) 
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FoU-stöd inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård 

FoU-stöds huvuduppdrag är att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad verksamhet, 
baserad på kunskap såväl från professionen, brukare/patienter  som bästa tillgängliga 
forskning, för ökad kvalitet i verksamheten till nytta för brukare/patienter. Äldre, 
barn/unga, missbruk/beroende samt funktionshinder är de idag aktuella 
verksamhetsområdena. Många aktiviteter rör flera områden. 

De styrdokument som verksamheten har är den årliga handlingsplanen som FoU-stöds 
ledningsgrupp godkänner och som sedan beslutas i förbundsstyrelsen samt 
regionförbundets verksamhetsplan som beslutas i förbundsfullmäktige. 
Verksamhetsplanen baserar sig på den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Syftet är att skapa/öka förutsättningar för verksamheterna i socialtjänsten och 
angränsande delar av hälso- och sjukvården att ge rätt insatser för ett gott liv och en god 
hälsa hos brukare/patienter genom  

- kunskapsspridning 
- metodstöd 
- att utgöra en neutral arena för erfarenhetsutbyte 
- omvärldsbevakning 
- mindre studier som grund för verksamhetsutveckling 
- samverkan med universitetens forskning och utbildning. 

Målgrupp är chefer och övrig personal som är verksamma inom socialtjänsten och 
angränsande hälso- och sjukvård, brukarorganisationer, intresseorganisationer, 
universitet och högskolor 

Fast finansierade resurser är 4,25 tjänst som FoU-samordnare samt 1,5 tjänst som 
vetenskaplig handledare som är disputerade forskare med delade tjänster mellan 
Uppsala universitet, alternativt Nationellt kompetenscenter Anhöriga (NkA) och 
regionförbundet. 

De resultat som på längre sikt förväntas i berörda verksamheter är ökad kvalitet och 
effektivitet i arbetet genom utvecklade metoder och insatser, bättre samspel mellan 
kommunerna och landstinget samt övriga aktörer och stärkta nätverk. 

Exempel på framgångsfaktorer är att FoU-stöds medarbetare har kontakter på flera 
nivåer ute i verksamheterna, personliga nätverk och goda relationer, 
sakområdeskompetens, stor flexibilitet och frihet under ansvar, professionell 
processledning, uthållighet, gott samspel med universiteten samt att utgöra en neutral 
samverkansarena. Ytterligare framgångsfaktorer är bred nätverksmedverkan på regional 
och nationell nivå. Nätverken berikar mer än den tid de tar att delta i. 



  Dnr: / 
 

9 (37) 

Exempel på konkret nytta av verksamheten är effektivare insatser för länets invånare, 
gemensam kunskap och bättre samverkan mellan socialtjänsten och angränsande hälso- 
och sjukvård samt god samverkan med universitet och högskolor. 

Utmaningar:  
Att bibehålla god samverkan såväl med universitetet som med verksamheterna när det 
sker större personal- och organisationsförändringar. 

Att säkerställa ett FoU-perspektiv i det lokala utvecklingsarbetet. 
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Regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård  

Organisering 

FoU-stöd har av kommunerna i länet fått uppdraget att utgöra ett nav (en liten men 
central del) i stödstrukturen för en kunskapsbaserad  socialtjänst och  angränsande 
hälso- och sjukvård I Uppsala län. SKL och Socialdepartementet har formulerat 
uppdraget för den regionala samverkans- och stödstrukturen. Organiseringen, med syftet 
att tydliggöra och stödja effektiviteten i en samverkansstruktur för ökad 
kunskapsutveckling av verksamheterna, måste stödja genomförandet av uppdraget. 

Ingen enskild organisation kan utgöra den totala samverkans- och stöldstrukturen. 
Därför är god  samverkan mellan de olika stöden i kunskapsutvecklingen och kunskap 
om varandra nödvändig för att stärka verksamheterna till att kunskapsbasera insatserna.  

Genom att skapa förutsättningar för nätverksbyggande, erfarenhetsutbyte och kontakter 
stärks delarna till en gemensam stödstruktur. 0,5 tjänst finns med ansvar för att lyfta och 
samordna samverkan. Ingående delar kan vara andra FoU-miljöer, nationella 
kunskapscentra, universitet och högskolor, men även chefer och övrig personal som är 
verksamma inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård samt 
brukarorganisationer. Alla deltar av eget intresse och för den gemensamma nyttan. 

Målet på längre sikt är att medverka till bättre samverkan mellan och med 
kunskapsmiljöer för att möjliggöra högre kvalitet samt utvecklade metoder och insatser 
i verksamheterna lokalt till nytta för brukarna/patienterna.  

Framgångsfaktorer hos regionförbundet är kontakter på flera nivåer, goda relationer, 
kännedom om verksamheters olika kompetens, stor flexibilitet och frihet under ansvar 
samt att kunna utgöra en neutral samverkansarena. 

Den konkreta nyttan med strukturen är att öka kunskapen om och mellan de ingående 
delarna, minskat dubbelarbete för ett stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet. 

En utmaning är olikheter i syn på strukturer för kunskapsutveckling i länet.  
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Särskilda satsningar för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten (och angränsande hälso- och sjukvård) 

Kopplat till de regionala samverkans- och stödstrukturerna har den nationella nivån 
identifierat vissa områden att genomföra särskilda satsningar inom. Överenskommelser 
träffas  årligen mellan SKL och Socialdepartementet som finaniserar satsningarna med 
särskilda medel till länen. Dessa överenskommelser fungerar som övergripande 
styrdokument för länet inom de delar länets styrgrupp (idag FoU-stöds ledningsgrupp) 
väljer. 

Med utgångspunkt i överenskommelserna  mellan SKL och Socialdepartementet 
formuleras  regionala mål och handlingsplan för de i länet aktuella områdena.  

Under 2015 är de prioriterade områdena i Uppsala län:  
- Utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med 

funktionsnedsättning, Uppsala län har valt ökad brukarmedverkan som fokus. 
- Lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, med koppling till den 

avslutade satsningen ”Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. 
- Utvecklingsarbeten inom den sociala barn- och ungdomsvården, innefattande den 

sociala barn- och ungdomsvården (t ex systematisk uppföljning, samverkan med 
hälso- och sjukvården för att förbättra placerad barns skolgång och hälsa), förstärkt 
barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården samt fortsatt 
samverkan mellan barn- och ungdomsvården och missbruksvården. 

Syftet är ökad kunskapsbasering  i de fokuserade områdena och verksamheterna för att 
kunna ge rätt insatser för ett gott liv och en god hälsa hos de berörda. För detta krävs 
även god kunskap i förbättringsarbete. 

Målgruppen är personal och chefer inom socialtjänsten och angränsande hälso- och 
sjukvård samt brukaorganisationer.  

Exempel på aktiviteter är  spridning av kunskap, nätverksbyggande, utveckling  av 
arbetsmetoder, stöd till kommunernas och landstingets arbete och samverkan samt 
erfarenhetsutbyte. 

Resurserna förändras utifrån de uppdrag som länet åtar sig att genomföra. För 
närvarande finns 3 tjänster  som utvecklingsledare (SKL:s benämning) samt 
finansiering av stöd i kommun och landsting för förstärkt barn- och föräldraperspektiv i 
missbruks- och beroendevården. 

Framgångsfaktorer i upplägget är att ha kontakter på flera nivåer i verksamheterna, 
goda relationer, sakområdeskompetens, flexibilitet och att verka från en neutral 
samverkansarena. Ytterligare framgångsfaktorer är bred nätverksmedverkan på regional 
och nationell nivå. Nätverken berikar mer än den tid de tar att delta i. 
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Det långsiktiga målet är en högre kvalitet och effektivitet i arbetet genom utvecklade 
metoder och insatser. Detta bygger på den konkreta nyttan av ökad kunskap bland de 
verksamma i socialtjänsten (och i de flesta fall hälso- och sjukvården) samt effektivare 
insatser för länets invånare. 

En utmaning är att verksamheterna ska kunna medverka i utvecklingsarbete trots 
ansträngd ekonomi och stor personalomsättning i kommuner och landsting.  
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Samordning inom välfärdsområdet 

Uppdraget är att utgöra tjänstemannastöd för tjänstemannaberedningen kommuner och 
landsting (TKL) samt att samordna olika länsgemensamma processer inom vård- och 
omsorgsområdet på uppdrag av beredningen. En årlig uppdragsplan beslutas av TKL. 

Syftet är att landstinget och kommunerna ska få en samsyn i länsgemensamma frågor 
och samordna sig i vård- och omsorgsprocesser där kommunerna och landstinget 
behöver samverka. 

Målet är att landstinget och kommunerna upplever att de gemensamma vårdprocesserna 
hålls samman. Det ska finnas dokumenterade länsgemensamma beslut och 
länsgemensamma styrdokument för samverkan.  Genom samsyn och länsgemensamma 
arbetssätt ges förutsättningar för jämlik vård och omsorg i länet.  

Övergripande överenskommelser om samverkan inom vård- och omsorgsområdet 
beslutade av landstingets och kommunernas nämnder/styrelser samt riktlinjer om 
samverkan  beslutade av TKL utgör styrdokument. 

Frågor bereds i olika arbetsgrupper på uppdrag av TKL.  Beroende på uppdrag 
involveras ibland även andra samverkansforum som t.ex skolchefsnätverket, 
arbetsförmedling, försäkringskassa, patient- och brukarorganisationer. 

För uppdraget finns 1,0 tjänst. I tjänsten ingår även att vara länets representant i SKL:s,  
nationella länssamordnarnätverk. 

Utmaning är att inför bildandet av regionkommun effektivt organisera 
ledningsstrukturen för samverkan så att alla delar som behöver samordnas finns med. 
Som exempel kan nämnas socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Även 
brukarinflytande behöver säkras.  
En utmaning är också att utveckla styrdokumenten så att de blir ett stöd både inför 
beslut och i utformande av verksamhet, utifrån patientens/kundens/brukarens 
perspektiv. 
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Strategiskt folkhälsoarbete kopplat till välfärd och FoU-stöd 

Regionförbundets har sedan 2007 uppdrag att ansvara för det strategiska 
folkhälsoarbetet i länet. I korthet innebär uppdraget att ta fram och sprida underlag för 
prioritering och uppföljning inom folkhälsoområdet, att ta initiativ till och delta i 
utvecklingsarbeten inom området, att ge kunskap och metodstöd samt att ge stöd till 
implementering, utvärdering och uppföljning av folkhälsoinsatser.  

Det finns starka önskemål från regionförbundets medlemmar att ett folkhälsoperspektiv 
även ska genomsyra FoU-stöds verksamhetsdelar. En av förbundets två 
folkhälsostrateger finns därför organiserad inom enheten. 

Som styrdokument fungerar på övergripande nivå uppdragsbeskrivningen samt på 
verksamhetsnivå regionförbundets verksamhetsplan och FoU-stöds handlingsplan. 

Syfte är att integrera ett folkhälsoperspektiv i FoU-stöds arbete och arbetsområden samt 
att medverka till att integrera ett folkhälsoperspektiv i socialtjänsten och angränsande 
delar av hälso- och sjukvården för att närma sig det långsiktiga målet att utveckla en 
mer jämlik och god hälsa hos befolkningen. 

Detta sker genom att utveckla  arbetet med statistik och analyser för breddad 
verksamhetsutveckling, tydliggöra ett FoU-perspektiv i folkhälsoarbetet, att pröva nya 
arbetssätt, att vara kunskaps- och metodstöd samt att  vara väl omvärldskunnig och 
insatt i lokal, regional, nationell och internationell folkhälsopolitik. 

Målgrupp är beslutsfattare och verksamma inom socialtjänsten och angränsande delar 
av hälso- och sjukvården. 

För uppdraget finns 1,0 folkhälsostrateg vid Enheten för välfärd och FoU-stöd. 

Framgångsfaktorer är sakområdeskompetens, väl fungerande samverkan med 
kommunernas och landstingets  tjänstemän, deltagande i nationella nätverk, flexibilitet 
och att verka från en neutral samverkansarena.  

Konkret nytta är ett gott och professionellt stöd till kommunerna och landstinget i 
utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet inom olika verksamhetsomården i 
genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken. 

Utmaningar är tydliggöra och begränsa insatserna utifrån verksamhetsområdet.  
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Regionala och nationella nätverk och arbetsgrupper 

Våra regionala (Uppsala län) nätverk, som vi antingen leder själva eller deltar i.  

(Syfte, deltagare särskilt kommunal representation och RF:s roll ska framgå) 

Grupper kopplade till FoU-stöd: 

FoU-stöds ledningsgrupp 

Syfte: Beslutar om en detaljerad verksamhetsplan och budget för FoU-stöd samt om en 
detaljerad årsredovisning. Beslutar om alt tar ställning till projekt och statliga 
erbjudanden. 
Regionförbundets roll: sammankallande, ordförande, föredragande samt sekreterare 
Deltagare:  
Catharina Blom, regiondirektör (ordförande) 
Gudrun Tevell, enhetschef (föredragande) 
Bo Lerman, FoU-samordnare (sekreterare) 
Ulrika Hjerpe, förvaltningschef Älvkarleby 
Håkan Dahlqvist, socialchef  Östhammar 
Åsa Johansson, t f socialchef Heby 
Randi Graungaard, chef IFO Tierp 
Mary Nilsson, socialchef Knivsta 
Jan Holmlund, förvaltningsdirektör socialförvaltningen Uppsala 
Gun Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen Uppsala 
Tomas Odin, förvaltningsdirektör omsorgsförvaltningen Uppsala 
Marie Palmgren, förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen Enköping 
Elisabeth Kantór, socialchef Enköping 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare Håbo 
Cecilia Ulleryd, närvårdsstrateg, landstingets ledningskontor 
Vakant, landstinget 
Vakant, landstinget 
Sandra Torres, professor Uppsala universitet (adj) 
Karin Sonnander, professor Uppsala universitet, (adj) 
Tommy Lundström Professor Stockholms universitet (adj) 

Aktivt sedan år: 2005 
Planeringshorisont: ingår i av förbundsstyrelsen antagen ledningsstruktur för FoU-stöd 
Styrdokument: Ledningsstruktur antagen av förbundsstyrelsen 2010 
Hur: 3-4 möten/år á ca 2 tim samt en planeringsdag. 
Resultat: anvariga för innehåll i FoU-stöds verksamhet och handlingsplan 
Framgångsfaktorer: deltagarna ska vara chefer på övergripande nivå med god kännedom om 
behoven för de ingående verksamheterna från kommunerna och landstinget.  
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Ledningsgruppen för FoU-stöd utser personer till nedanstående referensgrupper. 
Grupperna träffas ca 2 gånger/termin och har funnits sen 2005 då den 
verksamhetsövergripande ledningsgruppen bildades. FoU-samordnarna är 
sammankallande. 
Alla referensgrupper har samma grunduppdrag, beslutat av förbundsstyrelsen i 
”Ledningsstruktur för FoU-stöd”: 

- följer kontinuerligt FoU-stödsverksamheten och medverkar till att den bedrivs 
utifrån verksamheternas behov 

- fungerar som bollplank åt FoU-stöd och medverkar i utvecklingen inom respektive 
FoU-stödsområde 

- deltar i utarbetandet av förslag till FoU-stöds handlingsplan/verksamhetsplan 
- ansvarar för kommunikation och förankring mellan FoU-stöd och respektive 

kommun/landstinget på tjänstemannanivå vilket bland annat inkluderar spridning av 
inbjudningar till konferenser, nyhetsbrev m m. 

Tre referensgrupper är tillika styrgrupp för projekt. (RIM styrgrupp, referensgrupp 
barn/unga, referensgrupp funktionshinder) 

Referensgrupp funktionshinder 

Bengt Finn  FoU-stöd, sammankallande och ordförande 
Stefan Lundin Enköping 
Lena Orlov-Hellström Heby 
Pia Johansson Håbo 
Åsa Crafoord  Knivsta 
Carina Juhlin  Uppsala 
Thomas Folkesson Uppsala 
Ulrika Stjerngren Tierp 
Malin Lenkey eller Maria Wall Älvkarleby 
Jessica Helmefors Östhammar  
Mia Pless   Landstinget 
Ragna Kihlström Landstinget 
Karin Sonnander Uppsala universitet 
Karin Jöreskog FoU-stöd 
Cecilia Ingard FoU-stöd 
Kristina Bromark utvecklingsledare, reg stödstruktur, regionförbundet 
Janne Wallgren HSO 
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Forsknings- och utvecklingsgrupp –Aimday funktionshinder 

Syfte med gruppen är att koppla ihop forskning och praktik (både profession och 
brukare/stödanvändare) och synliggöra samtliga perspektiv. 

Nystartad grupp (april 2015) som är beroende av om aktuell forskningsansökan beviljas. 

 

Referensgrupp äldre 

Bo Lerman  FoU-stöd, sammankallande 
Gudrun Tevell FoU-stöd 
Marianne Winqvist FoU-stöd 
Björn Dahlström, Heby  
Christina Gustafsson Uppsala  
Karina Bodin  Uppsala (uppdragskontoret) 
Eva Lejman  Knivsta  
Eva Skytt  Älvkarleby  
Heléne Klockare Tierps  
Irene Hansson Enköping  
Lena Nilsson Sääf Östhammar 
Raija Honkanen Håbo 
Erika Norlander Ekberg Förenade Care 
Alternativ utförare Vakant (Uppsala kommun ska utse) 
Malgorzata Szmidt Landstinget 
Sara B Andersson Landstinget 
 

Referensgrupp barn/unga tillika styrgrupp barn i samhällsvård 

Syfte: Som referensgrupperna generellt + fungerar som styrgrupp för den nationella 
barn/unga-satsningen och för länets ”Program för stabilitet och kompetensutveckling”. 

Deltagare:  
Agnetha Hammerin, FoU-stöd, sammankallande och ordförande 
Ann-Christine Dahlén Uppsala 
Johan Hillman Uppsala 
Eva Köpman Uppsala  
Vakant, Enköping rekrytering pågår  
Eva Limmergård Tierp  
Vakant Östhammar  
Yvonne Sturesson Ljungblad Håbo  
Anna Pierrou Heby 
Eleonor Hedström Knivsta 
Vakant Älvkarleby  
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Staffan Lundqvist Landstinget  
Birgitta Ekholm Lejman Landstinget  
Lillemor Libeck utvecklingsledare regional stödstruktur, regionförbundet  
Marie Hedqvist utvecklingsledare, regional stödstruktur, regionförbundet.  

 
Referensgrupp missbruk/beroende tillika RIM styrgrupp  

Susanne Söderberg Uppsala, ordförande 
Ehline Larsson FoU-stöd, sammankallande 
Helene Andersson FoU-stöd 
Kjell Haglund FoU-stöd 
Åsa Carlsson Uppsala  
Jan Holmlund Uppsala 
Eleonor Hedberg Knivsta 
Freddie Eriksson Östhammar 
Catrin Josephson Håbo  
Mikael Sjöberg Tierp 
Anna Pierrou Heby  
Jan Dahlman Enköping 
Christina Lindberg Landstingets ledningskontor 
Gunilla Svedström Akademiska sjukhuset Beroende- och neuropsykiatri 
Ulf Olofsson  Akademiska sjukhuset Beroende- och neuropsykiatrin           
Henrik Andreasson  Landstingets ledningskontor 
Anna Haid   Länsstyrelsen Uppsala län 
Petra Rohrer   Forum för brukarinflytande 
Staffan Utas  Brukarnätverket beroende 
Lars Johansson Kamratföreningen Länken  
 
Inom ramen för RIM finns även lokala samverkansgrupper, så kallade lokala RIM-
grupper där socialtjänst, brukare och landstinget, samt i vissa fall primärvården, finns 
representerade. Hur ofta de träffas skiljer sig åt kommunvis.  
 

Regional arbetsgrupp för folkhälsan (RAFF) 

Syfte: Stötta och samordna  länets strategiska folkhälsoarbete. Regionförbundets 
folkhälsostrateger har i uppdrag att sammankalla RAFF. Deltagare i RAFF är 
tjänstemän med mandat och uppdrag att företräda och förankra folkhälsofrågor i 
kommun, landsting och länsstyrelse. Vid behov adjungeras Uppsala universitet (bl.a. 
genom undersökningen Liv och hälsa ung), Upplands idrottsförbund och 
Upplandsstiftelsen samt andra organisationer och övriga myndigheter. 
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Deltagare:  
Carin Östling, Karin Liljeberg-Trotzig, Ida Gråhed, Regionförbundet 
Helena Karlén Nilsson, Christina Lindberg, Henrik Andréasson, Landstinget i Uppsala 
län 
Maria Norberg, Uppsala kommun 
Emma Tigerdahl, Heby kommun 
Josefine Wennelin, Älvkarleby kommun 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Håbo kommun 
Kristina Bucht, Enköpings kommun 
Jennie Björstad, Knivsta kommun 
Anna Haid, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

Arbetsgruppen för Regional överenskommelse inom missbruksområdet 

Arbetsgruppen träffas eller har mailkontakt kontinuerligt under arbetet med den 
Regionala överenskommelsen under året 2015.  

Ehline Larsson FoU-stöd, sammankallande 
Petra Rohrer   Forum för brukarinflytande 
Kjell Haglund FoU-stöd 
Gunilla Svedström Akademiska sjukhuset Beroende- och neuropsykiatri 
Lars Johansson Kamratföreningen Länken 
Eleonor Hedberg Knivsta kommun  
Åsa Carlsson  Uppsala kommun 

RIM utbildningsgrupp 

Träffas två gånger per termin. 
Syfte: identifiera utbildningsbehov och innehåll i planerade utbildningar samt 
erfarenhetsutbyte 
Regionförbundet sammankallar.  
Helene Andersson FoU-stöd, sammankallande 
Madeleine Eriksson Uppsala kommun 
Hanna Ljungvall  Akademiska beroende- och neuropsykiatrin 
Louise Lillieskiöld Heby kommun 
Birgitta Engvall Östhammar kommun 
Lars Öhman  Tierps kommun 
Lisa Viksten  Uppsala kommun  
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Övergripande länsnätverk för implementering av motiverande samtal (MI)  

Träffas en gång per år 
Regionförbundet sammankallar på länets uppdrag 

Helene Andersson, FoU-stöd, sammankallande 
Ingela Eckerbom, Akademiska sjukhuset 
Anna Servin, Akademiska sjukhuset 
Johan Westerling, Akademiska sjukhuset  
Johan Apelgård, Uppsala kommun 
Janne Koskinen, SiS 
Sofia Lavén, Landstinget, primärvården  

 

Regionala riktlinjer för demensvård- och omsorg 

Syfte: att ta fram regionala riktlinjer för demensvård- och omsorg, baserade på de 
nationella riktlinjerna 
Tidplan: Start nov 2014, förslag till TKL vid första mötet 2016. Uppdraget finns med i 
FoU-stöds handlingsplan 2015.  
Deltagare:  
Gudrun Tevell, FoU-stöd, sammankallande  
Irene Eklöf Håbo   
Ulla Lundin Enköping  
Ulf Moilainen Uppsala   
Eva Lejman Knivsta  
Carin Thunman Tierp  
Anette Frode Östhammar   
Lena Sjöberg Uppsala 
Lena Wennergren Älvkarleby  
Johanna Svensson Heby   
Malgorzata Szmidt Landstinget Uppsala län  
Robert Kristiansson Landstinget Uppsala län  
Christina Lindberg Landstinget Uppsala län  
 

Chefer biståndshandläggare 

Syfte: Diskutera aktuella utvecklingsfrågor och planera FoU-stödsinsatser till länets 
biståndshandläggare. Cheferna bjuds in ca en gång per termin. 
Bo Lerman   FoU-stöd, sammankallande 
Agnetha Resin Fredriksson Enköpings kommun 
Anne Eriksson  Heby kommun 
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Britt-Louise Björklund  Tierps kommun 
Carina Grossman  Håbo kommun 
Eleonor Hedberg  Knivsta kommun 
Shikofeh Ghobadi  Knivsta kommun 
Helena Molarin  Östhammars kommun 
Margareta Norén  Uppsala kommun 
Vakant   Älvkarleby kommun 
Marianne Winqvist  FoU-stöd 
 
Chefer hemtjänst 

Syfte: Inledningsvis diskutera utvecklingsfrågor inom hemtjänsten och ev. behov av 
FoU-stöd. Kopplat till handslingsplan för FoU-stöd 2015. Gruppen har inbjudits till två 
träffar under våren 2015. 

Bo Lerman  FoU-stöd, sammankallande 
Ann-Sofi Sandberg Uppsala  
Ann-Sofie Lund Enköping 
Birgitta Andersson Heby  
Eva Lejman  Knivsta 
Helena Carlsson Tierp 
Lena Nilsson Sääf Östhammar 
Maria Wall  Älvkarleby  
Matilda Norell Håbo  
Marianne Winqvist FoU-stöd 
 

Processledare för ÄBIC 

Syfte: Erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte och stöd i processen att införa ÄBIC 
(Äldres Behov I Centrum). Uppdrag i handlingsplan FoU-stöd 2015.Gruppen har startat 
2015 och träffats vid tre tillfällen under våren. Två möten planeras till hösten 2015. 

 
Bo Lerman  FoU-stöd, sammankallande 
Anne Eriksson Heby  
Jessica Eriksson Heby  
Anette Ögren  Enköping 
Rose Fares  Enköping  
Carina Grossman Håbo  
Malin Howing Håbo  
Emir Subasic  Knivsta  
Eva Lejman  Knivsta  
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Helena Molarin Östhammar  
Josefin Larsson Östhammar  
Ulrika Högberg Östhammar  
Jan Bornestig Älvkarleby  
Mari Larsson  Uppsala  
Eva-Lena Tverå Uppsala  
Sabir Ghaderi Uppsala  
Åsa Lind  Uppsala  
Åsa Johansson Tierp  
(Monica Jonsson Regionförbundet – slutar sept 2015) 
 

Länsnätverk Anhörigstöd 

Syfte: Arena för erfarenhetsutbyte, planering av gemensamma konferenser/seminarier, 
diskutera utveckling av anhörigstöd i kommunerna och landstinget, utse 
länsrepresentant till och följa det nationella nätverket för anhörigstöd. 

Nätverket startade 2006 som en förlängning av ett länsgemensamt projekt, finansierat av 
länsstyrelsen, där grunden lagts till utveckling av anhörigstödet i respektive kommun. 
Uppdraget finns fortfarande i FoU-stöds handlingsplan. 

Nätverket träffas två gånger per termin. 

Marianne Winqvist FoU-stöd, sammankallande 
Ulla-Britt Eriksson Uppsala  
Barbro Tönvik Askmark Uppsala  
Elisabeth A Holmqvist Älvkarleby  
Janina Frid  Knivsta  
Jill Byström  Tierp 
Niklas Christiansson Tierp 
Johanna Svensson Heby 
Åsa Karlström Östhammar 
Siv Bergström Enköping 
Susanne Hultgren Edholm Håbo 
Anette Marklund Landstinget 
Camilla Persson Landstinget 
Christianne Simson Landstinget 
Bo Lerman  FoU-stöd 
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Arbetsgrupp för forskarutbildning i socialt arbete och kommundoktorander 

Syfte: Utreda förutsättningarna för samverkan kring forskarutbildning i socialt arbete 
genom kommundoktorander. 

Arbetsgruppen startade i juni 2015 efter möten mellan länets socialchefsgrupp och 
företrädare för Uppsala universitet. Gruppen kan förväntas bli långvarig eftersom, 
om/när forskarutbildning kommer igång så återstår många samverkansfrågor kring 
kommundoktoranderna att lösas. 

Bo Lerman, FoU-samordnare, FoU-stöd - sammankallande 
Randi Graungaard, socialchef i Tierps kommun 
Mary Nilsson, socialchef i Knivsta kommun 
Jan Holmlund, socialdirektör, Uppsala kommun 
Ulla Hellström Muhli, programansvarig för socionomprogrammet, Uppsala universitet 
Sandra Torres, professor, prefekt vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 
Mattias Bolkéus Blom, utbildningsledare för forskarutbildningen vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet 
 
Arbetsgrupp för sjuksköterskeprogrammet 

Syfte: Utgöra en neutral arena för samverkan mellan Uppsala universitet och länets 
kommuner för att möjliggöra utökad verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskestudenter i länets kommuner 
Start: 2014, avslutas när verksamheten är stabil 
Deltagare: 
Mariann Hedström, FoU-stöd, sammankallande 
Gudrun Tevell, FoU-stöd 
Ulrika Pöder, Uppsala universitet 
Lena Hedlund, Uppsala universitet 
Berit Thoudal, Uppsala universitet 
Nina Mellberg, Uppsala universitet 
Anna-Lena Alriksson, Heby 
Lena Ivarsson, Tierp 
Ingela Sjösten, Älvkarleby 
Lena Nilsson Sääf, Östhammar 
Lena Hannila, Enköping 
Eva Lejman, Knivsta 
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Referensgrupp för uppföljning av SIP-processen 
Träffats ett par gånger per termin. Uppdraget ingår i handlingsplan 2015. 
Deltagare: 
Marianne, Winqvist, FoU-stöd, sammankallande 
Catarina Sotterman, Östhammar 
Elisabeth Lannergard, Enköping 
Helene Joelsson; Östhammar 
 Ragna Kihlström, Landstinget Hälsa och habilitering 
Thomas Folkesson, Uppsala 
Tony Bengtsson, Akademiska sjukhuset 
 

Särskilda satsningar för stöd till en evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten (och angränsande hälso- och sjukvård), 
nätverk och arbetsgrupper 

Arbetsgrupp Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala 
barnavården 

Syfte: bereda frågor som tas till ref/styrgruppen. Möten hålls 2-3 ggr per termin, leds av 
utvecklingsledaren som samordnar programmet. 
Start: 2012 när programmet övergick från projekt till reguljär verksamhet 
Gruppen viktig så länge programmet pågår i nuvarande form. 
Gruppen som är verksamhetsnära, bidrar med kontinuerlig uppföljning och utveckling 
av satsningen.  
Deltagare:  
Marie Hedqvist utvecklingsledare regionförbundet, sammankallande och ordförande 
Eva Limmergård Tierp  
Eva Nilsson Enköping  
Anna Pierrou Heby  
Åsa Löfström Håbo 
Ulrika Brugård Knivsta  
Carina Lodén Uppsala 
Jonas Karlberg Östhammar 
 

Nätverk introduktörer/mentorer (Program för stabilitet och komp utv) 

Syfte: säkra implementering efter genomförda kurser. Möten hålls två ggr/termin, leds 
av utvecklingsledare vid regionförbundet. 
Start: ht 15 
Deltagarna arbetar utifrån ett strukturerat program, med introduktion och stöd åt 
nyanställda m fl, i den egna verksamheten. Nya kunskaper behöver prövas och 
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omprövas med stöd av kollegor och utvecklingsledare. Stor risk att programmet inte 
kommer till nytta om arbetet inte följs upp. 
Deltagare: handläggare som genomgått kurs för introduktörer och mentorer 
Nils Södergren och Sofia Högberg  Tierp   
Maria Wallinder   Knivsta  
Shala Ilbegy-Asly och Elisabet Smedjegård Heby 
Rickard Öberg   Uppsala  
Rebecca Palmgren och Lisa Heljefors  Uppsala Vuxen 
Marie Hedqvist, utvecklingsledare, regionförbundet   
  
Nätverk utbildare familjehem (BoU-satsningen) 

Syfte: regional samverkan av familjehemsutbildning för att säkra tillgång till utbildning 
i alla kommuner. 
Möten hålls 2 ggr per termin, leds av utvecklingsledaren. 
Start: hösten 2013 efter lanseringen av SoS kunskapsstöd för familjehemsutbildning.  
Gruppen ska hållas ihop för att säkra tillgång till utbildningsplatser i länet och för att 
säkra en god kvalitet. I nätverket görs också kopplingar till utvecklingsarbete på den 
nationella nivån. 
Deltagare - länets utbildare av familjehem: 
Helene Juntunen och Marianne Persson Tierp 
Marie-Louise Åkerlund och Marita Eriksson Uppsala 
Pia Granlund Heby 
Annika Wänman och Anette Uhlin Enköping 
Jenny Hager Håbo 
Marie Hedqvist, regionförbundet, sammankallande 
 
BBIC-nätverk 

Syfte: samordna och utveckla arbetet med BBIC, vara koppling till den nationella nivån,  
Socialstyrelsen förvaltar BBIC. Möten 2-3 ggr per termin, Kommuner som har licens 
för BBIC som modell för handläggning i den sociala barnavården, är skyldiga att ha 
egen utbildare. BBIC-samordnaren är länken till SoS. 
Nätverket har funnits sedan BBIC infördes i landet och är nödvändigt så länge 
kommunerna har BBIC-licens. Information, utformande av utbildning, regional 
samverkan vid grundutbildning av alla nyanställda,  
Deltagare:  
länets BBIC-utbildare  
leds av BBIC-samordnare som också är utvecklingsledare vid regionförbundet 
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Arbetsgrupp hälsoundersökningar placerade barn 

Syfte: Gemensam kunskap om placerade barns hälsa och tandvård för landet. Tillskapa 
överenskommelser rörande hälsoundersökningarna mellan landsting och kommuner i 
regionerna. Tillskapa rutiner/vägledning på länsnivå. 
Ansvarig: Lillemor Libeck,  utvecklingsledare inom regional stödstruktur 

Deltagare: representanter från hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst. 

 

Projektgrupp – ”Med delaktighet i sikte” –FUB och ALA Forskningsstiftelse 

Syfte med gruppen är att utveckla och förstärka möjligheter till medverkan i stöd och 
servicesituationer för LSS målgrupper. 

Startade våren 2015. Ca 4 träffar/år. Planerat avslut/revideras i juni 2016. 

 
LSS-inflytandegrupp 

Syfte: inom utvecklingsarbetet runt förbättrad brukarmedverkan samla kunskap från 
målgruppen. Planeras pågå 2014 – 2016  
Deltagare: 
Kristina Bromark, utvecklingsledare regionals stödstruktur, sammankallande 
Bengt Finn, FoU-stöd 
Thomas Folkesson, Uppsala 
Johanna Lindbom, , Uppsala 
Mattias Persson, daglig verksamhet, Uppsala 
Christopher Lundgren, daglig verksamhet, Uppsala 
Bengt Löfgren, daglig verksamhet, Uppsala 
Pia Ek, intresseorganisation 
Birgitta Anér, intresseorganisation 
 
SKL-nätverk 

- Nätverk bestående av utvecklingsledare, samordnare och processledare inom 
området missbruk och beroende.  

- Nätverk bestående av regionala utvecklingsledare inom området barn och unga 
- Nätverk för ledare för de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling i länen 
- Nätverk för läns- och regionförbundsnätverk (”länssamordnare”, från Uppsala län  

deltar vård- och omsorgsstrategen) 
- Nätverk för regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer 

med funktionsnedsättning  
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Syftet med nätverken är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Nätverken 
erbjuder även stöd och omvärldsbevakning för deltagarna, samt erfarenhetsutbyte 
mellan deltagarna i de olika länen.  

Nätverken  startades i samband med att de nationella statliga satsningarna startade. Ca 
4-5 träffar/år. Planerat avslut dec 2016 

Socialstyrelsens nätverk 

- Nationella nätverk för ASI-utbildare, träffas två per år och Socialstyrelsen 
sammankallar. 

- .Nationella Cannabis-nätverket, träffas en gång per år och Karlstad kommun 
sammankallar, värdskapet roterar i landet. Nationell samordnare sammankallar.  

- Nationella Cannabis-nätverket för utbildare, nationell samordnare sammankallar en 
gång per år 

 

Arbetsgrupper SKL 

BBIC IT 

Syfte: Att identifiera brister i syfte att utveckla IT-baserat uppföljningssystem för 
kommunerna 

Spridning av nationella handlingsplanen för barn och unga 

Syfte: implementering av nationella handlingsplanen. Den nationella gruppen samordnar 
implementeringen över landet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



  Dnr: / 
 

28 (37) 

Övriga nätverk/grupper som FoU-stöd ingår i 

Programråd för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 

Kollegiestödjarnätverk för motiverande samtal (MI), ett länsnätverk på ca 50 personer 
som träffas en gång per år.  

Styrgrupp för projekt Forum för brukarinflytande 

Styrelse för Brukarnas revisionsbyrå i Uppsala län 

Styrgrupp ”Skolan som arena”, landstingsdrivet projekt 

Adjungerad i yrkeshögskolans ledningsgrupp 

Arbetsgrupp på Akademiska sjukhuset, kvalitetsregister 

Arbetsgrupp Uppsala kommun  utbildning i psykisk ohälsa 

SUF styrgrupp  

Barnskyddsrådet  

Nationellt forskar- och praktikernätverk inom SUF KC:s frågor. 

Regionalt forskar- och praktikernätverk inom SUF KC:s frågor. 

Arbetsgrupp Forskning pågår inom barn/unga-området, Uppsala universitet, FoU-stöd 
samt kommuner i länet 

Arbetsgrupp Forskning pågår inom äldreområdet Uppsala universitet, FoU-stöd samt 
kommuner i länet 

Länsnätverk runt frågor rörande barn och unga – länsstyrelsen tillsammans med 
kommuner och regionförbundet 

Allmänna barnhusets nationella nätverk för FoU-miljöer som arbetar med de sociala 
barn/unga-frågorna 

Socialgerontologisk forskargrupp, Sociologiska institutionen  

Forskargrupp Livslopp och välfärd, Sociologiska institutionen  

Länsstyrelsens ANDT-BF, länets arbetsgrupp för ANDT arbete 

Nätverket för regional föräldrastödssamverkan, sammankallande funktion tillsammans 
med Länsstyrelsen  

Breddat mått på regional utveckling,  RegLab (SKL) och Tillväxtverket. 
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Socialt investeringsperspektiv, driver länsprocesser  tillsammans med Länsstyrelsen 

Samverkansgrupper kopplade till uppdraget samordning inom 
välfärdsområdet 

 
Tjänstemannaberedningen kommuner och landsting (TKL), samt de samverkansgrupper 
som arbetar på uppdrag av TKL  

TKL, Tjänstemannaberedningen kommuner och landsting  

Uppdrag  
Forum för samverkan (sedan 2006) mellan landstinget och länets kommuner i frågor om 
vård och omsorg (socialtjänst och hälso- och sjukvård). TKL har en såväl uppföljande 
som stödjande och initierande roll. Frågor av mer förhandlingskaraktär eller frågor som 
handlar om ekonomiska transaktioner mellan huvudmännen kan behöva lyftas till den 
politiska nivån. (Beslut i regionförbundets effektiviseringsberedning 2010-09-30, 
Diarienummer Regionförbundet Uppsala län: 2010/152)  
Deltagare: 
Elisabet Kantor Enköpings kommun  
Marie Palmgren Enköpings kommun  
Åsa Johansson Heby kommun  
Thomas Brandell Håbo kommun  
Mary Nilsson Knivsta kommun  
Annika Brehmer Landstinget, mötets ordförande  
Lena Dahlman Landstinget  
Margareta Öhrvall Landstinget  
Cecilia Ulleryd Landstinget  
Gudrun Tevell Regionförbundet  
Monica Jonsson Regionförbundet, mötets sekreterare  
Randi Graungaard Tierps kommun  
Jan Holmlund Uppsala kommun  
GunnHenny Dahl Uppsala kommun  
Tomas Odin Uppsala kommun  
Ulrika Hjerpe Älvkarleby kommun  
Håkan Dahlkvist Östhammars kommun  
 
TKL´s arbetsutskott  

Uppdrag  
Arbetsutskottet förbereder TKL´s möten  
Deltagare:  
Annika Brehmer Landstinget, mötets ordförande  
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Elisabeth Kantor Enköpings kommun  
Monica Jonsson TKL´s verkställande tjänsteman, mötets sekreterare   
 
TKL´s beredningsgrupp  

Uppdrag  
Beredningsgruppens övergripande uppdrag är att kontinuerligt följa frågor kring 
samverkan och hälso- och sjukvårdsansvar.  
Beredningsgruppen är redaktionsråd för ViS vilket innebär att den bereder de 
länsgemensamma samverkansdokumenten till TKL samt informerar lokalredaktörer om 
nyheter. I uppdraget ingår att bevaka utgångsdatum för de länsgemensamma 
samverkansdokumenten. Beredningsgruppen har mandat att besluta om 
länsgemensamma rutiner.  
Deltagare:  
Monica Jonsson, regionförbundet, ordförande   
Birgitta Mogård Landstinget, den samlade primärvården  
Kerstin Suber Landstinget, Akademiska sjukhuset  
Ragna Kihlström Landstinget, habilitering  
Eva Smith Landstinget, psykiatri  
Björn Dahlström Heby kommun (Norra länsdelen)  
Monica Brundin Uppsala kommun (Uppsala/Knivsta)  
Agnetha Resin Enköpings kommun (Södra länsdelen)  
 
TKL´s styrgrupp för projekt  

Uppdrag  
Styrgruppen inrättades av TKL 2011-03-11 för arbetet med regionala stödstrukturer. 
Allt eftersom nya nationella överenskommelser tecknades utökades styrgruppens 
uppdrag till att omfatta det länsgemensamma arbetet även inom äldre- och 
psykiatriområdet.  
Då det för närvarande endast är det länsgemensamma arbetet utifrån den nationella 
psykiatriöverenskommelsen som styrgruppen har att hantera beslutade TKL 2015-09-11 
att styrgruppen är vilande. Arbetsgruppen för det länsgemensamma arbetet utifrån 
psykiatriöverenskommelsen rapporterar och har en dialog direkt med TKL.  
 
Arbetsgrupp för länsgemensamt arbete utifrån psykiatriöverenskommelsen 2015  

Eva Smith Landstinget  
Ingrid Larsson Uppsala kommun (Uppsala/Knivsta)  
Elisabeth Lannergård Enköpings kommun (södra länsdelen)  
Helen Joelsson Östhammars kommun (norra länsdelen)  
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Arbetsutskott för eHälsa  

Uppdrag  
Vid regionförbundet finns en eSamordnare som arbetar länsövergripande på uppdrag av 
landstings- och kommundirektörerna. I eSamordnarens uppdrag ingår samordning inom 
eHälsaområdet. Samverkan inom eHälsaområdet är sedan årsskiftet 2014/2015 en 
stående punkt på TKL´s dagordning. Frågorna till TKL bereds i ett arbetsutskott. 
Aktuellt under 2014 är:  
- Fortsatt utveckling av NPÖ  
- Samverkan runt övergång till digitala trygghetslarm  
- Erfarenhetsutbyte och kommunikation mellan kommuner, landsting och andra 
vårdgivare  
 
Deltagare: 
Loth Hammar Regionförbundet,  
Monica Jonsson Regionförbundet  
Leif Eriksson Uppsala kommun  
Klas Nilsson Uppsala kommun  
Magnus Gjerts Heby och Knivsta kommuner  
Mattias Alsiö Enköpings kommun  
Petter Könberg Landstinget  
Johanna Hellberg Landstinget  
Bo Frändén Uppsala kommun, sammankallande  
 
Processgrupp Vårdkedjan  

Uppdrag  
Har sitt ursprung i Överenskommelse mellan landstinget i Uppsala län och länets 
kommuner gällande vårdkedjan somatik och psykiatri, samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård. Målet var att samverkan mellan huvudmännen 
skulle leda till att den enskilde upplever trygghet och delaktighet. (Politiskt antagen i 
nämnder och styrelse under våren 2008)  
TKL godkände en ny riktlinje för in- och utskrivningsprocessen 2014-02-07 gällande 
patienter både i psykiatrisk och somatisk slutenvård och beslutar att bilda en grupp som 
värnar processen för in- och utskrivning. I riktlinjer står att processgruppen ska ansvara 
för:  
- utarbeta, revidera och följa upp riktlinjen enligt uppdrag från TKL  
- utarbeta, revidera och följa upp övergripande samverkansrutiner  
- lämna årsrapport till TKL om avvikelser och pågående utvecklingsarbete  
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Vid avslutningen av det länsgemensamma arbetet utifrån den nationella äldresatsningen 
beslutade TKL 2014-12-05: Att processgruppen för in- och utskrivning i slutenvård ges 
i uppdrag att fortsätta dialogen om sammanhållen vård och omsorg och ta fram förslag 
till förbättringar av in- och utskrivningsprocessen. Kunskapen och erfarenheten från de i 
äldresatsningen genomförda aktiviteterna samt andra läns utvärderade insatser ska 
beaktas i arbetet.  
Deltagare:  
Katarina Lönn Landstinget, ordförande  
Björn Mileson Landstinget, psykiatri  
Kerstin Suber Landstinget, Akademiska sjukhuset  
Robert Kristiansson Landstinget, Hälsa och habilitering  
Eva Smith Landstinget, psykiatri  
Eva Lejman Knivsta kommun  
Britta Gustavsson Älvkarleby kommun  
Anna-Karin Bye Enköpings kommun  
Anette Frode Östhammars kommun  
Anna-Lena Alriksson Heby kommun  
Iréne Eklöf Håbo kommun  
Carita Öhman eller  
Ulf Moilanen Uppsala kommun  
Carin Thunman Tierps kommun   
 
Inkontinensråd  

Uppdrag:  
Uppdraget utgår från Överenskommelse mellan landstinget i Uppsala län och länets 
kommuner gällande samverkan kring vissa inkontinensfrågor. Målet är att den enskilde 
upplever trygghet och delaktighet, att den enskilde genom bra inkontinensartiklar ska 
tillföras god livskvalitet samt ett kostnadseffektivt omhändertagande genom rätt 
användning av inkontinensartiklar. TKL är uppdragsgivare till Inkontinensrådet som 
ansvarar för att:  
- Vara uppdragsgivare åt samordnaren  
- Verka för en endamålsenlig säker och kostnadseffektiv anskaffning och användning av 
inkontinensartiklar  
- Stödja att metoder prövas som innebär att den enskildes behov av inkontinensartiklar 
ej uppstår eller skjuts på framtiden  
- Årligen bjuda länets sjuksköterskor förskrivarutbildning gällande 
inkontinenshjälpmedel och urologiskt material  
- Stödja förskrivarna och i övrigt berörda personalgrupper genom producentobunden 
information och utbildning  
- Framtagande av underlag och statistik till huvudmännens olika förvaltningar  
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- Kvantitativ och kvalitativ uppföljning av verksamheten ska redovisas i bokslutet  
- Årligen upprätta verksamhetsplan och budget  
- Årligen avge verksamhetsberättelse  
 
(Reviderad överenskommelse är politiskt antagen i nämnder och styrelse under hösten 
2013)  
Deltagare:  
Eva Lejman Knivsta kommun  
Anna-Lena Alriksson Heby kommun  
Anna-Karin Bye Enköpings kommun  
Britta Gustavsson Älvkarleby kommun  
Carin Thunman Tierps kommun  
Monica Brundin Uppsala kommun  
Anette Frode Östhammars kommun  
Iréne Eklöf Håbo kommun  
Marianne Barbra Landstinget, samordnare  
Mats Lovén Landstinget, upphandlare  
Berit Långström-Benevides Landstinget, uroterapeut  
 
Arbetsgrupp Sär-När  

Uppdrag  
Sär-Närgruppen bildades 2008 på uppdrag av biträdande sjukvårdsdirektör på 
Akademiska sjukhus samt hälso- och sjukvårdsdirektör med anledning av kraftigt ökade 
kostnader för sär-när (sondmat och kosttillägg). En landstingsövergripande grupp 
bildades och till denna grupp inbjöds MAS från några av länets kommuner. Gruppen 
har sedan ett antal år arbetat med att utveckla riktlinjer för Sär-När.  
 
Vid TKL 2014-12-05 formaliserades Sär-Närgruppens uppdrag:  
Arbetsgruppen verkar för att utveckla och förbättra rutiner i syfte att:  
- Skapa god kvalitet vid användning av Sär-När för patienter/vårdtagare i Uppsala län 
(rätt produkt till rätt person i rätt tid)  
- Åstadkomma ett kostnadseffektivt användande av Sär-När  
- Förtydliga ansvarsfördelningen inom landstinget samt mellan landstinget och länets 
kommuner  
 
Deltagare: 
Agneta Eklund Landstinget, Ledningskontoret  
Marie von Post Skagegård Landstinget, Hälsa och habilitering  
Karin Blom Malmberg Landstinget, Akademiska sjukhuset  
Birgitta Mogård Landstinget, Hälsa och habilitering  
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Vakant Uppsala kommun  
Anna-Karin Bye Enköpings kommun  
Lena Frick Landstinget, Akademiska sjukhuset (samfinansierad dietisttjänst med länets 
kommuner)   
 
Patientsäkerhetsgruppen  

Uppdrag  
I enlighet med SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen samt SOSFS 2011:9 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete åläggs huvudmännen inom hälso- och 
sjukvård att samverka för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada, dvs att 
bedriva ett systematiskt och proaktivt patientsäkerhetsarbete. Händelser som medfört 
eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska utredas med händelseanalys enligt Lex 
Maria. En händelseanalys inbegriper i vissa fall flera huvudmän och/eller förvaltningar. 
Patientsäkerhetsgruppen har ett särskilt fokus på riskerna vid vårdens övergångar.  
Patientsäkerhetsgruppen i form av landstingets chefsläkare och länets medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor har sedan början av 2000-talet haft regelbundna träffar för 
denna samverkan mellan huvudmännen. Från 2014 har gruppen kompletterats med 
deltagande från Patientnämndens kansli. Mötesfrekvensen är 2 möten per termin. Frågor 
som är aktuella i detta forum är  
- Händelseanalyser och handlingsplaner  
- Risk- och konsekvensanalyser  
- Övergripande rutiner för ökad patientsäkerhet  
- Lex Maria- ärenden  
- Aktuellt från Patientnämnden  
 
Deltagare: 
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länets kommuner (MAS)  
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)  
Chefsläkare från landstingets förvaltningar  
Chef patientnämndens kansli  
Patientsäkerhetssamordnare landstingets ledningskontor  
 
Arbetsgrupper som på uppdrag av TKL har tillfälliga uppdrag 
att ta fram riktlinjer och rutiner för samverkan  

 
Riktlinjer för demensvård  

Tidplan: Förslag till TKL vid första mötet 2016  
Deltagare:  
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Gudrun Tevell, FoU-stöd, sammankallande  
Irene Eklöf Håbo kommun  
Ulla Lundin Eköpings kommun  
Ulf Moilainen Uppsala kommun  
Eva Lejman Knivsta kommun  
Carin Thunman Tierps kommun  
Anette Frode Östhammars kommun  
Lena Sjöberg Uppsala kommun  
Lena Wennergren Älvkarleby kommun  
Johanna Svensson Heby kommun  
Malgorzata Szmidt Landstinget Uppsala län  
Robert Kristiansson Landstinget Uppsala län  
Christina Lindberg Landstinget Uppsala län  
 
 
Riktlinjer gällande samverkan runt barn  med behov av vård och stöd  

Tidplan: förslag till TKL under 2016  
Deltagare:  
Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län, sammankallande 2015-09-18  
Lillemor Libeck Uppsala kommun samt Regionförbundet Uppsala län  
Birgitta Ekholm Lejman Landstinget Uppsala län  
Anna-Lena Persbacke Knivsta kommun  
 
 
 

 

 

 

 

  



  Dnr: / 
 

36 (37) 

Projekt/Program 

Skol-BIM 

Projektägare: Regionförbundet, Enheten för välfärd och FoU-stöd 
Budget: ca 6 miljoner på tre år 
Finansiärer: Folkhälsomyndigheten 
Tidplan: 2015 – 2017 
Projektdeltagare: Uppsala universitet, FoU-stöd, Uppsala kommun, skolhälsovård och 
skolor samt skola i Enköping 
Projektledare: Karin Alexandersson, Uppsala universitet 
Vad: stödja skolpersonal att uppmärksamma och ge stöd till elever som lever i 
missbruksmiljöer 
Framgångsfaktorer: Bygger på resultaten från ett tidigare projekt. Innehåller både 
forskning och utveckling. 
Konkret nytta: Forskningsresultat samt utbildning för personal så elever från 
missbruksmiljöer uppmärksammas på rätt sätt. 
 

SUF kunskapscentrum 

Projektägare: Regionförbundet  
Budget: 3 344 000 
Finansiärer: Länets kommuner och landstinget 
Tidplan: Fast finansiering och organisering inom Hälsa och habilitering fr o m 2017. 
Projektledare: Sven Erik Pistol 
Vad/ varför: Syftet med SUF-KC är att erbjuda yrkesverksamma, främst i Uppsala län, 
ett bättre kunskapsunderlag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av 
föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och därigenom 
förebygga en negativ utveckling. 
Målgrupp: Socialtjänsten, habiliteringen, förskola/skola, barn- och mödrahälsovård och 
psykiatrin. Därutöver brukare, anhöriga och beslutsfattare och forskare. 
Med vem? Landstingets Hälsa och habilitering,  FUB (brukarorg) och samtliga 
kommuner i länet. Verksamheten drivs av landstingets Hälsa och habilitering. 
Framgångsfaktorer: God kunskap om målgruppen. 
Konkret nytta: Föräldrar med kognitiva svårigheter (som påverkar föräldraförmågan) får 
stöd i att vara föräldrar oavsett om barnet/barnen bor hos föräldrarna eller är placerade i 
familjehem. 

PYC (Parenting young children) 

Projektägare: konsortium bestående av FoU Sjuhärad, FoU i väst, FoU centrum 
Linköping samt FoU-stöd i Uppsala 
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Budget: ca 1,1 miljon 
Finansiär: Finansieras genom kursavgifter. 
Projektansvarig FoU-stöd Uppsala län: Gudrun Tevell  
Vad/varför: Utbildning till PYC-handledare inom IFO för praktisk handledning av 
föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning i hemmet. 
Konkret nytta: bättre fungerande föräldraförmåga och samspel med och i omvårdnad av 
barnet. 
 
 

Externa uppdrag och representation 

Länssamordnarnätverk 

Plattformsledarnätverk 

Nätverk för FoU-miljöer i Mälardalen 

Nätverk folkhälsochefer 

Nettverk for PårørendeForskning,  nordiskt nätverk för anhörigforskning 

Sveriges Gerontologiska Sällskap (SGS) 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

Breddat mått på regional utveckling, Arbetet leds av RegLab (SKL) och tillväxtverket. 

Nationell referensgrupp (Socialstyrelsen) för stöd till socialtjänsten inom området 
ADHD 

Styrgrupp för kvalitetsregistret BUSA (Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av 
ADHD-behandling) 

 

 

 

 



Anna-Lena Jansson/Tomas Stavbom 2015-09-21  

Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon 018-18 21 00 E-post info@regionuppsala.se Org. nr 222 000-1511 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala Fax 018-18 21 15 Hemsida www.regionuppsala.se Postgiro 35 35 16-8 
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0 Uppdrag: regional utveckling 

Det regionala utvecklingsdraget utgår från lagen (2010:630) om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län som ger Regionförbundet i Uppsala län i uppdrag att: 

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för 
genomförandet av strategin 

• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

 
Genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fastställs de målsättningar och 
strategier som uppdraget ska styras mot. I genomförandet av RUS:en har 
regionförbundet två roller, dels som en av de aktörer som arbetar med genomförandet 
dels att samordna och följa upp.  
 
Gällande RUS består av fyra kapitel: Innovativ, Växande, Kompetent och Attraktiv 
region. Samtliga insatser inom regional utveckling kan härledas till dessa områden och 
därtill hörande mål och åtaganden. 
 
0.1 Enheten för regional utveckling 

Enheten för regional utveckling ansvarar operativt för samordning av det regionala 
utvecklingsarbetet vid Regionförbundet Uppsala län. Arbetet bedrivs inom områdena 
infrastruktur, näringsliv, kompetens, folkhälsa, besöksnäring  samt det horisontella 
perspektivet EU.  
 
På enheten arbetar 12 personer, med olika fördelade funktionsansvar. I detta ligger 
övergripande ansvar för RUS-process, information om EU-program, samarbete med 
övriga län i Östra Mellansverige och Stockholm samt koordinering av flertalet nätverk 
och grupperingar.  
 
De personella resurserna fördelas mellan verksamhetsområden enligt följande:  
1:1 Näringsliv (inkl verksamhetsstöd 
och 1:1-medel) och innovation 

1,66 

1:2 Besöksnäring (Visit Uppland) 1,33 

1:3 Kompetensförsörjning 1 

1:4 Folkhälsa 1 

1:5 Inkluderande tillväxt/ESF 1 

1:6 Infrastruktur 3 
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1:7 EU-program 0,8 

1:8 Energi och miljö 0,2 

1:9 Strategi och omvärld 
(enhetschef) 

1 

Totalt 11  

1:10 e-samordning (tillhör staben) 0,5 

 
Enheten svarar för beredning av de statliga medlen för regional projektverksamhet (1:1) 
som uppgår till åtta miljoner kronor per år samt hantering och uppföljning av 
verksamhetsstöd på totalt ca 14 miljoner kronor till företagsfrämjande aktörer. 

Verksamhetsidén är att utveckla Uppsala län genom kompetens och erfarenhet av att 
leda och samordna utvecklingsprocesser i nära samverkan med lokala och regionala 
intressen. Arbetet ska genomsyras av god lyhördhet och positiv laganda. Goda 
kontaktnät inom länet, i Sverige och EU är arbetets grundstomme.  

I denna rapport beskrivs det arbete som bedrivs inom enheten för regional utveckling 
närmare. Rapporten beskriver  

1) olika verksamhetsområden, utifrån uppdrag från stat och medlemmar.  

2) regionala nätverk som regionförbundet leder eller ingår i,  

3) viktiga projekt och program som förbundet leder eller stödjer samt  

4) externa nätverk och företrädarskap som förbundet ikläder sig.  

Av bilagor framgår fördelning av verksamhetsstöd mellan olika organisationer och samt 
projekt som beviljats 1:1- medel av regionförbundet.  
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1. Verksamhetsområden, uppdrag från stat och medlemmar 

Beskrivning av våra verksamhetsområden, med utgångspunkt från våra specifika 
uppdrag från stat och medlemmar samt våra medarbetare.  

1.1 Näringsliv och innovation 

Uppdrag: Tillväxtuppdrag övertaget från Länsstyrelsen 2003. Även medlemsuppdrag. 

Styrdokument: RUS (Innovativ region)  

Vad: Förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för fler och växande 
företag. Förstärka Uppsalaregionen som innovationsområde. 

Varför gör vi detta: Finansiering av framtida välfärdsbehov fordrar ett näringsliv som 
kan konkurrera globalt och som kan generera nya värden och sysselsättning.  

Hur: Verksamhetsstöd till företagsfrämjande aktörer (13,5 mkr), stöd till kommuner att 
skapa ett bra företagklimat, förstärkning av länets etableringsfrämjande arbete, stöd till 
utveckling av länets innovationssystem, utveckla attraktiviteten för regionen i 
storregionala sammanhang (Östra Mellansverige). Lokala, regionala och nationella 
utvecklingsprocesser. Stöd till SME genom affärsutvecklingscheckar för 
internationalisering (3,1 mkr)  

Med vem: Tillväxtrådet Uppsala län (strategiska nyckelaktörer inkl. kommunernas 
näringslivschefer), Aktörer i samverkan för Uppsala läns näringsliv, STUNS, 
Innovationsråd genom Uppsala kommun. Regioner i Östra Mellansverige. Partnerskap 
för internationalisering. 

Resurser: 1,66 tjänst (A-L, Toni). 13,5 mkr i verksamhetsstöd. Tillfälliga projektmedel 
från 1:1 medel och från andra finansiärer som exempelvis Tillväxtverket. 

Mål: Fler nystartade och växande företag (13 per 1 000 invånare), stabil finansiering till 
ett i grunden underfinansierat innovationssystem. Utveckling, goda relationer och bra 
samverkan mellan alla näringslivsfrämjande aktörer.   Samplanering med många aktörer 
för en effektiv resurshantering. 

Framgångsfaktorer: Goda relationer till alla parter, hög lokal och regional närvaro, hög 
sak-kompetens, god omvärldsanalys, nationella nätverk, tydlig vision och ett gott 
ledarskap  

Genomförda större aktiviteter: utbildning ”Förenkla helt enkelt”, konsultationsstöd till 
framtagande av lokala visioner, tillväxtstrategier och översiktsplaner. Start och 
utveckling av ca 1000 företag per år vi företagsfrämjande aktörer, nätverksträffar och 
strategimöten. 
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Utmaningar/förslag till förändringar: Ökad satsning på etableringsfrämjande insatser 
(inkluderat ökad samverkan mellan kommuner och region), utveckling av regionens 
innovationssystem, kontinuerligt behov av analyser, statistik och omvärldsspaning. 

 
1.2 Besöksnäring 

Uppdrag: Länsturism – Visit Uppland, den regionala utvecklingsstrategins vision om att 
Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år 2030 konkretiseras för 
besöksnäringen i det långsiktiga målet att Uppsalaregionen ska välkomna fler invånare, 
besökare och företag med erbjudande om attraktiva och trygga livsmiljöer, god välfärd 
samt effektiva samhällsstrukturer för hållbar utveckling. 

Styrdokument: Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020, Nationell 
strategi för svensk besöksnäring, RUS (Attraktiv region) Verksamhetsplan (fastställd av 
förbundsstyrelsen) 

Vad: Samverka för en stärkt och hållbar besöksnäring i Uppsala län. Visit Uppland ska 
utveckla Uppsala län som besöksmål för svenska och utländska turister och skapa 
förutsättningar för en ökad besöksomsättning.   

Varför gör vi detta: Stärka regionens attraktivitet för svenska och utländska besökare. 
Det mätbara målet är att fördubbla besöksnäringens omsättning på tio år, räknat från år 
2010, vilket ansluter till den nationella strategin (www.strategi2020.se) 

Hur: Marknadsföring av länet, nätverksbyggande, utveckling av besöksmål, stöd till 
kommunernas turismfrämjande arbete. Mer information framgår av Verksamhetsplan 
för VU. 

Med vem? Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län (kommunerna, besöksmål, 
museer, Kultur och Bildning med flera). Turismföretagare. Motsvarande huvudansvarig 
organisation i Östra Mellansverige, Visit Sweden och andra nationella aktörer. 

Resurser: 1,33 tjänst (Cecilia och Toni). 1 070 000 verksamhetsmedel. (totalt ca 2,6 
mkr)   Ca 500 tkr projektmedel (1:1) 

Resultat: Stärkta nätverk, högre kvalitet i det turismfrämjande arbetet, utvecklade 
produkter och besöksmål, bättre samspel mellan kommunerna och besöksnäringen,  

Framgångsfaktorer: Lokal närvaro, personliga nätverk och goda relationer, 
sakområdeskompetens, stor flexibilitet och frihet under ansvar, professionell 
processledning,  

Konkret nytta: Stöd till utveckling av lokala besöksnäringsstrategier i alla kommuner. 
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Utmaningar/förslag till förändringar: Behoven av samverkan är omättliga, och stöd i 
löpande omvärldsspaning, verksamhetsplanering och uppföljning. 

 

1.3 Kompetensförsörjning 

Uppdrag: Regionala kompetensplattformar (statligt uppdrag) 

Styrdokument: RUS (Kompetent region), årsvis handlingsplan för Kompetensforum, se 
även projektet; Utveckling av kompetensforum. 

Vad: Förstärka kopplingen mellan arbetsliv och utbildningssystemet som ska leda till 
bättre matchning på arbetsmarknaden och underlätta för arbetsplatser att rekrytera rätt 
kompetens.  Den regionala kompetensplattformen Kompetensforum Uppsala län utgör 
mötesplats för utbildningsanordnare och arbetslivet kring kompetensförsörjningsfrågor. 
Under 2015 fokuserar Kompetensforum på att stärka grundskolornas 
arbetslivsanknytning och att förmå branscher med sned könsfördelning att bredda sina 
rekryteringsmönster. Detta arbete sker med stöd av medel från Tillväxtverket. 

Varför gör vi detta? Säkra regionens framtida kompetensförsörjning och synliggöra 
utbildningssystemets betydelse för regionens utveckling. 

Hur: Skapa möten och överenskommelser mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare 
inom olika branscher, ex vis vård- och omsorg, teknik, besöksnäring, transport, bygg 
etc. Etablera gemensam regional bild av kompetensbehoven. Regionförbundet ansvarar 
för Vård- och omsorgscollege specifikt, vilket innebär exempelvis utveckla 
karriärvägar, marknadsföring, kvalitetssäkring, mm.  

Med vem: Aktörer inom Kompetensforum (ca 360 personer), i de olika nätverken ingår 
Arbetsförmedling, fackliga organisationer, privata och offentliga arbetsgivare 
(kommunstrateger), privata och offentliga utbildningsanordnare. Politiker, Studie- och 
yrkesvägledare. Branschspecifika nätverk: Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, 
Fastighetsforum, Elbranschråd, transportbranschråd, Byggbransch, Uppsala Bio, 
Kompetensforum för Besöksnäringen. Övriga: Forum för samverkan (UU), 
Skolchefsnätverket, Kompetensförsörjningskansliet.  

Resurser: 1 tjänst (Monica). Projektmedel (2 mkr) från Tillväxtverket under 2014-2016. 

Resultat: Stärkta nätverk och bättre samverkan mellan aktörer. Uppmärksamhet kring 
behovet av långsiktig kompetensförsörjning. Utbildningar svarar bättre mot arbetslivets 
behov. Fler YH-utbildningar till länet. Kompetensforum i Uppsala län fungerar som en 
nationell förebild.  
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Framgångsfaktorer: Långsiktighet i arbetet (sedan 2009), goda upparbetade nätverk, 
drivande processledare, Nätverk och nya kontakter leder till många ytterligare 
samverkansprojekt. 

Konkret nytta: Fler YH-utbildningar till länet, flera skolor har certifierats som 
Teknikcollege och kommuner i Vård- och omsorgscollege, ökad arbetslivanknytning i 
utbildningar.  

Utmaningar/förslag till förändringar: Resurser behövs för att skapa uthållighet och 
klara av de spretiga uppdraget.  

 

1.4 Folkhälsa 

Uppdrag: Regionförbundet medlemsuppdrag gällande folkhälsa och regionalt 
strategiskt folkhälsoarbete syftar till att utifrån regionförbundet som plattsform ge stöd 
till medlemmarna i genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken.  

Styrdokument: RUS och från och med 2015 finns de strategiska folkhälsofrågorna 
integrerade i regionförbundets ordinarie verksamhetsplan med respektive enheternas 
handlingsplaner.  

Vad: Länets strategiska folkhälsoarbete bedrivs utifrån regionförbundet som plattform. 
Syftet med att ha en tjänst per enhet är att integrera folkhälsoperspektivet i hela 
regionförbundets verksamhet. I verksamheten arbetar vi även med att ta fram ett 
länsgemensamt system för att följa folkhälsans utveckling och fördelning. Vi fungerar 
även som en regional mötesplats för att hantera Öppna jämförelser-folkhälsa. 

Varför gör vi detta? Regional nod i strategiska folkhälsofrågor. Medlemsuppdrag i och 
med regionförbundets bildande och överflyttning av de regionala strategiska 
folkhälsofrågorna från landstinget.  

Hur: Vara en arena för samverkan där länets folkhälsoaktörer träffas och prioriterar 
insatser och utvecklar arbetssätt. Vi arbetar för att: Ta fram och sprida underlag för 
prioritering och uppföljning inom folkhälsoområdet. Ta initiativ till och delta i 
utvecklingsarbeten inom folkhälsoområdet. Ge kunskap och metodstöd. Ge stöd till 
implementering, utvärdering och uppföljning av folkhälsoinsatser. Regionförbundet ska 
även omvärldsbevaka, vara en kontaktyta mellan internationell, nationell, regional och 
lokal nivå och att representera länet i nationella utvecklingsarbeten. 

Med vem? Regionförbundet samordnar aktörer (medlemmar, länsstyrelse och i vissa fall 
andra organisationer) i en regional arbetsgrupp för folkhälsa kallad RAFF. Ordinarie 
styrgrupper, medlemsdirektörer samt FoU-stöds ledningsgrupp, står för ledning och 
styrning. Politiskt styrs folkhälsoarbetet via förbundsstyrelsen.   
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Resurser: 2 tjänster (100 %), fördelade med en tjänst vardera på Enheten för regional 
utveckling och Enheten för välfärd- och FoU stöd. 

Resultat: Bildande av regional styrstruktur (RAFF), folkhälsa i RUS, projektledare Liv 
och Hälsa ung, utvecklingsarbeten, samverkansvinster mm.  

Framgångsfaktorer: Regionförbundet som plattform och arena för samverkan, förmåga 
att ha nationellt, regionalt och lokalt perspektiv och helhetssyn.  

Konkret nytta: Tydlig regional nod gällande strategiskt folkhälsoarbete, särskilt för 
länets kommuner. 

Utmaningar/förslag till förändringar: Lyfta folkhälsoarbetet som en strategi för social 
hållbarhet. Integreras mer i regional planering och utveckling.  

 

 
1.5 Inkluderande tillväxt 

Uppdrag: Uppdrag från staten till tillväxtansvariga att hantera och leda genomförandet 
av EU:s socialfond. Dessutom väntas förtydligade uppdrag till den regionala nivån 
kring arbetsmarknadspolitik och integrationsfrågor. 

Styrdokument: RUS, regional handlingsplan för ESF, uppdragsbeskrivning till nyinrättat 
partnerskap för inkluderande tillväxt.  

Vad:  1) lägga grunden för en ökad regional helhetsyn och samverkan kring 
utanförskapsfrågor och 2) säkerställa att kommande ESF-projekt ger varaktig effekt på 
den inkluderande tillväxten i Uppsala län. 

Varför gör vi detta? Skapa förutsättningar för att fler människor kommer i arbete.  

Hur: Med utgångspunkt från partnerskapet för inkluderande tillväxt skapa en samsyn 
och ett helhetsperspektiv kring  hur olika aktörer, utifrån sina olika uppdrag och 
möjligheter, kan bidra till att fler människor kommer i arbete. Mobilisera aktörer att ta 
ansvar för och samverka med andra i nya projekt, finansierade av ESF.   

Med vem: Länets kommuner, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
samordningsförbundet, migrationsverket, länsstyrelsen och ESF-rådet. 

Resurser: 1 tjänst (Shara, fr o m 1/1 2016) 

Resultat: Ökad samverkan. Projekt har beviljats, bl a 63 mkr till #jagmed för att minska 
gymnasieavhoppen. 

Framgångsfaktorer: Tillit, kompetens och vilja att samverka. 
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1.6 Infrastrukturplanering/regional planering 

Uppdrag: Det statliga regionala uppdraget i lagen om utvecklingsansvar för 
infrastruktur i samtliga län. 

Styrdokument: Nationell plan för transportinfrastruktur, Regional plan för 
transportinfrastruktur, RUS (växande region), kommunernas översiktsplaner, 
Trafikförsörjningsprogram (UL) och andra statliga strategidokument från statliga 
myndigheter såsom Trafikverket, Sjöfartsverket m.m. (I dessa inkluderas exempelvis 
Maritim strategi för Sverige) 

Vad: Samordna och planera för investeringar i transportinfrastruktur i och utanför länet 
tillsammans med Trafikverket, kommunerna, UL och angränsande läns aktörer och 
därigenom bidra till att planerna realiseras.  

Varför gör vi detta? För att strategiskt planera så att de brister och behov utifrån 
gemensamma mål (RUS) åtgärdas och ta höjd för den samhällsutveckling som sker.   

Hur: Genom att förbättra tillgängligheten i länet genom exempelvis 
kollektivtrafikåtgärder, cykelvägar, pendlarparkeringar och se till funktionella samband. 
Det sker genom att ta fram underlag och genomföra åtgärder som främjar arbets- och 
studiependling, godstransporter på väg, järnväg och sjöfart. Planeringsperspektivet 
gäller från idag till de närmaste 15 och 30 åren med utblick mot de kommande 50 åren. 
Arbetsprocessen sker i samverkan i stora regionala samarbeten samt på länsnivå genom 
dialog med kommunerna och andra organisationer. Arbete kräver också en större grad 
av påverkansarbete. 

Med vem? Trafikverket, kommunerna, Landstinget genom UL, Mälardalsrådet genom 
En bättre sits och samarbetet i Östra Mellansverige. Även omkringliggande län är 
involverade i planeringen samt nationella nätverk. 

Resurser: 3 tjänster (Anders, Robert och en person under rekrytering) Den finansiella 
ramen är ca 1,6 mkr i länstranportplanen för 2014-2025.  

Resultat: Att brister och behov åtgärdas i den fysiska infrastrukturen för att nå regionala 
och nationella mål genom investeringar i infrastrukturen. Exempelvis 
förbättringsåtgärder för Väg 288, nya gång- och cykelvägar, kollektivtrafikförbättrande 
åtgärder m.m. 

Framgångsfaktorer: Täta kontakter för att etablera goda relationer med Trafikverket, 
UL och övriga ingående aktörer i och utanför länet. Tydliga instruktioner och 
beställningar från statlig nivå. En väl genomarbetad regional transportplan för 
genomförandet av fysiska åtgärder i länet. Stort politiskt engagemang i frågorna.   
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Konkret nytta: Investeringar för motsvarande 130 mkr/år. Förbättrad tillgänglighet i 
länet.  

Utmaningar/förslag till förändringar: Samordningsvinster genom samgåendet med 
landstinget och UL. En resursförstärkning sker genom rekrytering av en ny 
utvecklingsstrateg, med inriktning mot regional planering.   

 
1.7 EU-program  

Uppdrag: Uppdrag från staten till tillväxtansvariga att hantera och leda genomförandet 
av EU:s social- och regionalfond (ESF och ERUF).  

Styrdokument: Europa 2020, RUS, regionalt handlingsprogram för ERUF, regional 
handlingsplan för ESF. 

Vad: Primärt hitta finansiering till utvecklingsprojekt som ligger i linje med RUS, 
tonvikt på strukturfonderna. Förbereda, strukturera, mobilisera och implementera EU:s 
olika fonder och program för en effektiv leverans av initiativ som leder till 
måluppfyllelse av RUS. I arbetet ingår att mobilisera aktörer, stödja utveckling av 
projekt som ligger i linje med programmens intentioner och vara programmens 
kontaktpunkt i länet.  

Varför gör vi detta: Underlätta för Uppsala län att dra maximal nytta av EU:s fonder, i 
enlighet med målsättningar i RUS.  

Hur: Mobilisera aktörer, stödja utveckling av projekt som ligger i linje med EU-
programmens intentioner och vara programmens kontaktpunkt i länet. Enskilda projekt 
kan hanteras ibland från politisk nivå, till mobilisering och ända in i en 
ansökningsprocess. Arbetet sträcker sig över olika programområden för att kunna växla 
upp projekten och utröna hur programmen kan komplettera varandra. Genom 
uppväxling av EU-fonder kan det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) på 
7 900 tkr, få betydande genomslag.  

Med vem: Uppdraget utförs i samverkan med regionalt tillväxtansvariga i övriga län i 
Östra Mellansverige, samt förvaltande myndigheter (ESF-rådet och Tillväxtverket) och 
strukturfondspartnerskapet.  Kommunernas EUs samordnare nätverk, STUNS, EU-
nätverket (Landsting, Uppsala Universitet, klusterorganisationer). Kontakterna rör sig 
även mellan olika samverkansplattformar, som Tillväxtråd, Aktörssamverkan, 
Partnerskapet för inkl. tillväxt, Klimat och energiforum.  

Resurser: 80 % Andy (+ tid hos andra medarbetare) 

Resultat: Ökade resurser till tillväxtfrämjande projekt i länet och minskat utanförskap. 
Mer medel till utvecklingsprocesser, speciellt för kommunerna. 
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Framgångsfaktorer: Uthållighet, god omvärldsorientering, tydliga politiska beslut. 

Konkret nytta: Under en period av 10 år har uppdraget förändrats, från att informera och 
inspirera om möjligheter med EUs strukturfonder, till att numera omfatta samordning, 
lärande och/eller strukturellt ägande av EU-projekt som strategisk utvecklingsmedel. 
Strukturpåverkan.  

Utmaningar/förslag till förändringar: Öka medvetenheten om vilka möjligheter som 
står till buds och mobilisera aktörer att ta aktiv del i och driva på arbetet.   
 
 
1.8 Energi och miljö 

Uppdrag: Det saknas f n ett konkret statligt, politiskt eller medlemsstyrt uppdrag inom 
området energi och miljö, trots starka påtryckningar från EU. Uppdrag dock inom 
ramen för Klimat- och infrastrukturberedningen. 

Styrdokument: EU2020, regionförbundet samverkar med Länsstyrelsen i deras arbete 
med en Energi och klimatstrategi för länet 2009-2011, kommunernas strategier hanterar 
allt från stadsutveckling till avloppshantering, en övergripande strategi saknas för 
regionen. 

Vad: Energi, energieffektivisering, förnybar energi, minskade utsläpp (EU Direktiv). 
Även klimat och miljö ingår. (ej biologisk mångfald) 

Varför gör vi detta? Ett av fem mål som EU vill uppnå fram till år 2020 inom område 
Klimatförändring och hållbar energiförsörjning är: 

 Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, 
om förhållandena är gynnsamma).  

 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.  
 Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.  

Hur: Arbetar genom olika nätverk och samverkansplattformar. 

Med vem: Tongivande aktörer i länet är STUNS Energi, Länsstyreslen, Energikontoret, 
Lanstinget, kommunerna, Biogas Öst, UU, SLU, JTI (Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik). InnoEnergy (EU har prioriterat forskning och näringslivskompetens i olika 
partnerskap för energiutmaningar i Stockholm/Uppsala regionen).  

Resurser: 10 % (Andy) 

Resultat: Med hjälp av ERUF och Energimyndigheten finns numera ett strategiskt 
forum för länet. 

Framgångsfaktorer: politisk enighet kring målsättningar och prioriteringar 
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Konkret nytta: Ökad regional samsyn kring klimatutmaningen. Möjlighet att ta del av 
projektmedeltill insatser för en koldioxidsnål ekonomi inom ERUF.  

Utmaningar/förslag till förändringar: Energi och miljö området är hittills enbart ett 
tjänstemannauppdrag. Finns behov av regional strategi för området. Kunskapsnivåerna 
och resurser har ofta ett för smalt fokus.  

 

1.9 Strategi och omvärld 

Uppdrag: Utarbeta en regional utvecklingsstrategi, och utifrån denna bidra till att 
Uppsala blir Europas mest attraktiva kunskapsregion år 2030.  

Styrdokument: Europa 2020, RUS, Internationell strategi för Regionförbundet Uppsala 
län. (fastställd av FS) 

Vad: Benchmarking, positionering och ställningstagande i viktiga internationella frågor, 
ex remisser från EU. Framtagande av kunskapsunderlag och genomföra 
omvärldsseminarier.  

Varför gör vi detta? Uppsala ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion år 2030, 
då behövs positionering, inspiration att spegla det egna och förståelse för andra gör 
(benchmarking) och ett kontinuerligt lärande genom löpande omvärldsbevakning. 

Hur: Studiebesök i benchmarkingregioner, medverkan i EU-nätverk (AER), kontakter 
med organisationer inom EU och samverkan med andra aktörer (STUNS, UU/SLU och 
Uppsala kommun). Genomförande av omvärldsseminarier och processledning. 

Med vem? Kommuner, politiken, STUNS, Vän-länsavtal Malopolska och Vallonien, 
benchmarking med Oxford, Cambridge, Freiburg. 

Resurser: Ca 1 tjänst, utspritt på flera tjänster.  

Resultat: Statistiska jämförelser, utbyte för politikerna, benchmarkingresor, rapporter. 
Formande av gemensamt utgångsläge för regionen. 

Framgångsfaktorer: God omvärldsorientering och upparbetade kontaktnät. 

Konkret nytta: Ökad kunskap kring de regionala utmaningarna och möjliga insatser, 
omvärldsorientering, värdefulla internationella kontakter,  

Utmaningar/förslag till förändringar: Det finns redan många som arbetar med 
internationellt fokus i Uppsala län, Länsstyrelsen, Universiteten, Uppsala kommun, 
Mälardalsrådet, Transnationalitet i program - Uppsala Bio och samordning för detta 



  Dnr: / 
 

17 (59) 

arbete saknas. 
 

1.10 e-Samordning 

Uppdrag: Regionförbundet samordnar arbetet med att genomföra den regionala digitala 
agendan, en brett förankrad plan för att öka digitaliseringen i länet. 

Styrdokument: Regional Digital agenda för Uppsala län (RDA), antagen i december 
2013. Styrgrupp är länets kommunchefer och landstingsdirektör. 

Vad: Ta fram handlingsplaner och strategier för länets utveckling inom områden med 
potential att fungera bättre och mer effektivt med hjälp av digitala redskap eller 
processer. Leda och koordinera arbetsgrupper och insatser på kort eller lång sikt.  

Varför: digitaliseringen ger möjlighet att skapa ett mer resurseffektivt och bättre 
fungerande samhälle, med större delaktighet och insyn för så väl organisationer som 
enskilda. En kommun kan exempelvis erbjuda snabbare och bättre service i olika 
ärenden med hjälp av digitala redskap och arbetsmetoder. Området e-hälsa ger en rad 
olika möjligheter att erbjuda ökad vårdkvalitet med förbättrad insyn och dialog för 
patienter, vårdgivare och anhöriga.  

Med vem: kommunchefer, länets it-chefsgrupp och it-tekniker, länets 
bredbandssamordnare, socialchefer, nationellt nätverk för e-samhället samt en rad andra 
nätverk och arbetsgrupper på regional eller nationell nivå. Styrgrupp är länets 
landstings- och kommunchefer. 

Resurser: ca 50 % regional e-samordnare 

Mål: Uppsala län ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion till år 2030. 

Framgångsfaktorer: nätverkskapital och helhetssyn – digitalisering är inte en 
teknikfråga, utan en fråga om hur hela samhället kan och borde fungera bättre.  

Genomförda större aktiviteter: upphandling av en samordnad regional e-
tjänsteplattform för kommuner och landsting, utvecklingsprojekt inom exempelvis 
digitala intyg, patientinformation genom hela vårdkedjan samt medborgardialog vid 
bygg- och planärenden.  

Utmaningar/förslag till förändringar: vem äger en fråga som är ”allas”? Inte ens på 
nationell nivå finns en tydlig myndighet eller annan offentlig aktör som äger frågor och 
ansvar om digitalisering. Hur förflyttar man fokus från själva tekniken till verksamheten 
och användbarheten? En knapp miljon vuxna i Sverige är fortfarande inte digitalt 
delaktiga – vem har ansvar för att sprida kunskap om hur man drar nytta av 
digitaliseringens möjligheter?  
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1.11 Verksamhetsstöd  

Uppdrag: De medel som Regionförbundet disponerar, dels statliga regionala 
utvecklingsmedel, dels kommunala samt landstingsmedel, ska användas i syfte att 
uppnå målen i RUS.  

Styrdokument: RUS (främst Innovativ och Attraktiv) 

Vad: Kontant finansiering i olika nivåer av företagsfrämjande och innovationsstödjande 
verksamheter. Varje verksamhets uppdrag ska relateras till någon av de strategiska 
inriktningarna Innovativ region, Växande region, Kompetent region och Attraktiv 
region. Det ska tydligt framgå hur respektive verksamhet avser att bidra till strategins 
måluppfyllelse samt vilka åtaganden i strategin som verksamhetens uppdrag stödjer. 
 
Varför: Ett sätt att för regionförbundet att påverka riktning av utvecklingen enligt RUS. 
Verksamheterna är beroende av långsiktig och säker finansiering för att genomföra sina 
uppdrag.  
 
Hur: Fördelningen av medlen sker årsvis. Varje år genomför regionförbundet 
uppföljning av samtliga stödberättigade verksamheter, av vilka resultat som uppnåtts 
under året och hur verksamhetens generella arbete fortgår utifrån ett gemensamt 
uppdragsavtal. Verksamhetens stödnivå bygger på att resultaten är uppnådda och kan 
därför förändras. Uppföljningsmötet berör även kommande års målsättningar och 
önskade resultat. Samtliga uppföljningsmöten ligger till grund för ett förslag till 
kommande års budget för verksamhetsstöd. När beslut i förbundsstyrelsen har fattats i 
början av året, tecknas ett nytt uppdragsavtal med respektive verksamhet inför 
kommande år. Förutom den årliga muntliga uppföljningen sker skriftlig uppföljning 
halvårsvis samt individuella uppföljningar för respektive verksamhet, se under 
respektive verksamhet. 

Med vem: Bilaga: Beskrivning av verksamheter med stöd (2015) 
 
Resurser: Hanteras administrativt inom verksamhetsområdet Näringsliv och innovation. 
Omfattar 12,7 mkr medlemsavgifter + 1,9 mkr till Visit Uppland. 
 
Resultat: Start och tillväxt av företag. Bidrar till RUS måluppfyllelse 
 
Framgångsfaktorer: Nära och god dialog med aktörer, god kännedom om både 
stödstrukturens erbjudande och näringslivets behov.  
 
Konkret nytta: Kvalitativt och varaktigt stöd till näringslivet i olika utvecklingsfaser. 
 
Utmaningar/förslag till förändringar: Det finns idag många aktörer som delar på ett 
minimalt stöd. För många enligt de flesta i systemet.  
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1.12 Projektstöd 1:1 medel (ca 8 mkr statliga medel) 

Uppdrag: Statligt uppdrag från näringsdepartementet för regionala tillväxtåtgärder (1:1) 

Styrdokument: Årligt regleringsbrev avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder med 
tillhörande Villkor för respektive budgetår. RUS (alla områden). Rapporter för bemyndigande 
och prognoser för projektfinansiering lämnas löpande på uppdrag till Näringsdepartementet och 
Tillväxtverket. Speciella rutiner för beslut, beloppsgränser, uppföljning och lärande finns 
dokumenterade. 

Vad: Varje år disponerar regionförbundet omkring 8 miljoner kronor i statliga medel för 
regionala tillväxtåtgärder (1:1). En grundläggande förutsättning för att beviljas projektstöd från 
regionförbundet är att projektet bidrar till att nå målen i länets regionala utvecklingsstrategi 
(RUS), ”Uppländsk Drivkraft 3.0”. Det ska tydligt framgå hur respektive projekt avser att bidra 
till strategins måluppfyllelse samt vilka åtaganden i strategin som projektet stödjer.  

Hur: Ett 100-tal ansökningar inkommer till regionförbundet löpande under året. Inför beslut 
sker en bedömning av nyttan av ett projekt för länets utveckling. Projekten beviljas inte 
automatiskt enbart för att kriterierna är uppfyllda. En prioritering sker bland de 
projektansökningar som uppfyller regionförbundets kriterier för att få projektstöd. 
Regionförbundet strävar efter att stödja strategiska satsningar som involverar flera aktörer och 
som kan stärka förutsättningarna för hållbar regional tillväxt. Regionförbundet prioriterar 
projekt med en positiv påverkan på miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt 
jämställdheten mellan kvinnor och män. Beslut fattas i mindre beslutsgrupper med kompetens 
för att kunna bedöma respektive ansökan. Stor del av 1:1 medlen reserveras för medfinansiering 
av andra strukturfondsprojekt för att växlas upp till ett högre värde totalt sett för regionen. 

Med vem: Bilaga: Lista på projekt genomförda/planerade under 2015 

Resurser: Hanteras inom verksamhetsområde Näringsliv och innovation 

Resultat: Bidrar till RUS måluppfyllelse 

Framgångsfaktorer: Tydlig vision och målsättning vad projekten ska bidra till.   
 
Konkret nytta: Skapar och ger energi till nya initiativ. 
 
Utmaningar/förslag till förändringar: Med en smart specialiseringsstrategi skulle 
regionförbundet kunna koncentrera insatserna till färre men mer effektfulla insatser, eventuellt 
genom utlysning/upphandling. Ett annat alternativ är att fördela 1:1 medel till 
verksamhetsområdesansvariga att besluta om inom sitt område. Som morot för att kunna kicka 
igång aktiviteter som finns planerade. 
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2 Regionala nätverk 

Våra regionala (Uppsala län) nätverk, som vi antingen leder själva eller deltar i.  

 

2.1 Tillväxtråd Uppsala län 

 
Ansvarig verksamhet inom RF: Näringsliv och innovation 
 
Syfte: Syftet med Tillväxtråd Uppsala län är att koordinera konkreta insatser som främjar 
utveckling av ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv med bredd och spets i Uppsala.  

RF:s roll: Koordinerar, sammankallar och planerar innehåll 
 
Deltagare: Regionförbundet, Samtliga åtta kommuners näringslivsansvariga tjänstemän, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Kultur och bildning från Landstinget i Uppsala län, 
Näringslivsrepresentanter i Uppsala län i form av Handelskammaren, Svensk näringsliv, 
Företagarna och Lantbrukarnas Riksförbund, Stödstrukturer för näringslivet i form av STUNS 
och Almi företagspartner Uppsala AB, Universitetsrepresentanter i form av SLU Holding, UU 
Innovation, Uppsala universitet 
 
Aktivt sedan år 2011. 
 
Planeringshorisont: Fyra möten per år 
 
Styrdokument: RUS, Avsiktsförklaring v.5 
 
Resurser: Hanteras inom verksamhetsområde Näringsliv och innovation 
 
Vad: Hur: Se avsiktsförklaring v.5 
 
Varför gör vi detta? Varje år satsas stora resurser på tillväxtprojekt i Uppsala län. Medlen 
kommer från kommuner, Regionförbundet, landstinget, myndigheter, universitet och olika EU-
program. Tillväxtrådet ska bidra till att tillgängliga resurser används mer samordnat och 
kraftfullt. Tillväxtrådets överenskommelser har exempelvis stor betydelse för användningen av 
Regionförbundets årliga tillväxtmedel.  
 
Utmaningar/förbättringsförslag: Återkommande inslag, årsplanering kan införas  
 
 
2.2 Aktörer i samverkan för Uppsala läns näringsliv 

 
Ansvarig verksamhet inom RF: Näringsliv och Innovation 
 
Syfte: Företagsfrämjande aktörer har idag en bra grund för samverkan i många olika nätverk. 
Ambitionen är genom detta att effektivisera och slå ihop flera nätverk till ett forum. Samverkan 
skapar kraft och gemensam mobilisering mot gemensamma mål. Med god samverkan öppnas 
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möjligheter för länet om nödvändig allokering av medel, i synnerhet från nationella 
myndigheter och EU-program. 

RF:s roll: Koordinerar, sammankallar och planerar innehåll 
 
Deltagare: Utförare inom det företagsfrämjandet systemet samt personer som arbetar operativt 
med näringslivsutveckling på kommunerna. Även Arbetsförmedling, Skatteverket, 
Länsstyrelsen och andra nationella organisationer deltar beroende på tema. Ambitionen är att ha 
ett öppet och inkluderande nätverk och vi försöker i den mån det går att undvika dubblering 
med Tillväxtrådet. Ca 30 personer. 
 
Aktivt sedan år. 2015 (Gruppen är bland annat en sammanslagning av tidigare tre nätverk; 
Uppsala Going Global 2012, Nyföretagargruppen 2010 och nätverket inom avslutade 
programmet Främja kvinnors företagande 2011). 
 
Planeringshorisont: Årsplanering 4-6 tillfällen per år, olika teman 
 
Styrdokument: RUS, Avsiktsförklaring (Detta dokument revideras efter utvärdering varje år, 
särskilt för att kunna möta upp ny RUS) 
 
Resurser: Hanteras inom verksamhetsområde Näringsliv och innovation 
 
Varför gör vi detta? För att främja utveckling av ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv 
med bredd och spets i Uppsala län. (övergripande syfte) För att gemensamt uppnå det 
övergripande syftet har Aktörer i samverkan i Uppsala län en ambition att bli kända och viktiga 
samarbetspartners för kommuner och näringsliv i Uppsala län. 
 
Vad: Samverka och skapa mervärden kring tillväxtfrämjande insatser och projekt, Öka 
kunskapen om vilka faktorer som driver fram fler och växande företag i Uppsala län och vår 
omvärld. Aktivt påverka riktning och innehåll i Regionförbundets insatser för ökad innovation 
och näringslivsutveckling i Uppsala län. Verka för att Uppsala län drar nytta av möjligheterna 
som ges inom EU:s strukturfonder, företrädesvis ERUF. Odla goda relationer för att främja 
effektivt resursanvändande och aktörssamverkan som gynnar företagandet. Kopplingen till 
Tillväxtrådet - information och frågeställningar ska kunna föras mellan de olika nätverken. Ha 
fokus på entreprenören, entreprenörskap, intraprenörsskap. Skapa en kultur där entreprenörer 
ses som pionjärer och modiga hjältar!  
 
Hur: Aktörerna avgör själva vilka mötestillfällen och eventuella gemensamma aktiviteter och 
insatser man vill medverka i. Aktörerna ska kunna lägga fram och söka uppbackning bakom 
egna förslag till insatser och projekt som kan handla om gemensam finansiering. Aktörerna 
arbetar utifrån ett lärande förhållningssätt och ska vid varje träff ha minst en kunskapshöjande 
aktivitet. Det ska vara lustfyllt att delta, inspiration utifrån är viktig! Vi träffas 4-6 gånger per år 
varav ett möte sker tillsammans med Tillväxtrådet.  
 

2.3 Partnerskapet – Affärsutvecklingscheckar för 
internationalisering 

 
Ansvarig verksamhet inom RF: Näringsliv och innovation 
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Syfte: Stimulera SME till internationalisering, I Uppsala län finns i stort sett inga andra direkta 
stöd till företag. (Almi Företagspartner Uppsala AB kan stödja innovativa företag med mindre 
summor av förstudiemedel förutom lån). 

RF:s roll; Rådgivande, Beslutsfattande samt utvärderande roll 
 
Deltagare: Regionförbundet och Länsstyrelsen Uppsala län, Almi företagspartner AB, Almi 
Invest, Uppsala Innovation Centre (UIC), Connect Uppsala, Enterprise Europe Network (EEN), 
Exportkreditnämnden (EKN) 
 
Startar år oktober 2015 
 
Planeringshorisont: 2015-2018, beslutsmöten per månad 
 
Styrdokument: Programbeslut och villkor från Tillväxtverket 
 
Resurser: Hanteras inom Näringsliv och innovation 
 
Vad: Partnerskapet består av ett nätverk av aktörer med kunskap och erfarenhet av 
affärsutveckling och/eller internationalisering. Partnerskapets roll i programmet är att bidra med 
expertkunskap i bedömningen av projektansökningar, d.v.s. rådgivande inför det beslut som 
sökande senare fattar. Det tillfälle som företagen kommer och presenterar sin projektidé för 
partnerskapet har vi valt att benämna ”bedömningsgrupp”.  
 
Varför gör vi detta?  Ställs som krav av Tillväxtverket att ett partnerskap finns för hanteringen 
av affärsutvecklingscheckarna 
 
Hur:  
1. Partnerskapen väljer ut de projekt/företag (utifrån programmets kriterier) som de anser 
lämpliga för en presentation inför partnerskapet. Partnerskapet ska ges möjlighet att läsa in sig 
på ansökningarna/intresseanmälningarna innan presentationen.  
2. Partnerskapet kan utöver sökande bestå av ALMI Företagspartner, Enterprise Europe 
Network, Business Sweden, Tillväxtverket och Exportkreditnämnden. Utöver dessa 
organisationer kan även andra aktörer vara med i partnerskapet.  
3. Företagen presenterar sin projektansökan för partnerskapet. Efter presentationen 
sammanträder partnerskapet och gör en gemensam bedömning. De projekt som rekommenderas 
gå vidare i processen skickar in en ansökan digitalt via ”Min ansökan”. Beslut i ärendet (i 
NYPS) fattas av sökande.  
Varje projekt/företag kan naturligtvis bli aktuell för andra stödinsatser från de partners som 
ingår i partnerskapet. Partnerskapet kan vid behov hantera andra internationaliseringsfrågor, 
utanför programmet, som berör Uppsalaregionen. 
 
 
 
2.5 Destinationsgruppen i Uppsala län (NDU)  

Ansvarig verksamhet inom RF: Besöksnäring 
 
Syfte: En operativ grupp med ett aktivt ägarskap som består av ca 15-20 personer från länets 
aktörer inom besöksnäringen. Syftet är att stärka besöksnäringen, stödja varandra och 
koordinera insatser regionalt.  
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RF:s roll: Ansvarar för planering och genomförande,  
 
Deltagare: VD, Destination Uppsala AB (Uppsala),  
Marknads-, försäljningschef, Fyrishov (gäst 2015), Chef Museum & Turism, Enköpings 
kommun, Kultur/turism, Heby kommun, Turistkoordinator, Håbo Marknads AB (Håbo 
kommun), Näringslivschef, Knivsta kommun, Kundansvarig, Tierps kommun, 
Näringslivssekreterare/informatör, Älvkarleby kommun, Kulturdirektör, Kultur och bildning 
(Landstinget i Uppsala län), Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Uppsala län, VD, NEDA - 
Nedre Dalälvssamarbetet, VD, Romantic Sweden, Friluftschef, Upplandsstiftelsen, 
Samverkansledare, Uppsala Universitet Innovation (UUI), Verksamhetsledare, Vallonbruk i 
Uppland, VD, Visit Roslagen AB (Östhammar), Projektledare, Visit Älvkarleby (Älvkarleby), 
Regionförbundet Uppsala län, Regional destinationsutvecklare samt Regional utvecklingsledare 
(Näringsliv), Totalt 19 funktioner 
Till NDU finns det även kopplat ett Marknadsråd samt en grupp för Turistinformation (tidigare 
“Besöksservice”) 
 
Aktivt sedan år. Nätverket bildades under 2014 
  
Planeringshorisont: Har hållit fyra möten under 2015 (januari, maj, augusti och november).  
 
Styrdokument: Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län till år 2020, nationell strategi 
för svensk besöksnäring 
  
Resurser: Ingår i Besöksnäringens – Visit Upplands ordinarie verksamhet 
 
Vad: Utveckla profilområden i Uppland, tematiska diskussioner, som ska leda fram till nya 
produkter 
 
Resultat: Nya tematiska inriktningar, delaktighet i lokala processer, nya samarbeten 
Framgångsfaktorer: En representation från samtliga aktörer som arbetar inom området. Viktiga 
starka aktörer som Länsstyrelsen, Landstinget och regionförbundet samlas i samma forum som 
privata och andra … 
 
 
2.6 Chefsnätverket Kilen (Tjänstemans respektive Politisk Kil) 

Ansvarig verksamhet inom RF: Besöksnäring 
 
Syfte Varför gör vi detta? : Identifiera och utveckla möjligheterna för KKN och besöksnäringen. 
 
RF:s roll: deltagare, representerar RF 
 
Deltagare: Kulturchefer/Direktörer i kommmunerna, Upplandsmuséet, Stadsteatern i Uppsala, 
Riksteatern i Uppsala län, Uppsala konsert och kongress, Musik i Uppland, Biskops-Arnö, Wiks 
Folkhögskola, Länsbiblioteket, Folkrörelsearkivet, Kulturrådet (medverkar).   

Aktivt sedan år. 
Planeringshorisont: 6 möten per år 
Styrdokument: Kulturplan 2015-2017 
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Resurser: ordinarie verksamhet 
 
Vad: VU ingår sedan november 2014 i chefsnätverket KiLen, Kultur och bildning, Landstinget 
med Anna Söderbäck, kulturdirektör, som sammankallande. 
 
Framgångsfaktorer: Deltagare i nätverket bör kunna föra vidare information och kunskap till 
andra nätverk och samverkansplattformar. 
 
Konkret nytta: Ökad samverkan har lett fram till gemensamma projekt och rapporter för 
utveckling. Framförallt mellan Kultur och bildning och Visit Uppland. 
 
 
2.7 Forum för fysisk planering (FFFP) 

Ansvarig verksamhet inom RF: Infrastrukturplanering 
 
Syfte: Fysisk planering, Skapa en kontinuerlig dialog i länet mellan kommuner, 
regionförbundet, Länsstyrelsen och UL för att kunna lyfta lokala, regionala och nationella 
frågor. Erfarenhetsutbyte. Styrka i nätverket att hantera den enskilda kommunens utmaning i en 
större sammanhang exempelvis mot staten. 

RF:s roll; Ordförande, sammankallande (tillsammans med UL) 
 
Deltagare (Speciellt kommunernas medverkan), Ansvariga planerare i samtliga kommuner i 
länet, UL, Länsstyrelsen,  
 
Aktivt sedan år. 2005 
Planeringshorisont: Träffas var 6:e vecka, årsvis planering finns 
 

2.8 Liv och Hälsa ung (LHU) 

Ansvarig verksamhet inom RF: Folkhälsostrateg på regional utveckling  
 
Syfte: Att samla ansvariga tjänstemän från regionförbundets medlemmar och länsstyrelse för att 
tillsammans identifiera samverkansinsatser och gemensamma verksamheter, erfarenhetsutbyte, 
omväldsbevakning, spridning  gällande LHU.  
 
RF:s roll: Ansvarig 
 
Deltagare: Samtliga medlemmar ingår, länsstyrelsen. Adjungerande aktörer vid behov, 
exempelvis Uppsala universitet, statisticon, webropol mfl.  
Aktivt sedan år: 2013 
 
Planeringshorisont: Ej något sagt 
Styrdokument: LHU samverkansavtal med tillhörande ansvarsfördelning (landsting, kommuner, 
RF) 
 
Resurser: Regionförbundets folkhälsostrateg, utredare landstingets ledningskontor. Budget som 
landstinget innehar finns.  
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Vad: Genomföra enkätundersökningen LHU var annat år. 
 
Varför gör vi detta? Samverkansvinst, samtliga kommuner ”äger” LHU med tillhörande resultat 
(alla skolor).  
 
Hur: Möten ca var 6:e vecka, vid planering inför genomförande så kallas nätverket oftare.  
 
Resultat: Instans för planering, beredning, förankring, återkoppling och utvärdering.  
 
Framgångsfaktorer: stark samverkansanda, nära kollegial samhörighet. Stor användbarhet i 
lokal planering och kvalitets arbeten utifrån skolan, trygghet, andt, etc.  
 
Konkret nytta:  Etablerad samverkansgrupp som är känd i länet, ser till medlemmarnas nytta och 
synpunkter (regionförbundets uppdrag). Kommunernas ”egen” enkätundersökning, lokal data 
ner på skolnivå.  
 
 
2.9 Regionala arbetsgruppen för folkhälsa (RAFF) 

Ansvarig verksamhet inom RF: Folkhälsostrateg regional utveckling 
 
Syfte: Att samla ansvariga tjänstemän från regionförbundets medlemmar och länsstyrelse för att 
tillsammans identifiera samverkansinsatser och gemensamma verksamheter, erfarenhetsutbyte, 
omväldsbevakning.  
 
RF:s roll: Ansvarig 
 
Deltagare: Samtliga medlemmar ingår, länsstyrelsen.  
 
Adjungerande aktörer vid behov, exempelvis upplands idrottsförbund, Uppsala universitet mfl.  
 
Aktivt sedan år: 2011 
 
Planeringshorisont: Ej något sagt 
 
Styrdokument: RUS, RF:s handlingsplan, kommunala styrdokument 
 
Resurser: Regionförbundets folkhälsostrateger 
 
Vad: Endast personella resurser 
 
Varför gör vi detta? Tillhör medlemsuppdraget och en önskan genom styrgruppen (våra  
medlemmar) 
 
Hur: Möten ca var 6:e vecka, vid särskilda uppdrag så kallas nätverket oftare.  
 
Resultat: Instans för beredning, förankring och återkoppling av bland annat RUS, Liv och Hälsa 
Ung, Hälsa på lika villkor mm.  
 
Framgångsfaktorer: stark samverkansanda, nära kollegial samhörighet.  
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Konkret nytta: Etablerad samverkansgrupp som är känd i länet, ser till medlemmarnas nytta och 
synpunkter (regionförbundets uppdrag). 
 
 
2.10 Skolchefsnätverket 

 
Ansvarig verksamhet inom RF: Kompetensförsörjning 
 
Syfte: Forum för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning, regionala utvecklingsfrågor, 
samverkan i olika frågeställningar ex. läsårsplanering, nyanländas lärande 

RF:s roll: Regional utveckling, planering, koordinering, administration kring möten 
(Ordförande Uppsala kommun). Många förfrågningar kommer utifrån som vill träffa 
skolcheferna, regionförbundet priorieterar och kvalitetssäkrare förfrågningar. 
 
Deltagare: samtliga kommuners skolchefer  
 
Aktivt sedan år: 2007 
Planeringshorisont: 4 möten per år 
Styrdokument: Nej 
Konkret nytta:  kunskap om respektive kommuns skolfrågor, ökar kompetensen kring regionala 
och nationella perspektivet.  
 
Utmaning: att skapa förståelse för skolans roll för den regionala utvecklingen, inte bara tänka på 
den egna kommunens utveckling.  
 
 

2:11 Kompetensforum 

Ansvarig verksamhet inom RF: Kompetensförsörjning 

Syfte: Det övergripande syftet med Kompetensforum är samsyn, samverkan och samordning 
kring kompetensfrågor i regionen för att säkra det regionala näringslivets konkurrenskraft och 
långsiktiga kompetensförsörjning genom ökad tillgång till efterfrågad yrkeskompetens på 
arbetsmarknaden i Uppsala län. Detta sker genom att skapa strukturer för samverkan mellan 
utbildningsanordnare, branscher och arbetsmarknadens parter. Kompetensforums område är 
yrkesinriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. 

RF:s roll; Stödja de åtta branschspecifika arenorna/forum/college/råd att utveckla sitt samarbete 
och stödja framväxten av nya råd/forum där samarbete saknas. Det innebär att samordna 
utbildningsanordnare och arbetsgivare i regionens kompetensförsörjningsfrågor samt nyttja 
möjligheterna till samarbete och kunskapsspridning i de olika nätverken. Specifikt 
processamordningsansvar för Vård- och omsorgscollege Uppland och stöd till lokala college i 
Enköping, Uppsala, Östhammar samt i Tierps certifieringsprocess. Samordning av 
Kompetensforum för besöksnäringen. Deltagande i Teknikcolleges regionala styrgrupp och i 
regionalt elbranschråd. Samråda med motsvarande samarbetsarenor i omkringliggande län och 
ingå i nationella nätverk med myndigheter, regeringsföreträdare och regioner. Kommunicera 
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behovet av kompetens i Uppsala län till olika aktörer som ansvarar för beslut och planering men 
även till tjänstemän som vägleder individer i yrkes- och studieval. Leda utvecklingsprojekt 
finansierat av Tillväxtverket som syftar till att förstärka och vidareutveckla den regionala 
kompetensplattformen. Leda och administrera kompetensförsörjningskansliets möten samt 
Kompetensforums vår- och höstmöten. 

Deltagare: Totalt finns ca 350 personer på Kompetensforums sändlista. Det är 
utbildningsanordnare inom gymnasiet, Komvux, arbetsmarknadsutbildningar, 
yrkeshögskoleutbildningar, universitets- och högskoleutbildningar, arbetsgivare inom privat och 
offentlig sektor, branschrepresentanter, fackförbund, kommunernas näringslivs-, 
arbetsmarknads- och utbildningsansvariga, politiker och arbetsförmedlare. Respektive 
branschområde (vård- och omsorg, teknik, fastighet, el, transport, bygg, besöksnäring och life 
science) träffas regelbundet ca 2-4 gånger per år. Vid Kompetensforums vår- och höstmöten 
deltar ca 100 personer. I kompetensförsörjningskansliet ingår ca 10 personer: 
Arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknadsansvariga, SLU, Uppsala Universitet samt 
samordnare/representanter för de åtta olika branschspecifika arenorna/forum/college/råden.  

Aktivt sedan år. 2009 

Planeringshorisont: Under 2014 – 2016 sker det stora utvecklingsarbetet av Kompetensforum i 
projektform, delfinansierat av Tillväxtverket. De strukturer för samverkan som finns genom 
Kompetensforums höst- och vårmöten, kompetensförsörjningskansliets möten samt de 
branschspecifika arenorna/forum/college/rådens möten är ordinarie verksamhet. 

Styrdokument: Regeringens uppdrag 2010 innebar etablering av kompetensplattformar för 
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Syftena 
är främst att öka kunskapen och skapa en översikt inom kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet, samordna behovsanalyser inom området, öka samverkan kring 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt öka kunskapen om utbud och efterfrågan 
av utbildningsformer. 

Resurser:  Samordning av Kompetensforum Uppsala län 40 % och specifikt Vård- och 
omsorgscollege Uppland 40 %. Ledning av kompetensförsörjningsarbetet 10 %.Sökta medel 
från Tillväxtverket under perioden 2014 – 2016 är 1,9 miljoner. En lika stor summa 
medfinansieras genom kompetensförsörjningskansliets aktörers arbetstid samt regionförbundets 
1:1 medel. 

Vad: Utveckling av Kompetensforum sker i tre delprojekt: 

1.Bredare förankring och engagemang hos relevanta aktörer genom utvecklat samarbete mellan 
branschrepresentanter och utbildningsanordnare inom de åtta branschspecifika 
arenorna/forum/college/råden. 

2. Stärkt arbetslivsanknytning genom utveckling av metoder och arbetsformer: 

-Uppdaterad arbetsmarknadskompetens hos vägledare och förmedlare med gemensamma 
aktiviteter samt en aktuell kompetensförsörjningsprognos. 
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-Utvecklad arbetslivsorientering och entreprenörskap i grundskolorna genom implementering av 
Ung Företagsamhets koncept ”Vårt samhälle” och ”Se möjligheter”. 

3. Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning, med fokus på insatser för breddad 
rekrytering till Fastighetsforum, VO-College och Teknikcollege. 

Varför gör vi detta? Tillgången till kunskap och kompetens är en viktig konkurrensfaktor för 
Sveriges regioner och en avgörande faktor för att nå regeringens mål om att Sverige ska ha den 
lägsta arbetslösheten i EU år 2020. En väl fungerande kompetensförsörjning som bland annat 
innebär en god matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, ger möjligheter att möta 
de utmaningar som följer av den demografiska utvecklingen, globaliseringen, digitaliseringen, 
en kraftig urbanisering samt klimat-, miljö- och energiutmaningarna. Tillgång till arbetskraft 
med relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av näringsliv och offentlig 
verksamhet. 

Hur: Genom att identifiera utmaningarna, kommunicera en gemensam bild av de framtida 
kompetensförsörjningsbehoven, samla berörda aktörer och stödja dem i genomförandet av 
prioriterade insatser. 

Resultat: Det finns en samsyn kring regionens utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet 
och en etablerad struktur för samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. 

Framgångsfaktorer: Branschspecifika möten mellan yrkesutbildningsansvariga och arbetsgivare 
leder till konkreta åtgärder för ökad kvalitet på utbildningarna, utbildningsplanering och 
samverkan kring branschens utveckling. Olika möten har dessutom gett oväntade 
synergieffekter då nya samarbetspartners hittat varandra i gemensamma utmaningar.  

Konkret nytta: Utbildningsanordnare har kunskap om det kortsiktiga och långsiktiga 
kompetensbehovet som finns i länet. Branschföreträdare har kunskap om det framtida 
kompetensbehovet i respektive bransch men också om utbudet av relevanta utbildningar. 
Kunskap om utbud och efterfrågan underlättar individers val av utbildning och arbete. 
Samverkan kring exempel handledarutbildning och praktikplatssamordning innebär mer 
effektivt nyttjande av resurserna.  

Utmaning: Tvärorganisatorisk samverkan kräver en koordinator/samordnarfunktion som håller i 
processerna och driver arbetet framåt.  

 
 
2.12 Partnerskapet för inkluderande tillväxt 

 
Ansvarig verksamhet inom RF:  
 
Syfte: Syftet med bildande av partnerskapet är att 1) lägga grunden för en ökad regional 
helhetsyn och samverkan kring utanförskapsfrågor och 2) säkerställa att kommande ESF-projekt 
ger varaktig effekt på den inkluderande tillväxten i Uppsala län. 
 
RF:s roll: Inkluderande tillväxt 
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Deltagare: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Länsstyrelsen, 
Samordningsförbundet, Migrationsverket, arbetsmarknadschefer i samtliga kommuner.   

Aktivt sedan år. 2015 
 
Planeringshorisont: 3 genomförda möten under våren 2015 
 
Styrdokument: Uppdragsbeskring för partnerskapet.  
 
Resurser: 1 tjänst. 

Varför gör vi detta: Den 5/2 2014 beslutade Regionförbundets förbundsstyrelse att inrätta ett 
partnerskap för inkluderande tillväxt i Uppsala län. Denna grupp av nyckelaktörer behöver 
utveckla sin samverkan och styra utvecklingsprocesser utifrån en gemensam agenda i länet.  

Konkret nytta/effekterna  av partnerskapet: Länet får en samlad och gemensam bild av läget, 
strukturer och utvecklingen av det aktuella utanförskapet från arbetsmarknaden. Länet har ett 
tydligt forum för koordinering och samverkan kring insatser för inkluderande tillväxt. Aktörerna 
stärker förutsättningarna för lärande i ordinarie verksamhet. Att genomförda, framgångsrika 
projekt, helt eller delvis, blir implementerade i ordinarie verksamhet. Diskussioner om ESF-
medel inom medverkande organisationer lyfts i partnerskap. Partnerskapet har ett samordnat 
agerande gentemot andra aktörer och tänkbara projektägare.  

 

2.13 Klimat och energiforum 

Ansvarig verksamhet inom RF:  
Syfte: Samlingspunkt i länet för strategiska åtgärder främst finansiering från ERUF och 
Energimyndigheten 
RF:s roll: Sammakalla koordinera tillsammans tillsammans med Lst 
Deltagare (Speciellt kommunernas medverkan),  

Aktivt sedan år. 2015 (har tidigare funnits sedan 2009 i andra konstilagtioer) 
Planeringshorisont: 4 gånger per år 
 
2:14 Klimat- och infrastrukturberedningen 

Politisk beredning till förbundsstyrelsen, med beredande sakområdesansvar i klimat-, 
infrastruktur- och samhällsplaneringsfrågor.  Till huvuduppgifterna hör att verka för att 
intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin Uppländsk Drivkraft 3.0 uppfylls vad gäller 
fossilfria transporter i nära samverkan med medlemmarna, bidra i framtagandet av en ny 
regional utvecklingsstrategi, inom avsnittet Växande region, väcka och behandla övriga frågor 
som är av sådan karaktär att synpunkter från beredningen är värdefulla för frågans behandling 
samt hantera remisser av mindre principiell karaktär inom sakområdet ställda till region-
förbundet. 

I beredningen ingår ledande politiker från Kollektivtrafiknämnden och länets kommuner. 
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2.15 Partnerskap för landsbygdsutveckling i Uppsala län. 

Länsstyrelsen samordnar ett partnerskap för landsbygdsutveckling i Uppsala län, framtagande 
av regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet till jordbruksverket. 
 
Regionförbundet och Länsstyrelsen samverkar kring genomförande v EU:s strukturfonder, där 
tydliga kopplingar finns mellan länsstyrelsens ansvar för landsbygdsprogrammet och 
regionförbundets regionala tillväxtansvar.  

Partnerskapet är aktivt består av ett 80-tal aktörer i länet, samt leds av landsbygdsdirektören vid 
länsstyrelsen.  

2.16 Kommunernas arbete för jämställdhet 

För att driva jämställdhetsfrågan framåt och få fram förslag för att utveckla arbetet för 
jämställdhet, för att uppdatera och lära av varandra om respektive parts pågående 
arbeten/processer, och skapa strukturer för påverkan sammankallar Länsstyrelsen ett nätverk av 
särskilt sakkunnig i jämställdhet samt representanter från samtliga kommuner i länet som 
ansvarar för jämställdhetfrågor. 

2.17 Forum för samverkan 

Syftet med Forum för samverkan är att fungera som en stödorganisation för Uppsala 
universitet/Fakulteten för utbildningsvetenskaper och utbildningshuvudmän/-aktörer när det 
gäller: initiering, strategisk samordning och genomförande av projekt rörande forskning, 
professionsutveckling och verksamhetsutveckling. 

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper är ytterst ansvarig för FoSams verksamhet. I det 
konkreta arbetet styrs verksamheten genom en styrelse. Den består av representanter för 
Uppsala universitet, deltagande kommuner och Regionförbundet Uppsala län. 
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3 Projekt/Program 

Vilka projekt eller program är regionförbundet själva involverade i?  

3.1 Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 

Programägare: Regionförbundet Uppsala län 

Budget: Under okt 2015 - feb 2016 beslutas om 3 100 000 kr att fördela i 
affärsutvecklingscheckar, varav 1 000 000  till Grön tillväxt. Nytt beslut om budgetram, 
kommer årsvis utifrån programmets budget. Budgeten kan variera något mellan budgetåren. Det 
kan också tillkomma nya program, exempelvis branschsatsningar, som regleras efter dialog med 
sökande och via årliga beslut.  
 
Finansiärer: Tillväxtverkets medel kommer från det regionala 1:1-anslaget. 
2015 kommer 50 miljoner att beslutas men inga medel kommer kunna betalas ut. All 
utbetalning av beslutade medel kommer att ske 2016. 

Tidplan; Tillväxtverkets intention är att programmet ska löpa under fyra år, d.v.s. tre år med 
projektmedel för beslut 2015, 2016, 2017 – och med ett tillkommande år (2018) för avslut och 
utbetalningar av projekten.  
Målgrupp: Programmets målgrupp är små företag med 2- 49 anställda och minst tre miljoner i 
omsättning. Programmet riktar sig till företag som vill, kan och vågar växa. 

Antal projektdeltagare: ca 10-60 företag beroende på fördelning av sökt belopp 

Projektledare: Näringsliv och innovation 

Styrdokument: Programbeslut och Villkor 

Vad: Företag kan söka 50.000–250 000 kronor i stöd och ska själva stå för minst 50 % av 
finansieringen i kontanta medel. Stödet kan inte motfinansieras med annat offentligt bidrag. Det 
beviljade stödet till företagen ska användas till externa kostnader för att förbereda företaget för 
nya, internationella marknader. 

Varför gör vi detta? Syftet med programmet är att främja affärsmöjligheter och stärka 
konkurrenskraften hos företag genom att förbättra förutsättningarna för att nå nya, 
internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster).  

Hur: Programmets genomförandemodell bygger på att regionförbund / regioner har två roller. 
Den ena rollen innebär att sökande ingår i de partnerskap som är rådgivande inför beredningen 
av inkomna ansökningar d.v.s. i bedömningsgruppen som företagen presenterar sitt projekt för. 
Den andra rollen är att pröva inkomna ansökningar från företag samt fatta beslut. Den 
sistnämnda rollen innefattar även att göra utlysningar, ta emot ansökningar i NYPS bereda 
inkomna ansökningar och fatta beslut i enskilda ärenden. 

Tillkommande uppdrag: Sökande ska kunna besluta om checkar av både högre och lägre belopp. 
Framtida uppdrag kan komma att innefatta andra branschområden/inriktningar vilket kan 
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innebära nya beslut av stöd med annan inriktning samt behov av nya kompetenser inom 
partnerskapen.  

 

3.2 Stockholm Business Arena (SBA) 

Projektägare: Regionförbundet 

Budget; 250 000 kr per år 

Finansiärer: RF och Kommunerna (15 000 kr per kommun) 

Tidplan: 2-3 träffar per år och en tvådagars mässa 

Antal projektdeltagare; 8 kommuner + regionförbundet 

Projektledare: Toni Jonsson 

Styrdokument: RUS 

Vad: Etablerings- och investeringsfrämjande åtgärd  

Varför gör vi detta? Gemensamt visa upp region Uppsala som en attraktiv etablerings- och 
investerings plats. 

Hur: Regionförbundet planerar och koordinerar det förberedande arbetet. Samtliga kommuner 
deltar tillsammans i en egen mässmonter på Stockholm Business Arena. Mässbroschyr 
produceras inför dagen. 

 
3.3 Förenkla helt enkelt 

 
Ansvarig verksamhet inom RF: Näringsliv och innovation 
 
Syfte: strategiskt och systematiskt förbättringsarbete kring företagsklimatet i kommunerna i 
regionen med fokus på attityder, bemötande och interna processer (ex. ärendehantering) 

RF:s roll; Kordinerar, planerar, sammankallar 
 
Deltagare: Representanter från samtliga kommuner i länet 
 
Aktivt sedan år. 2015 
 
Planeringshorisont: 2 gånger per år 
 
Styrdokument: RUS 
 
Resurser: Hanteras inom verksamheten Näringsliv och innovation 
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Vad: Erfarenhetsutbyte kring arbetet efter utbildningen - Förenkla helt enkelt. 
 
Varför gör vi detta? Förbättra företagsklimatet, stödja kommunerna i sin utveckling i olika 
rankingar, Svensk Näringsliv, Insikt (SKL) och NKI (SBA) 
 
 
3.4 BAM-projektet 

Projektägare; Nordic Place Academy 

Budget: 150 000 kr 

Finansiärer: Regionförbundet 

Tidplan: 2015-04-01–2016-04-01 

Antal projektdeltagare: representanter från 15-20 nordiska städer och regioner 

Projektledare: Nordic Place Academy 

Styrdokument: Projektbeskrivning och upplägg, Nordic Place Academy BAM 2015. 

Vad: Framtidens investeringsfrämjande i regioner och kommuner kräver en ny ansats. Därför 
deltar vi tillsammans med 15-20 nordiska regioner i BAM (Business Attraction Management) – 
ett nordiskt projekt med målet att finna verktygen för att attrahera investeringar till den egna 
platsen, i det kunskapsorienterade samhället.  

Varför gör vi detta: Etableringsfrågorna är eftersatt i länet och kommunernas verksamhet 
eftersom den inte alltid har en klar och tydlig roll inom organisationerna. De deltagande 
platsaktörerna kommer att ges insikt i de framgångsrika praktikfall som undersöks i projektet. 
Konkreta marknadstrender som är kritiska för investeringsfrämjande i framtiden ska 
identifieras. Målet är att utveckla en praktiskt orienterad verktygslåda för BAM. Deltagarna 
kommer också att få tillfälle att lära av varandra och utbyta erfarenheter under året, över 
landsgränserna. BAM startar 1 april 2015. 

Med vem? Nordiskt samarbete  

Resurser: hanteras inom verksamheten Näringsliv och innovation 

Resultat: Ny kunskap och nya konkreta verktyg för att driva på arbetet med etableringsfrågorna 
i länet. Fördjupad och förstärkt samverkan kring etableringsfrågor i länet. Omvärldsbevakning 
gällande etableringsfrågor med fokus på de nordiska länderna, 
 
Framgångsfaktorer: Närvaro i projektet 

Konkret nytta:  Projektet skapar en stabilare plattform där Regionförbundet Uppsala län 
tillsammans med kommunerna står enade som ett attraktivt område att etablera sig i samt att 
länet har en uttalad vilja att jobba långsiktigt och proaktivt i arbetet med Etableringsfrämjande 
åtgärder. 
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3.5 RIK-projektet 

Projektägare: Regionförbundet Uppsala län 

Budget: Totalt 1 552 400 kr under två år (981 650 resp. 570 750)  

Finansiärer: Tillväxtverket, Regionförbundet och Uppsala kommun 

Tidplan: 2015-2016 

Målgrupp: Regionförbundets medlemmar (åtta kommuner och landstinget), aktörer i regionens, 
innovationsstödsystem (UU, SLU, STUNS, UIC, Uppsala BIO m fl), näringslivsfrämjande 
aktörer och organisationer, samt representanter för näringslivet samt civilsamhället m fl. 

Projektledare: Bearing Consulting 

Styrdokument: Projektplan  

Varför gör vi detta: Genom en analys av Uppsala läns förutsättningar ge underlag för att 
utveckla länet till ett internationellt framstående innovationsområde, med stark attraktionskraft 
för nya invånare och företag.  
 
Hur: Analys av Uppsalas förutsättningar att utvecklas till framstående regionalt 
innovationsområde.  Länkar etableras till process om smart specialisering som väntas initieras 
mellan tillväxtansvariga organisationer i ÖMS. 
 
Vad: Kunskapsunderlaget kommer att ta höjd för ett omvärldsperspektiv där länet 
förutsättningar – i termer av ekonomiska faktorer, nätverk och fysiska tillgångar – sätts i 
relation till andra framstående regionala innovationsområden i Europa och världen.  
 
Resultat: Processen avses landa i kunskapsunderlag bestående av 
1. En aktörskartläggning och systemöversikt med tydlig beskrivning av länets förutsättningar, 
med avseende på fysiska tillgångar ekonomiska faktorer och aktörsnätverk. 
2. En internationell benchmark av redan 4-5 etablerade regionala innovationsmiljöer i världen, 
ställd i relation till Uppsala län. 
3. Ett antal välförankrade rekommendationer som visar hur länets innovationsmiljö kan 
stärkas, där relationen och det ömsesidiga beroendet mellan dels Uppsala kommun som 
regionkärna och övriga kommuner, dels länets samspel med Stockholmsregionen, särskilt 
beaktas och ska fungera som underlag för kommande RUS. 
 
Framgångsfaktorer: Lärdomen från tidigare processer är att ”nya” frågor och projekt får bättre 
förankring om de planteras i befintliga samarbetsstrukturer. Därför föreslås att projektet 
organiseras med utgångspunkt i de nätverk som redan finns i länet. 

Konkret nytta: Projektets huvudsakliga leverans blir ett välunderbyggt underlag för att användas 
i framskrivandet av kapitlet om innovation i kommande revidering av RUS, tillika 
framtagandet av innovationsstrategi för Uppsala län, samt ett antal väl underbyggda 
rekommendationer på åtaganden för att utveckla Uppsala som ett attraktivt 
innovationsområde. 
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3.6 ÖMS3-projektet – Smart specialisering 

Projektägare: Länsstyrelsen i Västmanland.  

Budget; Totalt i projektet: 9 962 157 fördelat på två år (3 679 863, 6 282 294) RF Uppsala: 
1 000 000 (300000, 700000) 

Finansiärer: Länsstyrelsen i Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro, 
Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Tillväxtverket 

Tidplan 2015-04-20 - 2016-12-31 

Antal projektdeltagare: 6 

Projektledare: Länsstyrelsen i Västmanland (projektledare och sammankallande), 

Styrdokument: Projektplan finns. 

Vad: Det övergripande målet för projektet är att utveckla en strategi och färdplan för smart 
specialisering i Östra Mellansverige.  

Mål: Framtagen strategi och plan för fortsatt arbete inom smart specialisering inom Östra 
Mellansverige. Gemensamt accepterade systematiska beskrivningar av befintliga styrkeområden 
i Östra Mellansverige. Identifierat nya prioriterade länsöverskridande styrkeområden och 
områden i ÖMS, inklusive potentiella tvärsektoriella områden med potential för förnyelse och 
tillväxt.  

Med vem? Länsstyrelsen i Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro, Regionförbundet 
Sörmland, Regionförbundet Uppsala län, Tillväxtverket 

Resurser: Regionförbundet Uppsala län ska avsätta 75 % av heltidstjänst under två år. 

 
 
3.7 #jagmed – Unga till utbildning och arbete. 

Projektägare: Region Östergötland, övriga deltagande län bidrar med egen projektorganisation 
på läns- och kommunnivå. 

Budget: 94 453 387 kr varav 63 000 000 i ESF-stöd (66,70 %) 

Finansiärer: Europeiska Socialfonden (ESF) samt medfinansiering (33.30 %) från deltagande 
län/regioner/kommuner. 

Tidplan: Startdatum: 2015-09-01. Slutdatum 2018-12-31 

Antal projektdeltagare: Region Örebro län, Västmanlands kommuner och landsting, Region 
Östergötland, Regionförbundet Uppsala län, Kommunalförbundet Sörmanland. 
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Projektledare: En övergripande projektledare från Region Östergötland samt fem 
länsprojektledare, en i varje följande län/region, Region Örebro län, Västmanlands kommuner 
och landsting, Region Östergötland, Regionförbundet Uppsala län och Kommunalförbundet 
Sörmanland. Därtill kommer lokala projektledare i varje deltagande kommun. I Uppsala län 
deltar Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. 

Styrdokument: Enligt ESF Programområde 2. (Projektansökan/plan samt finansplan/budget + de 
horisontella kriterierna för jämställdbarhet, tillgänglighet och icke diskriminering) 

Vad: Projekt #jagmed ska utveckla, pröva och etablera strukturer och metoder för att fånga upp 
unga som hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap. 

Varför gör vi detta: Andelen ungdomar i östra Mellansverige (ÖMS) som inte fullföljde sin 
gymnasieutbildning inom fyra år ligger på ca 24 procent. De unga, 15-14 år, som lämnar 
studierna i förtid utan avlagd examina riskerar ohälsa och får det mycket svårt att nå en varaktig 
anknytning till arbetsmarknaden, då detta är starkt kopplat till att ha slutfört gymnasiet. 

Hur: Projektet kommer att genomföras i form av ett 30-tal delprojekt och i ett 40-tal kommuner 
och omfatta ca 4000 unga i åldern 15-24 år. 

Med vem: Primär målgrupp = Unga kvinnor och män i åldern 15 – 24 år som riskerar 
skolavhopp eller som har ofullständig skolbakgrund. Många av delprojektens aktörer (som har 
deltagare i projekten) är skolor, utbildnings- social- eller arbetsmarknadsförvaltningar som i sin 
tur har samverkanspartners i projektet (som ej har deltagare i projektet) i form av 
samordningsförbund, andra kommunala förvaltningar, företag, Landsting – närsjukvård, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackförbund och studieförbund. 

Resurser: Regionförbundet Uppsala län – Länsprojektledare för Uppsala län 100%, delvis (?) 
finansierad av Samordningsförbundet. 

Resultat: Framgångsfaktorer: Konkret nytta:   

 

3.8 Slutförvaret 

Sedan 2006 driver regionförbundet ett informationsprojekt om slutförvarsetablering i 
Östhammars kommun. Verksamheten har förändrats under åren och kommer inför 2016 att 
fokusera på saklig och aktuell information om det planerade slutförvaret på 
www.slutforvaret.se. En opinionsundersökning i samarbete med Östhammars kommun, 
vartannat år.  

Projektet beviljas för ett år i taget och planeras under 2016 att täcka insatser för 485 000 kr ur 
kärnavfallsfonden, utifrån Lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 
kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) 4 § 8 (2006:647) och 31 § (2008:715) 
finansieringsförordningen. 

 

http://www.slutforvaret.se/
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4 Externa uppdrag och företrädarskap 

Externa uppdrag och nätverk där regionförbundet företräder länet  

4.1 Strukturfondssamverkan Östra Mellansverige (ERUF + ESF) 

I Östra Mellansverige samverkar tillväxtansvariga aktörer i Uppsala län, Västmanlands län, 
Östergötland, Sörmland och Örebro län kring uppdraget att hantera EU:s strukturfonder ESF 
och ERUF.  

Arbetet bedrivs i flera nivåer, där Strukturfondsparterskapet för Östra Mellansverige beslut och 
prioriterar om projekt och årsplan för fonderna. I partnerskapet ingår bl a Bengt-Olov Eriksson 
(S) och Maria Gardfjell (MP). En ledningsgrupp med högsta tjänstemän hos tillväxtansvariga 
leder arbetet, med stöd av Strukturfondsgruppen som operativt samordnar länens insatser. 
Därtill förekommer tillfälliga arbetsgrupper, beroende på vilka utlysningar som planeras.  

Beslutsstrukturen etablerades i samband med att de nya programmen för ERUF och ESF skulle 
utarbetas, med början år 2012.  

 
4.2 Mälardalsrådets tjänstemannaberedning 

Mälardalsrådet ledning kallar fyra gånger per år in högsta tjänstemän i regionen till beredning 
och planering av rådets arbete och prioriteringar. I gruppen ingår Länsstyrelsen Stockholms län, 
Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm Business Region, Regionförbundet Uppsala län, 
Regionförbundet Sörmland, Landstinget i Västmanland, Västmanlands kommuner och 
landsting, Stockholms läns landsting och Stockholms stad.  

Beredningen träffas 4 ggr per år fokuserar på En bättre sits, Stjärnbildningsprocessen och 
internationell benchmarking. 

 
4:3 Chefsgruppen Östra Mellansverige  

Stockholms läns landsting leder en grupp av högsta tjänstemän hos tillväxtansvariga aktörer 
kring framtagande av en regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen (RUFS). Syftet 
med gruppen är att koordinera länen kring gemensamma utgångspunkter för den storregionala 
planeringen. I gruppen ingår Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Örebro län, 
Gävleborg, Sörmland och Östergötland. 

4:4 Övervakningskommittén ERUF 

En Övervakningskommitté har bildats för att stödja och övervaka genomförandet av EU:s åtta 
regionala regionalfondsprogram (ERUF). Kommittén möts 4 ggr per år och består av högsta 
företrädare från ca 25 olika organisationer, myndigheter och regionala aktörer. Uppsala län 
företräds av Tomas Stavbom, som en av åtta regionala representanter.  
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4.5 Regional kontakt 

SKL leder en gruppering av regionala utvecklingsdirektörer/regiondirektörer från samtliga län. 
Gruppen träffas ca 6 ggr per år för att kooridinera regionernas agerande och ställningstagande i 
regionala frågeställningar.  
 
 
4.6 Tjänstemannaforum och Politikerforum  

Samma regionala företrädare som i Regional kontakt bjuds 4 ggr per år in av 
Näringsdepartementet för information från departement och myndigheter om den statliga 
regionala utvecklingspolitiken. Strukturen kallas Forum för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft, där tjänstemannaforum förbereder Politikerforum, i vilket främsta politiska 
företrädare från regionalt tillväxtansvariga ingår.   
 
 

4.7 Nätverket för regional turism  

Nätverket för regional turism utgörs av förtroendevalda ledamöter och ledande tjänstemän med 
ansvar för regional turism. Det övergripande syftet är att identifiera ett antal särskilt intressanta 
utvecklingsfrågor och att nätverkets medlemmar - med regional anpassning - ska kunna lyfta 
fram dessa till debatt och som bidrag till kunskapsspridning. Utgångspunkt ska vara turismens 
status som näring och dess roll för regional utveckling.  

Nätverket är aktivt sedan år. 2006 och möts 2 ggr per år.  

Ett motsvarande nätverk finns även för samverkan i Östra Mellansverige.  

 
4.8 En bättre sits  

En Bättre Sits (EBS) är namnet på en bred och långsiktig process inom infrastruktur och 
transporter som pågått under flera år. Politikerna i regionen insåg redan 2003 behovet av 
samarbete och gemensamma prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågorna, då med 
siktet inställt på nationell transportplan 2010-2021. De senaste åren har fokus legat på 
vidareutveckling av samarbetet och att få gehör för regionens synpunkter i nationell 
transportplan 2014-2025. Hösten 2013 startade ett nytt politiskt temaarbete med sikte på 
kommande transportplaner. Målet är att ta fram en ny storregional systemanalys 2016 som 
beskriver gemensamma prioriteringar. Arbetet har växt fram som en stark och historiskt unik 
process mellan en stor grupp politiker från regionen med stöd av tjänstemän från länen och 
många samverkande organisationer. 

Samarbetet omfattar sju län - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 
Östergötland och Gotland.  
 
Den s k Lilla Gruppen är styrgrupp och består av en representant från varje länsplaneupprättare 
och kollektivtrafikmyndighet i de sju länen. Representanten har ett förhandlingsmandat för att 
kunna nå den samsyn kring transportsystemet och trafikeringen som är hela syftet med arbetet. 
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Gruppen träffas vid behov och Uppsala representeras av Johan Edstav (MP), Regionförbundet 
Uppsala län och Bertil Kinnunen (S), Landstinget Uppsala län, vice ordf. 

Den lilla tjänstemannagruppen är operativ ledningsgrupp och består av tjänstemän från 
uppdragsgivarna, dvs länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i de sju länen. Från 
Uppsala deltar Regionförbundet Uppsala län och UL.  

Den stora tjänstemannagruppen i En Bättre Sits-samarbetet består av representanter för de olika 
intressenterna. Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss 
beredning i aktuella frågor. Under de senaste åren har den stora tjänstemannagruppen utgjorts av 
temaarbetsgrupperna samt representanter för de regionala kärnstäderna.  

De senaste åren har fokus legat på utveckling av samarbetet och att få gehör för regionens 
synpunkter inför beslut om nationell transportplan – 2025. Fyra temaområden har lagts fast: 
1.Transporttillgänglighet, 2.Regional utveckling, 3.Regional kollektivtrafik, 4.Gods.  

 

4.9 Övriga samarbeten kring infrastruktur/regional planering  

4.9.1 Dalabanans intressenter 

Kommuner och regioner längs Dalabanan har bildats för att verka för en positiv utveckling av trafiken på 
Dalabann för att på så sätt stärka attraktions- och konkurrenskraft hos kommuner, regioner och näringsliv 
utmed järnvägsstråket. 

4.9.2 Rv 56 

Vad: Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, 
Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktigt del av det nationella stamvägnätet som riksdagen 
fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid samarbetat under 
namnet Räta Linjen-gruppen med visionen om en mötesfri väg senast år 2020 

4.9.3 ABCU 

Nätverk för kommuner och organisationer längs ABCU-stråket (Västerås-Stockholm), med 
syfte att öka samordningen och utveckla trafiken på Mälarbanan. Gruppen har en viktig 
strategisk funktion för organisationerna i stråket, men framförallt för att kunna påverka staten 
om investeringar i stråket. 

Samarbetet leder fram till bättre underlag för den strategiska planeringen för åtgärder av brister 
och behov längsmed stråket. 

4.9.4 ABC-samarbetet 

Ett samarbete mellan RF, UL, Uppsala och Knivsta kommuner, länsstyrelsen, Swedavia, SL, 
Trafikverket, Stockholmskommuner i stråket kring samordning av  planeringsbehoven längs 
ABC-stråket, Uppsala-Arlanda-Stockholm.  
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Samarbetet är aktivt sedan ca 2007 och har en planeringshorisont 50 år fram i tiden. Arbetet är 
prioriterar särskilt att få till stånd en utbyggnad av ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala 
och Stockholm, via Arlanda. Under 2015 pågår en åtgärdsvalsstudie för hela sträckan, under 
ledning av Trafikverket.  
 
4.9.5 Arlanda Forum 

En särskild gruppering kring utveckling av Arlanda/Arlanda Airport City. Gruppen består av 
Uppsala, Knivsta, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner, Trafikverket, Swedavia, 
Länsstyrelsen, UL och SL.  
 
Gruppen ska skapa ökad förståelse och direkt kunna påverka Arlanda flygplats status och 
position mot staten, samt få en förståelse för de utmaningar och behov som Arlanda flygplats 
står inför.  
 
4.9.6 KOMEXP (Kommunikationsexperternas förening) 

Nationell förening som lyfter aktuella frågor hos de planupprättande organisationerna från 
respektive län i Sverige mot Trafikverket, Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, SKL och andra 
berörda infrastrukturmyndigheter. Framförallt stor koppling mot genomförandet av regionala 
och nationell transportplan. Nätverket är i mångt och mycket ett referensnätverk mot andra 
myndigheter som ”testar” genomförbarheten av olika infraprojekt.  

Föreningen är aktiv sedan år 2007 och består av samtliga 21 läns planupprättare, SKL och 
Trafikverket. Näringsdepartementet deltar allt som oftast. 
 
Gruppen har en direkt påverkan på direktiv av olika strategiska infrastrukturdokument. Allt från 
de nationella och regionala transportplanerna, till underlag såsom nationella 
hastighetsöversynen, funktionellt prioriterat vägnät, åtgärder på järnväg, koppling till flyg, 
hamnarnas utveckling och förutsättning och multimodala (när flera transportslag möts) 
transporter. Nätverket fungerar också som ett viktigt bollplank för de närvarande länen. 
 
 
4:10 Reglab 

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, 
forskare och andra för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt, 
fördjupar de regionala analyserna och lär av varandra. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att 
de utgår från medlemmarnas behov och det medlemmarna har nytta av.  

Lärprojekten är kärnan i Reglabs verksamhet. De fokuserar på ett aktuellt tema och bygger på 
ett starkt engagemang från deltagarna. I lärprojekten studeras best practice, med inspel från 
forskare och experter. I Reglabs nätverk möts kolleger som har samma uppdrag eller samma 
funktion. I nätverken utbyter man nyheter och erfarenheter, samtidigt som man bidrar till 
lärprojekt och andra aktiviteter.  

Reglab har 24 medlemmar: 21 regioner/län, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
och Tillväxtverket, samt ett antal partner inom området regional utveckling.  
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Regionförbundet har en utsedd medlemsansvarig, vilket innebär att vår organisation deltar 
aktivt i utvecklingen av Reglab och dess aktiviteter. Den årliga finansiering är för närvarande 
102 000 kr som finansieras med statliga 1:1 medel. Medlemskapet gäller under perioden 2015-
07-01 - 2019-06-30 

 
4:11 Öppet näringsliv/Jämställd tillväxt 

Ansvariga/sakkunniga inom jämställd tillväxt, integration och mångfald från regioner och 
länsstyrelser nationellt bjuds in till nationella erfarenhetsmöten och aktiviteter för de som 
tidigare varit engagerade i tidigare regeringsuppdrag kring Jämställd tillväxt eller arbetet med 
integration och mångfald.  

Ett nätverk sakkunniga på operativ nivå inom områdena jämställdhet, integration och mångfald 
från regioner och länsstyrelser i Östra Mellansverige. 

 
4:12 Nationellt nätverk för Vård- och omsorgscollege 

19 regioner och det nationella kansliet för vård- och Omsorgscollege har bildat ett nätverk som 
ska lyfta alla frågor som rör området, kvalitetssäkring, nyheter, erfarenhetsutbyte, 
utvecklingsarbeten, ex. nationell arbetsgrupp för karriärvägar, vad gäller utveckling av vård- 
och omsorg som framtidsbransch.  

 
4:13 AER 

AER är den största politiska intresseorganisationen för regioner i Europa. Huvudsyftet är att öka 
det regionala inflytandet i europeisk politik. Verksamheten innefattar en mängd områden, 
däribland regionala tillväxtfrågor inklusive folkhälsa, hälso- och sjukvård. Regionförbundet har 
varit medlem i AER sedan 2007, då förbundet övertog medlemskapet från landstinget, som i sin 
tur varit medlem sedan 90-talet.  

Medlemskapet  ger möjligheter till omvärldsbevakning, information om och påverkan på den 
europeiska politiska processen samt kunskapsutbyte och utökat nätverk. Med cirka 200 
medlemmar från hela Europa är AER en inflytelserik påverkanskanal.  

Sverige har två ordinarie byråledamöter och två ersättare i AER. För de ordinarie posterna krävs 
samordning av AER Sverige under en mandatperiod d.v.s. två år (25 procent av en 
heltidstjänst). Johan Edstav (MP) är länets representant i AER. Han är även invald som 
ordinarie representant i AER:s byrå (styrelse) för perioden 2013-2015. Uppsala län svarar för 
Sverigesamordningen för AER under 2015-2016.  
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4:14 Nätverk Sveriges folkhälsochefer (SKL) 

SKL arrangerar ett nätverk för samtliga landstingsting/regioner för erfarenhetutbyte, kollegialt 
utbyte, omvärldsbevakning, kunskapspåfyllning kring den nationella folkhälsopolitiken. 
Regionförbundet ingår sedan 2015. 
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Bilaga. Beskrivning av verksamheter med stöd från 
Regionförbundet 

Regionförbundet fördelar varje år verksamhetsstöd till olika företagsfrämjande organisationer. 
Medlen bekostas av förbundets medlemmar genom medlemavgiften och uppgår 2015 till 
12 715 000 kr + 1 875 000 till Visit Uppland. 

Varje stödberättigad verksamhet omfattas av ett uppdragsavtal som reglerar vad som ska 
genomföras för att stöd ska utbetalas. Uppdragsavtalet omförhandlas varje år i december månad. 
Minst två gånger per år (juni + november) möts representanter för stödberättigad verksamhet 
och Regionförbundet för en muntlig avstämning utifrån uppdragsavtalet. Stödberättigad 
verksamhet skall årligen rapportera till Regionförbundet senast den 31 december med prelimi-
när rapport och senast den 1 februari året efter kalenderåret med slutlig rapport. Rapporten skall 
innehålla följande: 

- Beskrivning av hur verksamheten bidrar till målen i den regionala utvecklingsstrategin 
- Beskrivning av genomförda aktiviteter   
- Redovisning av resultat utifrån uppsatta mål med hjälp av indikatorer (ex: stöd till X antal 

företag) 
- Beskrivning av samverkan med andra företagsfrämjande aktörer; vilka och hur? 
- Beskrivning av vilka universitetsinstitutioner samverkan skett med 
- Beskrivning av vilka kommuner samverkan skett med 
- Redovisning av nyckeltal för och arbete med jämställdhet/Jämlikhet/integration   
 
Vissa tillkommande uppföljningsrutiner gäller specifikt för vissa verksamheter, om så är fallet 
anges det nedan under respektive verksamhet. 
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a Almi företagspartner Uppsala AB 

www.almi.se/uppsala  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt prel. budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 208 545 6 448 741 6 748 025 7 050 000 7 397 000  

 

Andra finansiärer i verksamheten  
Almi Uppsala AB, har en kombinerad finansiering av statligt kapital och regional finansiering 
från Regionförbundet Uppsala län (verksamhetsstöd). Förutom verksamhetsstödet ovan 
genomför Almi omfattande projektverksamhet som finansieras på olika sätt, exempelvis från 
EU (strukturfoner), regionförbundet, Näringsdepartementet, Tillväxtverket, IFS Rådgivning, 
m.fl. Exempelvis Tillväxtlyftet, treårigt projekt där RF medfinansierar.  

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Almi Företagspartner Uppsala AB (nedan kallad Almi Uppsala) ägs till 51 % av svenska staten 
och till 49 % av Regionförbundet Uppsala län (nedan kallad RF). Almis moderbolag har sin 
årsstämma under april månad då deras ägaranvisningar från staten delges. Moderbolaget tar 
därefter fram förslag till regionala ägaranvisningar (inkluderat erbjudanden om driftsanslag) 
baserat på inledande bilaterala dialoger med de regionala ägarna och Näringsdepartementets 
ägaranvisningar. Den övergripande inriktningen på anvisningarna beslutas vanligtvis av Almis 
koncernstyrelse under maj månad. Varje regionalt Almibolag har en egen styrelse. RF ingår i 
Almi Uppsalas styrelse. 

Verksamhetens ändamål  
Almi Uppsala erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.  

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor)  
Almi Uppsalas verksamhet regleras dels genom ett treårigt Samverkansavtal, dels genom en 
Ägaranvisning som diskuteras och följs upp mellan Moderbolaget och regionförbundet varje år i 
samrådsmöten. Regionförbundet är representerad i Almi Uppsalas styrelse, dels med en 
ordinarie ledamot från förbundsstyrelsen och dels en adjungerad ledamot (ansvarig utvecklare 
inom Näringsliv och innovation). Regelbundna träffar som berör verksamheten sker under året i 
olika sammanhang, nationellt med alla regionala ägare i ett s.k. Arlanda-möte, enskilt med VD 
och tillsammans med andra medarbetare i Almi Uppsala samt i olika nätverk/partnerskap 
tillsammans med andra aktörer i Uppsala län. 

Samverkansavtalet förhandlas ett år innan det börjar gälla och är sedan giltigt i tre år. Ett förslag 
att ta ställning till, kommer från Almis moderbolag till regionförbundet. Förslaget diskuteras 
med Almi Uppsala och eventuella justeringar skickas tillbaka skriftligen till moderbolaget. En 
genomgång av eventuella justeringar och eventuella slutliga förhandlingar genomförs vid ett 
eller två telefonmöten mellan regionförbundet och moderbolaget. Förslag läggs till 
nästkommande förbundsstyrelse att fatta beslut om innehåll i avtalet. 

http://www.almi.se/uppsala
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Ägaranvisningen och driftanslag (verksamhetsstöd) omförhandlas varje år. Arbetet inleds med 
bilaterala dialoger, en inbjudan till dialog kommer från moderbolaget tidigt på våren och 
genomförs vid ett par tillfällen, oftast per telefon. Nästa steg är samråd under maj/juni bl.a. 
kring utformningen av ägaranvisningarna och nivån på driftsanslagen. Regionförbundet för en 
uppföljningsdialog med Almi Uppsala, diskuterar finansieringsnivån samt regionala mål inför 
nästkommande år internt. Ägaranvisningen kan oftast beslutas omgående och ett förslag läggs 
till nästkommande förbundsstyrelse. Finansieringen av bolagets verksamhet för nästkommande 
år överenskoms i särskild ordning och nivån på de resurser som kommer stå till bolagets 
förfogande för nästkommande års verksamhet avgör verksamhetens omfattning. Beslut om 
driftsanslaget fattas i budgetarbetet i februari samma verksamhetsår i förbundsstyrelsen.  

Regionförbundets uppföljning 
Almi Uppsalas VD och Styrelseordförande träffar Förbudsstyrelen regelbundet en till två gånger 
per år. Almi Uppsala lämnar en skriftlig rapport varje kvartal, som redovisas i förbundsstyrelsen 
av regiondirektören. En VD-rapport redovisas skriftligen på samtliga Förbundsstyrelsemöten. 
Minst två gånger per år (juni + november) möts representanter för Almi Uppsala och 
Regionförbundet för en muntlig avstämning utifrån uppdragsavtal och ägaranvisning. Senast 
den 31 december inkommer Almi med preliminär skriftlig rapport och senast den 1 februari året 
efter kalenderåret med slutlig rapport. För innehåll i rapport se Ägaranvisning. 

Förslag på förändringar/förbättringar  
Ägandet av Almi Företagspartner Uppsala AB överförs till den nya organisationen. 
Representation i Almi Företagpartner Uppsala ABs styrelse ses över i den nya organisationen. 
Långsiktigheten i budgetarbetet för verksamhetsstödet uppmärksammas, beslutsvägar och tider 
definieras för moderbolaget. 

Regionförbundet för dialog med Almi Företagspartner Uppsala AB om att återuppta viss del av 
ägandet i UIC. En sådan lösning skulle underlätta båda parters agerande på en alltmer 
konkurrerande marknad. 

 

b Ung Företagsamhet (UF) 

http://ungforetagsamhet.se/uppsala   

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt prel. budget 

2012 2013 2014 215 2016 2017 

600 000 600 000 825 000 825000 825000  

 

Andra finansiärer i verksamheten 
Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet:  
Största: (Regionförbundet Uppsala län), Swedbank, Sparbanken Enköping,  
Andra: KPMG, VIVAMEDIA, Familjen Kamprads Stiftelse, Vakna Uppsala, Södra Tornet, 
Relation, Ena-Håbo Tidningen, Skolverket, Nordea, Drabanten, Ihus, Uppsalatidningen, UNT, 

http://ungforetagsamhet.se/uppsala
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PhosWorks, Mindusti, Fyrishov, Företagarna, Audiolightdesign, Svenskt Näringsliv samt 
ytterligare ett 45-tal mindre sponsorer.  

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
UF finns över hela Sverige, och styrs genom ett nationellt kansli. Verksamheten i Uppsala styrs 
av verksamhetsledare och lokal styrelse. 

Verksamhetens ändamål 
Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med 
skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung 
Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, 
företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre utbildningskoncept: Vårt 
samhälle, Se möjligheterna och UF-företagande. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående 
av före detta UF-företagare. UFs erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, 
bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till 
utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever m.m. 

Siffror i korthet  

 Antal UF-elever: 922 (704, 20 %) och antal UF-företag: 272 (212) 
 Andel UF-elever som är tjejer respektive killar: 50,2 % resp. 49,8 % (51 % resp. 49 %) 
 Antal gymnasielärare: 50 och antal UF-skolor: 23 (22) 
 Antal klasser som jobbar med Vårt Samhälle: 15 (18), antal klasser som jobbar med Se 

Möjligheterna: 10 (3), antal klasser som jobbar med Min Framtid & Ekonomi: 10  

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
Påverka alla kommuner att finnas representerade på UF:s länskarta. Driva på målsättningar för 
att öka kommunernas närvaro inom UF. 

 

c Drivhuset 

http://www.drivhuset.se/uppsala 

Erhållet stöd från regionförbundet under de åren samt preliminär budget. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

450 000 450 000 725 000 755 000 755 000  

 
Andra finansiärer i verksamheten 
De största: (Regionförbundet), Tillväxtverket, Uppsala universitet, Uppsala Universitet 

http://www.drivhuset.se/uppsala
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Innovation, Andra partners: I-hus, PWC, Relation, SLU Holding, Swedbank dessutom ett flertal 
andra samarbeten med privata aktörer. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Drivhuset Sverige är en ekonomisk förening med fjorton medlemmar, från Drivhuset Umeå i 
norr till Drivhuset Malmö i söder. Drivhuset Sverige samlar de lokala Drivhusen under ett och 
samma tak, vilket skapar en starkare organisation med en tydlig nationell spridning. Lokal 
styrelse och verksamhetsledare leder den dagliga verksamheten. 

Verksamhetens ändamål 
Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga 
sina idéer. Drivhuser erbjuder vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö till framtidens 
företag och entreprenöriella individer. Drivhuset arbetar med en verklighetsanpassad process, 
där entreprenören löpande testar sin tanke mot sin målgrupp. Startsträckan kortas och företaget 
utvecklas i samklang med marknaden. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår 
Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag som är redo för framtiden.  

Siffror i korthet 

 4025 vägledningar i Uppsala  
 1088 företag har Drivhuset hjälpt att starta och driva 
 14 Drivhus finns runt om i Sverige 
 55 personer arbetar med entreprenörskap på Drivhuset 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 

 

d Connect Uppsala 

www.connectuppsala.se  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren, samt preliminär budget. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 0 250 000 300 000 350 000  

 
Andra finansiärer i verksamheten 
Ahlford, Energimyndigheten, EY, Grant Thornton, Handelskammaren Uppsala län, Lindahl, 
Nordcloud, Nordea, PWC, STUNS, StyrelseAkademien, Uppsala Bio, Uppsala Innovation 
Centre, Uppsala Universitet, SHBygg. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
År 1998 grundades det nationella kontoret CONNECT Sverige av Kungliga 

http://www.connectuppsala.se/
http://connectsverige.se/
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Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Riskkapitalföreningen. Idag finns sex regionala kontor 
runtom i landet – Norr, Uppsala, Öst, Sydost, Väst och Skåne. 
Connect Uppsala har en styrelse sammansatt av personer från universitet, UIC, banker och 
näringslivet samt en lokal verksamhetsledare. 

Verksamhetens ändamål  
Connect Uppsala sammanför tillväxtföretag med kompetens och kapital. Connect är en ideell 
organisation som drivs utan vinstsyfte. Connects uppdrag är att stimulera utvecklingen av 
tillväxtföretag i Uppsalaregionen och skapa mötesplatser för affärsutveckling, exempel på 
tjänster: till entreprenörer – en språngbrädeprocess som bidrar till att utveckla företagets 
tillväxtstrategier och en proffsig presentation till mötet med investerare. Seminarieserie för 
entreprenörer. Till investerare - investerare som söker nya bolag att investera i erbjuds 
medlemskap i Uppsalas investerarnätverk, kontaktakter med kvalitetsbolag och utveckling 
genom seminarieserier. Till partners - En partner bidrar till tillväxten i Uppsalaregionen genom 
finansiering och engagemang i Språngbrädans expertpanel. Connect anordnar även 
forskningsmötesplatsen PUB samt en stor nätverksträff PIAZZA. 

Siffror i korthet 
Över 47 % av de bolag som Connect har sammanfört med investerare får in kapital inom sex 
månader. Aktiviteter under ett år, ca 25 Språngbrädor, 18 företags-presentationer för 
investerare, fyra Investeringsforum, tre BIO-PUB:ar, fem huvudpartnerträffar, 1 500-2 000 
förmedlade timmar, ett antal föreläsningar och seminarier 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 

 

e Coompanion Uppsala 

http://uppsala.coompanion.se 

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

450 000 450 000 450 000 450 000 ?  

 
Andra finansiärer i verksamheten  
Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och 
Tillväxtverket.  

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Coompanion Sverige ägs av sammanlagt 948 medlemsorganisationer. En lokal styrelse i 
Uppsala finns. Verksamhetsledare driver den dagliga verksamheten.    

http://connectuppsala.se/sprangbradeprocessen
http://connectuppsala.se/verksamhet/sprangbradeprocessen/seminarier-och-kurser/
http://connectuppsala.se/verksamhet/sprangbradeprocessen/seminarier-och-kurser/
http://connectuppsala.se/partner
http://connectuppsala.se/verksamhet/pub
http://connectuppsala.se/piazza
http://uppsala.coompanion.se/
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Verksamhetens ändamål 
Företagsrådgivning för dem som vill starta kooperativa företag.  Coompanion Uppsala erbjuder 
personlig rådgivning, även online. Coompanion breddar entreprenörskapet och ger personer 
som vill förverkliga företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning 
och utbildning - från idé till framgångsrikt företagande. 

Siffror i korthet 

 174 personer varav 90 kvinnor har fått rådgivning under 2014.   
 69 personer varav 39 kvinnor har fått utbildning under 2014.   
 13 kooperativa verksamheter har startat i Uppsala län under 2014 (enligt Bolagsverket 

och allabolag.se), varav 3 sociala företag 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning. Dock har en 
utökad uppföljning införts under 2015 då verksamheten inte uppnår sina mål. Separat 
dokumentation finns. 

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
Coompanion representerar stöd till en mycket smal nisch inom näringslivet och har svårt att 
uppfylla kvantitativa mål. Rådgivningsverksamheten skulle må bra av att infogas i ett större 
sammanhang, exempelvis Almi, där denna typ av rådgivning ändå sker. Coompanions styrelse 
öppnar inte upp för privata finansiärer vilket skapar ett beroende till offentlig finansiering och 
stiltje i verksamhetsutvecklingen. Tillväxtverket utreder även från nationellt håll Coompanion 
Sverige under 2015. Bör prövas att helt upphöra med verksamhetsstödet och att rådgivningen 
helt täcks in i Almis verksamhet. Konsekvens: Upphört stöd från regionförbundet innebär med 
stor sannolikhet att verksamheten helt upphör i Uppsala.  

 

f STUNS 

www.stuns.se  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

800 000 800 000 800 000 800 000 800 000  

 
Andra finansiärer i verksamheten 
STUNS stiftare är Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet - SLU, Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län och 
Handelskammaren.  

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Styrelsen består av ledande företrädare för Uppsala universitet, SLU – Sveriges 

http://www.stuns.se/
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lantbruksuniversitet, Handelskammaren i Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Landstinget 
i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län och Uppsala kommun. Av tradition är 
landshövdingen i Uppsala län styrelsens ordförande. STUNS styrelse delegerar genom 
styrelsebeslut operativt och ekonomiskt genomförande till fokusområdenas styrelser, 
styrgrupper eller motsvarande. STUNS vd har det övergripande ansvaret för verksamheten och 
kan vid behov vara ordförande i respektive fokusområdes styrelse. I det fall STUNS är en av 
flera delägare i ett bolag (t.ex. UIC) kan STUNS styrelse utse enstaka ledamöter i en styrelse. 
Som underlag till respektive fokusområde (t.ex. Life science/Uppsala BIO) eller bolags (t.ex. 
UIC) verksamhetsplan ska STUNS styrelse varje år lämna ett verksamhetsdirektiv. Förslag på 
verksamhetsdirektiv utarbetas av STUNS vd och lämnas till styrelsen för beslut. 
Verksamhetsdirektivet utgör underlag för verksamhetsplaner m.m. som respektive insatsområde 
eller bolag utarbetar och framlägger till STUNS styrelse. 

Verksamhetens ändamål 

 Samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att 
stödja utvecklingen av företag på nya områden.  

 En mötesplats och ett strategiskt diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare 
från alla samhällssektorer kan samlas kring nya möjligheter och gemensamma mål. 

 En viktig roll som initiativtagare för projekt och andra insatser, som inte naturligt passar hos 
någon av stiftarna och som gynnas av brett stöd. 

 Arbetar för uthållig regional tillväxt och stärkt regional attraktionskraft. En stor del av 
verksamheten är därför inriktad på att förbättra villkoren för företagande som är långsiktigt 
värdeskapande. 

 STUNS verksamhet är idag koncentrerad till tre strategiska fokusområden: 
 Life science med det öppna innovationsprogrammet BIO-X inom Uppsala BIO. 
 Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i 

STUNS Energi. 
 Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och 

regionens företagsinkubator Uppsala Innovation Centre (UIC). 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  Förbundet 
ingår i beredningsgrupp och styrelse. 

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
Verksamheten har ett tydligt operativt fokus och skulle lyfta med en långsiktig strategisk 
planering som går i samklang med vår regionala strategi. En plan för hur verksamheten ska 
finansieras långsiktigt behöver utarbetas. 

 
g Uppsala Innovation Centre (UIC) 

www.uic.se  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

http://www.uic.se/
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

400 000 400 000 1 250 000 1 210 000 1 210 000  

 

Andra finansiärer i verksamheten 
Under 2012–2013 var följande företag UIC s affärspartner: Advokatfirman Lindahl, Ahlford 
Advokatbyrå, Almi Företagspartner Uppsala, Brann, DUO Revision, Etteplan, Groth & Co, 
Klövern, Länsförsäkringar Uppsala, Matador, kommunikation, Nordea, Prevas, Proffice, PwC, 
Regionförbundet Uppsala län, SKB, i samarbete med Östhammars kommun, STUN S, 
Swedbank, Södertälje kommun, Uppsala BIO , Uppsala kommun, Vasakronan och WOC 
Marketing. Affärspartner varierar från år till år. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 
näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. 

Verksamhetens ändamål 
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats 
som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. 
UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att 
kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.  Målsättningen är att bidra till att 
fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC erbjuder 
affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill 
utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad 
samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag 
inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. UIC har kontor i Uppsala, 
Östhammar och Södertälje. UIC är medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som 
är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks. UIC ingår också 
i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. 

Siffror i korthet 2014 

 Omsättningen i UIC-bolagen ökade under 2014 från totalt 305 miljoner kronor till 
rekordhöga 392 miljoner kronor.  

 Investeringarna i UICs tillväxtbolag ökade till 375 miljoner kronor, jämfört med 315 
miljoner kronor under 2013. Av dessa utgjorde 332 miljoner kronor ägarkapital och 
43 miljoner kronor bidrag och lån. De positiva vindarna gjorde det dessutom möjligt för 
bolagen att stärka sin personalstyrka.  

 Under 2014 var 601 personer verksamma i UIC-bolagen jämfört med 552 personer 
föregående år. 

 UICs offentliga “return on investment”, ROI, uppgick till 13,1 gånger pengarna. Det 
innebär att UIC-bolag, och alumnbolag som lämnat UIC sedan högst fem år, gav en 
återbäring till staten på 13,1 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC 
under innevarande år. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen i 
bolagen och därmed också ökade skatteintäkter från bolagen till staten. 

 Över 1,87 miljarder kronor har investerats i UIC-bolag sedan 2004. 

http://www.stuns.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.slu.se/sluholding
http://www.holding.uu.se/
http://www.sisp.se/
http://www.vinnova.se/
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 UIC antar varje år drygt 70-80 bolag och projekt till affärsutvecklingsprogrammen. 
 9 av 10 av UICs alumnbolag är fortsatta aktiva på marknaden. 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Representant från regionförbundet arbetar i UICs styrsele. Verksamheten omfattas av de 
generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
Regionförbundet för dialog med Almi Företagspartner Uppsala AB om att återuppta viss del av 
ägandet i UIC. En sådan lösning skulle underlätta båda parters agerande på en alltmer 
konkurrerande marknad. 

 

h STUNS Energi 

www.stunsenergi.se  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  

 
Andra finansiärer i verksamheten 
Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Uppsala Universitet, SLU 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Verksamheten ligger under STUNS, se STUNS 

Verksamhetens ändamål 
STUNS Energi ska bidra till långsiktigt hållbart företagande i Uppsalaregionen genom att 
främja innovationer och entreprenörskap. STUNS Energis projekt innehåller mindre av 
teknikutveckling och teknikverifiering och mer av affärsutveckling, test av nya affärsmodeller 
och processer för införande och spridning av nya hållbara lösningar. Tillsammans med 
kundföretagen, definierar STUNS Energi kund- och branschspecifika behov, hittar lämpliga 
leverantörsföretag, hjälper till med myndighetskontakter och att hitta finansieringslösningar för 
de enskilda testbäddsprojekten. STUNS Energi bidrar med projektledning, samlar upp och 
sprider erfarenheterna av testbäddsprojekten och överför lärdomar till nya testbäddar och nya 
intressenter. 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning. 
Uppdragsavtal saknas. Beslut för projekt och projektbeskrivningar finns som följs upp enligt 
riktlinjer. 

http://www.stunsenergi.se/


  Dnr: / 
 

53 (59) 

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
STUNS Energi är i dagsläget projektfinansierat och borde ha en plan för hur verksamheten ska 
finansieras långsiktigt. 

 
i Uppsala Bio 

www.uppsalabio.com  

Erhållet stöd från regionförbundet under de tre senaste åren 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

500 000 208 000 700 000 700 000 900 000 900 000 

 
Uppsala BIOs verksamhetsbidrag ökar från 700 000 kronor 2013-2014, till 900 000 kr 2015-
2017 och upp till 1,1 mkr/år i slutet av perioden fram till och med 2019. Orsak är Vinnovas 
(Vinnväxtprogrammet) finansieringsmodell som minskar med motsvarande takt. 

Andra finansiärer i verksamheten 
Uppsala Innovation Arena, BIO-X, Current BIO-X projects, Red Carpet, Facts and figures, 
Vinnova 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Uppsala BIO är idag ett projekt inom STUNS. STUNS utser Uppsala BIOs styrgrupp, som 
ansvarar för verksamhetens inriktning. Kansliet ser till att verksamheten drivs och utvärderas.  

Verksamhetens ändamål 
Uppsala BIO bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft 
och tillväxt. Uppsala BIO gör det i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården 
och samhället. Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science företag ökat med 12 %. 
Samtidigt har omsättningen ökat med 55 %. Uppsalas starka och internationellt framgångsrika 
life science sektor är ett resultat av många års samarbete mellan industri, akademi, sjukvård och 
samhälle. Uppsala BIOs roll är att samla sektorns aktörer runt en gemensam strategi och 
handlingsplan, identifiera och prova nya vägar för att få vår life science sektor att fortsätta 
utvecklas och växa. Idag har Uppsala BIO c:a 30 medlemmar. Bland dem finns Akademiska 
sjukhuset, de två universiteten, företag, Uppsala kommun och Regionförbundet Uppsala län.  
Uppsala BIO verkar inom sex områden: Verifiera, kommersialisera, växa, nätverka, utbilda, nå 
ut. Uppsala BIO är idag ett projekt inom STUNS. STUNS utser Uppsala BIOs styrgrupp, som 
ansvarar för verksamhetens inriktning.  

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning. 
Regionförbundet är uppdragsgivare och får tillgång till ett antal tjänster och förmåner som 
definieras i ett gemensamt avtal. 

http://www.uppsalabio.com/
http://uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=82551&mpath=6311,6372,6373
http://uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=98999&mpath=7400
http://uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=99149&mpath=7400,7401
http://uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=82554&mpath=6311,6375,6377
http://uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=82570&mpath=6310,6319,6365
http://www.stuns.se/
http://www.uppsalabio.com/DynPage.aspx?id=82526&mpath=6312
http://www.stuns.se/
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Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
En tydligare styrning och uppföljning behöver inrättas med stöd i RUS. 

 

j Stockholmsregionens Europaförening  

www.stockholmregion.org  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

200 000 250 000 250 000 250 000 250 000  

 
Verksamhetsstödet betalas i form av en medlemsavgift på 200 000 kr per år. Utlöver detta 
öronmärks 50 000 sek för möjlighet att köpa tjänster såsom stöd vid planering av 
Brysselbaserade studiebesök eller framtagning av tematiska rapporter.  

Andra finansiärer i verksamheten 
Verksamheten har tre konstituerande medlemmar; Stockholms stad, Stockholms läns landsting 
och Kommunförbundet Stockholms Län. Dessa tre parter stödjer verksamheten med 1 000 000 
sek/år. Bland övriga medlemmar – som precis som regionförbundet har en årlig medlemsavgift 
på 200 000 sek – märks Västmanlands Kommuner och Landsting, Regionförbundet Sörmland, 
Region Gotland och Mälardalsrådet.  

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Föreningen leds av en styrelse med politiska representanter från föreningens samtliga 
medlemmar. I styrelsen representeras Stockholms stad, Stockholms läns landsting (SLL) och 
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) av tre ledamöter var. Övriga medlemmar har rätt att 
vardera utse en ledamot till styrelsen med närvaro- och yttranderätt samt gemensamt utse två 
ersättare. Regionförbundet representeras av förbundsstyrelsens ordförande.   

Verksamhetens ändamål  
Stockholmsregionens Europaförenings (SEF) uppdrag är att främja medlemmarnas 
gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till 
EU. Detta gör man bland annat genom att följa EU-institutionerna och skapa kontakter med 
beslutsfattare och organisationer för att påverka EU:s politik och programinnehåll. SEF ska 
också skapa förutsättningar för samarbete mellan Stockholm och andra städer och regioner i 
Europa, samt delta i nätverk som är relevanta för huvudmännen. Föreningen bildades 2011 av 
huvudmännen Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms 
län. Medlemmar är även Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, 
Västmanlands kommuner & landsting, Region Gotland och Mälardalsrådet. SEF ersätter den 
verksamhet som tidigare bedrevs av Stockholmsregionens Europakommitté (SEU), men 
fokuserar mer uttalat på EU-policyfrågor. Stockholmsregionens Europaförening verkar i Bryssel 
genom det av föreningen helägda aktiebolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (på 
engelska "Stockholm Region EU Office").  

http://www.stockholmregion.org/
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Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Regionförbundet finns genom förbundsordförande representerat i SEF:s styrelse. I dialog med 
tjänstemännen på SEF:s kansli i Bryssel fastställs dessutom en handlingsplan som stakar ut 
inriktningen för det stöd som kan vara aktuellt för länets aktörer. Dialog med SEF-tjänstemän 
kring handlingsplanens utformning sker under senhöst på plats i Uppsala. Under våren sker 
uppföljningsmöten, i Bryssel. Uppdatering av handlingsplanen anmäls i förbundsstyrelsen. I 
samma veva förses ledamöterna med underlag på tidigare års aktiviteter.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 

 
k Vallonbruk Uppland 

http://www.svetur.se/vallonbruken 

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

200 000 225 000 225 000 225 000 ?  

 
Andra finansiärer i verksamheten 
Föreningen har stöd från Regionförbundet i Uppsala län, Tierps kommun, Uppsala kommun och 
Östhammars kommun samt flera företag. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Leds av verksamhetsledare och en lokal styrelse. 

Verksamhetens ändamål 
Vallonbruk i Uppland är en ideell förening som arbetar för att bevara, beskriva, utveckla och 
marknadsföra de uppländska vallonbruken. Genom arbetet får regionens attraktioner fler 
besökare vilket i sin tur genererar skatteintäkter till kommuner och landsting.  Vallonbruk i 
Uppland arbetar med övergripande marknadsföring i form av gemensamma broschyrer, 
annonser och mässdeltagande. De skapar nätverk mellan brukens aktörer. Vartannat år 
genomför de en utbildning där auktorisering av vallonbruksguider sker. Föreningen bildades 
1997. Sedan dess har nya turistföretagare startat verksamhet och besöksantalet i regionen har 
ökat. 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
Ett strategiskt omtag görs kring Vallonbruken som tematisk område inom besöksnäringen. 
Under 2015/2016 utvärderar regionförbundet Vallonbruken och dess aktörer tillsammans med 
Kultur och Bildning Landstinget samt Länsstyrelsen. I dagsläget är det oklart om verksamheten 
Vallonbruk i Uppland ska finnas kvar i denna form. 

http://www.svetur.se/vallonbruken
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l AER – Assembly of European Regions  

http://www.aer.eu/what-is-aer/aer-secretariat/home.html  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

40 000 40 000 40 000 40 000 40 000  

 
Verksamhetsstödet betalas i form av en medlemsavgift. Resor och logikostnader ligger utanför 
verksamhetsstödet och belastar annat kostnadsställe. 

Andra finansiärer i verksamheten 
Medlemsavgifter från andra regioner i Europa. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
AER:s högst beslutande organ är dess generalförsamling. Utöver detta har de en Executive 
Board (motsvarande arbetsutskott) och en Political Bureau (styrelse). Regionförbundet finns 
representerad i AER:s styrelse.  

Verksamhetens ändamål 
AER är ett oberoende nätverk av regionala myndigheter i Europa, som samlar nästan 230 
regioner från 35 länder tillsammans med 15 interregionala organisationer. AER grundades 1985. 
AER är ett forum för interregionalt samarbete och en lobbyist för regionala intressen på den 
europeiska scenen. AER politik drivs av ett presidium och presidiet som består av regionala 
presidenter och politiker på hög nivå. Politik och övergripande frågor leds av regionala politiker 
och samordnas av personal inom AER: s generalsekretariat i Strasbourg och Bryssel.  

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Regionförbundet finns representerad i AER:s styrelse, och generalförsamling. Dessutom är vi 
aktiva i AER:s sakfrågeinriktade kommittéer och diverse tematiska arbetsgrupper.  

Arbetet inom AER rapporteras till styrelsen. Information som förmedlats under AER:s möten 
sprids till relevanta nätverk i regionen.  

 
m Myggbekämpning 

www.mygg.se  

Erhållet stöd från regionförbundet under de senaste åren samt preliminär budget 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

229 000  
1:1 medel 

460 000 
1:1 medel 

460 000 
1:1 medel 

460 000 
1:1 medel 

460 000 460 000 

http://www.aer.eu/what-is-aer/aer-secretariat/home.html
http://www.aer.eu/activities/executive-board.html
http://www.aer.eu/activities/executive-board.html
http://www.aer.eu/activities/political-bureau.html
http://www.mygg.se/
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Regionförbundet har delfinansierat myggbekämpningen flera år tillbaka i form av projektstöd. 
Från 2016 borde myggbekämpningen finansieras med verksamhetsstöd.   

Andra finansiärer i verksamheten   
Bekämpningen finansieras genom stöd från staten och berörda regioner och kommuner i Nedre 
Dalälven. 

Verksamhetsstyrning (styrelse, ägardirektiv) 
Huvudman för Biologisk Myggkontroll är Nedre Dalälven Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) 
som är ett helägt dotterbolag till Nedre Dalälvens Intresseförening. Om styrelsen och NeDa:s 
verksamhet i övrigt finns att läsa på Nedre Dalälvens hemsida . Projektet har drivits av NEDAB 
sedan 2001. 

Verksamhetens ändamål  
Den viktigaste verksamhet är myggbekämpningen, men dessutom genomförs mygginsamling, 
egenkontroll, och utveckling av kartläggningsmetoder. Myggbekämpningsinsatser genomförs 
med helikoptern inom ett översvämningsområde med dispens från Naturvårdsverket och 
tillstånd från markägaren, samt dispens från reservatföreskrifter inom naturreservat och 
nationalpark. Översvämningsområden 2015: 

 norra delen av Färnebofjärden 
 södra delen av Färnebofjärden 
 Huddunge 
 Hedesunda  Söderfors - Kågbo - Mehedeby 
 Avesta 
 Bännbäck -Leknäs 
 Möklinta-Hallaren 

Regionförbundets inflytande över verksamheten (styrelserepresentation, uppdragsavtal, 
andra villkor) och uppföljning av denna 
Verksamheten omfattas av de generella reglerna för uppdragsavtal och uppföljning.  

Förslag på förändringar/förbättringar av rutiner/styrning 
En permanent och långsiktig organisation har diskuterats och förslag har varit ute på remiss hos 
finansiärerna, beslut avvaktas under 2016. 

  

http://www.nedredalalven.se/index.php/sv/about
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/norra_farnebofjarden_2015.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/farnebofjjarden_sodra.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/huddunge_2015.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/planerade_ostra_ramomraden_2015.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/avesta_2015.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/bannback_leklnas_tyttbo_2015.jpg
http://www.mygg.se/filer/Kartor/2015/moklinta_hallaren_2015.jpg
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Bilaga Beviljade 1:1-medel 2015-2019 

1:1 medel och budget för 2015 (uppdaterad 2015-09-
10) 2015 2016 2017 2018 2019 

En attraktiv region Myggbekämpning, NeDa RFUL 2015/19 460 000 460 000       

En attraktiv region Uppsala Universitet (UU), Den goda staden 100 000         

En attraktiv region SBA - Stockholm Business Arena 120 000 130 000       

En attraktiv region KKN - TVV - Gamla Uppsala 100 000         

En attraktiv region Exportmognad Internationsalisering (DUAB) 100 000 200 000 200 000 100 000   

En attraktiv region 

ÖMS Klusterprocess (Internationalisering) 
ERUF 75 000 250 000 300 000     

En attraktiv region Förstudie om regionalt skärgårdssamarbete 25 000         

En attraktiv region Bondens mat - Matkartan 25 000         

En attraktiv region Friluftskarta/Upplandsstiftelsen 25 000         

En attraktiv region Mat & Människor 25 000         

En attraktiv region 

Biosfärområde som identitet och 
varumärkesplattform 200 000         

En attraktiv region Turismstrategi - Älvkarleby 75 000         

En attraktiv region Turismstrategi - Knivsta   75 000       

En attraktiv region Turismstrategi - Östhammar 75 000         

En attraktiv region Turismstrategi - Heby 75 000         

En attraktiv region Turismstrategi - Håbo   75 000       
En innovativ 
region Disting  30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

En innovativ 
region 

Hela Sverige ska leva 2014 - 
lokalekonomidagarna 10 000         

En innovativ 
region 

Almi företagspartner, förhöjt anslag 
verksamheten 347 000         

En innovativ 
region Almi Invest (ERUF) 920 000 920 000 920 000 920 000 920 000 

En innovativ 
region 

Almi Företagspartner, ÖMS, Tillväxtlyftet 
(ERUF) 

Växlas upp 
med 
verksamhet-
stödet 

Växlas upp 
med 
verksamhet-
stödet 

Växlas upp 
med 
verksamhet-
stödet     

En innovativ 
region Swedbank Unga jobb 10 000         

En innovativ 
region 

Uppsala BIO - uppräkning verksamhetsstöd, 
Specialbeslut 1 år 200 000         

En innovativ 
region Växtzon 1 (ERUF) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 ?   
En innovativ 
region Växtzon 1 (ERUF)     460 000     
En innovativ 
region Innovation Akademiska 1 144 000 1 000 000       
En innovativ 
region Biogas Öst  Xpose (Life+) 200 000 200 000 200 000 100 000   
En innovativ 
region Koldioxidsnål ekonomi ERUF Förstudie 40 000         
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En innovativ 
region 

Länsstyrelsen Uppsala län, Mobilitetskontor 
Östra Mellansverige,  50 000         

En innovativ 
region 

Länsstyrelsen Västmanland: 
Energikompetenscentrum Östra Mellansverige 30 560         

En innovativ 
region 

STUNS Energi, Testbäddsverksamhet inom 
Energiområdet 2015 (ERUF) 500 000         

En innovativ 
region 

Region Örebro, Energieffektiva företag genom 
energikontor i samverkan (ERUF) 200 000 200 000 200 000 100 000   

En innovativ 
region Förstudie Spillvärme Örebro   50 000       
En innovativ 
region Förstudie Elstolpar LST Uppsla   50 000       
En innovativ 
region Förstudie Transportsystem   50 000       
En innovativ 
region Biogas Öst Utveckling 33 000 33 000       
En innovativ 
region Koldioxidsnål ekonomi ERUF ram   1 000 000 1 000 000 1 000 000   
En innovativ 
region Campus Ultuna - Green Innovation Park   400 000 400 000 400000   
En innovativ 
region 

RIK - regional ledarskap TVV, inkl 
benchmarkresa 110 000 74 000       

En innovativ 
region 

ÖMS3 (ERUF-smart specialisering)   200 000       
En innovativ 
region Förenkla helt enkelt 50 000         
En innovativ 
region BAM - Business attraction management 150 000         
En innovativ 
region Landsbygdsriksdag 2018     100 000     

En kompetent 
region 

Näringsliv i samverkan: Solo-mikro förstudie 
Norduppland (inför ESF-ansökan) 100 000         

En kompetent 
region Reglab 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 
En kompetent 
region Reglab Årskonferens 2015 205 295         
En kompetent 
region Reg kompetensplattformar UF 100 000 50 000       
En kompetent 
region #jag med (medfin. av lön) 8 000 30 000 35 000     

En växande region Räta linjen, Västerås stad 19 500         

En växande region Räta linjen, fortsatt samverkan kring sträckan   21 000 21 000 21 000   

En växande region Connect Sweden - internationell flygtrafik 50 000 50 000       

Övrigt NYPS - avgift, Tillväxtverket  82 000         

Övrigt RUS 2017-2020 - processen  550 000 550 000       

Övrigt Följeforskning RUS 3.0 250 000         

Övrigt 

Strukturfondsarbetet Östa mellansverige sista 
halvåret för Per/Lisas arbete i Örebro 200 000         

Övrigt 

Samarbete ÖMS-projektledare (Per 
Holmström) 200 000 200 000 200 000     

 

Summa - prognos projekt 8 371 355 7 400 000 5 168 000 2 773 000 1 052 000 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

 





 

  
 
Landstingets ledningskontor 
Slottsgränd 2A  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  pg 72173-8 
bg 230-0168  │  org nr 232100-0024  │  www.lul.se 

 

 2015-12-14  
 
Landstingets ledningskontor 
Niklas Rommel 
 
 
 
”Region Uppsala” 2017 - remisshandling 
 

 
1 Sammanfattande förslag 

 
 Region Uppsala förordas som namn på den nya regionen, som bildas genom att 

hela regionförbundets verksamhet fusioneras med nuvarande Landstinget i Upp-
sala län. Genom att ansöka om att bilda region kan landstinget få överta det reg-
ionala utvecklingsansvaret i länet från regionförbundet. Riksdagen förutsätts un-
der 2016 ändra i lagen om regionalt utvecklingsansvar så att Landstinget i Upp-
sala län får ansvar insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckl-
ing samt ansvar för upprättande och fastställande av länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Dessutom ska regionförbundets övriga medlemsuppdrag 
överföras till landstinget och ingå i regionens uppdrag.  

 
 Syftet med regionbildningen är att skapa mervärde och nytta för länets innevå-

nare. Det innebär att landstingets uppdrag fördjupas och breddas, samt att den 
regionala politiska nivån stärks genom ett direktvalt politisk organ kommer att 
svara för frågor som rör regional tillväxt och utveckling. Arbetet med det reg-
ionala utvecklingsarbetet kommer därmed att bli mer kraftfullt. Regionen blir ett 
viktigt forum för regional samverkan mellan olika aktörer som regionen, länets 
kommuner, näringslivet, universiteten och andra statliga myndigheter. I region-
ens uppdrag kommer också att ingå regionförbundets övriga medlemsuppdrag, 
samt Upplandsstiftelsen och Folkrörelsearkivet för Uppsala län. 

 
 För att hantera regionala utvecklingsfrågor föreslås att en regional utvecklings-

nämnd inrättas. Till nämnden förs frågor som rör infrastruktur, samhällsplane-
ring, näringslivsutveckling med mera. 
 

 Vad avser kulturfrågor redovisas två alternativ; antingen att kulturfrågorna förs 
till den regionala utvecklingsnämnden, vilket innebär att kulturnämnden avveck-
las, eller att kulturnämnden får fortsatt uppdrag att svara för regionens kulturfrå-
gor. 
 

 Det kommunala inflytandet i frågor som rör det kommunala ansvarsområdet sä-
kerställs genom inrättande av Regionalt forum och fyra samrådsorgan för föl-
jande områden; regional utveckling, kollektivtrafik, kultur, samt hälsa, vård och 
omsorg.  
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 En gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård föreslås att inrättas. I nämnden ska ingå företrädare för lä-
nets alla kommuner och regionen.  

 
 Alla anställda vid regionförbundet kommer att erbjudas anställning inom region-

en genom en verksamhetsövergång. De som arbetar med regional utveckling 
kommer att arbeta vid regionens ledningskontor, medan anställda vid enheten 
för FoU-stöd kommer att erbjudas anställning vid Hälsa och habilitering. Det 
blir inga organisatoriska förändringar för anställda vid Upplandsstiftelsen och 
Folkrörelsearkivet.  

 
 Genom att verksamhet och ansvar överförs till ”Region Uppsala” får regionen 

ett utökat finansieringsansvar på cirka 17 miljoner kronor. Den gemensamma 
nämnden för kunskapsstyrning föreslås finansieras gemensamt av regionen 
(50 %) respektive kommunerna (50 %). Kostnaden för nämnden beräknas till 
15,0 miljoner kronor per år, varav 2,0 miljoner kronor är tillkommande medel 
för forsknings- och utvecklingsprojekt inom nämndens ansvarsområde.  

 
 Regionförbundets egna kapital på för närvarande 6,4 miljoner kronor föreslås 

överföras till regionen efter regionförbundets avveckling. 
 

 Detta förslag till organisation och uppdrag för kommande ”Region Uppsala” ska 
fortlöpande följas upp, främst inom ramen för Regionalt forum. Senast under 
första halvåret 2018 ska ställning tas till om behov av förändringar i organisat-
ion, uppdrag och finansiering för regionen.  
 
 
2 Bakgrund och syfte  

 
Landstinget i Uppsala län har utifrån beslut i landstingsfullmäktige den 30 september 
2015 ansökt hos regeringen om en ändring i Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget från den 1 januari 2017 omfattas av lagen 
och att det därmed i Uppsala län bildas en region med direktvalt fullmäktige.  
 
Kommunernas inflytande är en hörnsten i en kommande region. Därför är det ett krav 
från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige 
beslutar om att ansöka om att bilda region. Landstingsstyrelsen beslutade den 5 maj 
2015 att skicka en remiss till länets kommuner med förfrågan om de tillstyrker att lands-
tinget ansöker om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om reg-
ionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed bildas en region i Uppsala län 
med direktvalt regionfullmäktige 2017. Alla kommuner har tillstyrkt att landstinget an-
söker hos regeringen att få bilda region från 2017.  
 
I remissvaren kan noteras att Håbo kommun vill att namngivningen av regionen ses 
över för en benämning som är mer länsinkluderande än arbetsnamnet ”Region Uppsala” 
och att Älvkarleby kommun föreslår att namnet på den nya regionen bör vara ”Region 
Uppsala” län. I svaren från övriga kommuner har inte frågan om regionens namn kom-
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menterats. Namnfrågan ska hanteras i den fortsatta processen med regionbildningen 
inför slutligt ställningstagande under 2016.  
 
Regeringskansliet har i november 2015 beslutat att skicka ut aktuella ansökningar från 
fyra landsting om att om att få bilda region på remiss till berörda kommuner, länsstyrel-
ser med flera, som underlag inför kommande beslut i riksdagen under våren 2016. 
 
Landstingsstyrelsen beslutade i maj 2015 även att godkänna förslag till projektplan för 
projektet att bilda en regionkommun, med syfte att förbereda bildandet av en region i 
Uppsala län. En viktig del i dessa förberedelser är att utarbeta en rapport med förslag till 
uppdrag, organisation, finansiering med mera för den nya regionen.  
 
Syftet med föreliggande rapport är att ta fram ett underlag som närmare beskriver den 
nya regionens uppdrag utifrån landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag. 
Dessutom medför regionbildningen ett behov av översyn av den politiska organisation-
en liksom av tjänstemannaorganisationen och förslag på organisatoriska lösningar ska 
redovisas. Genom att regionförbundet avvecklas finns det behov av att finna nya former 
för samverkan mellan regionen och länets kommuner, varför olika förslag till samver-
kansstruktur mellan huvudmännen också ska tas fram. Därtill ska det i rapporten redovi-
sas förslag till finansiering av den verksamhet som överförs till regionen när regionför-
bundet och landstinget fusioneras till en ny organisation. Till uppdraget har också förts 
att redovisa förslag om organisatorisk tillhörighet och finansiering av Upplandsstiftelsen 
och Folkrörelsearkivet för Uppsala län.  
 
Det kan observeras att denna handling inte rör frågan om ny indelning av län och lands-
ting, som för närvarande hanteras av Indelningskommittén. 
 
 

3 Projekt och arbetsprocess 
 
I den antagna projektplanen framgår bland annat att förbundsstyrelsens arbetsutskott i 
Regionförbundet Uppsala län, förstärkt med landstingsstyrelsens ordförande och 2:e 
vice ordförande, utgör politisk styrgrupp för regionbildningen i Uppsala län och att för-
bundsstyrelsen utgör politisk referensgrupp samt att landstingsdirektören tillsammans 
med regiondirektören vid regionförbundet är projektledare för regionbildningen. Till sin 
hjälp har projektledarna en projektgrupp, i vilken ingår länets kommunchefer. Det har 
också inrättats en arbetsgrupp med uppgift att koordinera arbetet med regionkommun-
bildningen. I arbetsgruppen ingår företrädare för Landstingets ledningskontor, region-
förbundet och länets kommuner. 
 
Föreliggande remiss har under hösten processats i ovanstående projektorganisation och 
bland annat har två seminarier med referensgruppen/förbundsstyrelsen anordnats. Två 
seminarier har dessutom genomförts kring FoU-stödsverksamheten. 
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4 Landstingets uppdrag 
 
Hälso- och sjukvården är landstingets dominerande uppdrag och svarar för cirka 80 % 
av landstingets budget. Merparten av verksamheten bedrivs inom Akademiska sjukhu-
set, som svarar för både länssjukvård, riks- och regionvård, samt för vård av patienter 
från andra länder. Akademiska sjukhuset är också ett forsknings- och utbildningssjuk-
hus där verksamheten bedrivs i nära samarbete med Uppsala universitet. Sjukhusvård 
bedrivs även vid Lasarettet i Enköping, som har i uppdrag att svara för medicinsk vård 
för södra länsdelen och viss kirurgisk vård för hela länet. Hälso- och sjukvården omfat-
tar också primärvård som i huvudsak bedrivs vid ett 40-tal vårdcentralen över hela länet. 
En relativt stor andel av dessa drivs av privata vårdgivare. Därtill finns en omfattande 
tandvårdsverksamhet inom Folktandvårdens regi och habilitering för barn och vuxna 
som bedrivs av Hälsa och habilitering.  
 
Uppsala län har sedan länge en unik position inom forskning och utveckling, särskilt 
inom vård och hälsa. I länet finns två universitet, ett universitetssjukhus, flera viktiga 
myndigheter, en stor och växande industri och andra viktiga aktörer inom sjukvård, 
hälsa, medicinsk teknik och farmakologi. Landstinget, som samhällsaktör och som 
ägare av Akademiska sjukhuset, är en av de viktigaste av dessa aktörer. Det ställer krav 
på landstinget, inte minst på att landstinget agerar i nära samverkan med berörda aktörer 
för att stärka sektorns ställning i regionen. 
 
Landstingets fokus ligger på tre områden. Det första är att tillhandahålla en hälso- och 
sjukvård som möter både medborgarnas behov som patienter och kan svara emot de 
krav som ställs från övriga aktörer. Det andra är att själv bedriva och aktivt understödja 
klinisk forskning och utveckling samt skapa en plattform för kliniska prövningar av nya 
läkemedel. Det tredje är att vara öppen för innovationer och aktivt bidra till implemen-
tering av nya produkter och behandlingsmetoder. 
 
Eftersom en så stor och viktig del av sjukvårdsarbetet bedrivs inom primärvården är 
behovet av forskning inom primärvården också stort. Primärvårdens roll är särskilt vik-
tig när det gäller det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet. 
 
Forskning drivs vid flera förvaltningar. Akademiska sjukhuset är dominerande när det 
gäller forskning inom hälso- och sjukvård. Sjukhuset har en särskild avdelning för 
forskning och utbildning. Vid Hälsa och habilitering finns en avdelning för forskning 
och utveckling inom primärvård och habilitering.  
 
Kollektivtrafiken är ett nytt ansvarsområde från 2012 då landstinget blev regional kol-
lektivtrafikmyndighet med ansvar för att bedriva och utveckla den regionala kollektiv-
trafiken i Uppsala län. Det finns en särskild kollektivtrafiknämnd vars ärenden bereds 
av Kollektivtrafikförvaltningen UL. Särskilda former för samverkan mellan landstinget, 
kommunerna och regionförbundet regleras i avtal mellan parterna och avser bland annat 
fysisk planering, regional utveckling och trafikfrågor. Utifrån avtalet har en samråds- 
och dialogprocess utvecklats mellan kollektivtrafikförvaltningen och kommunerna, tra-
fikföretag, regionförbundet, angränsande län med flera intressenter.  
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Ett annat viktigt verksamhetsområde för landstinget är kultur och bildning och där upp-
draget bland annat är att i samverkan med länets kommuner och kulturlivet ta fram en 
regional kulturplan. Den nu gällande planen avser åren 2015-2018. Kulturnämnden har 
även i uppdrag att fördela statsbidrag till regionala kulturverksamheter inom ramen för 
kultursamverkansmodellen och har ansvar för vissa regionala kulturverksamheter, samt 
för folkhögskoleverksamhet. Samverkan med länets kommuner sker inom ramen för 
den så kallade Politiska kilen där företrädare för kommunernas kulturnämnder (motsv) 
ingår liksom företrädare för olika kulturinstitutioner i länet. Den träffas 2-3 gånger per 
år. Dessutom finns en så kallad tjänstemannakil, som träffas 4-6 gånger per år.  
 
 

5 Kommunernas uppdrag med bäring på regionens utveckling 
 
Kommunerna har ett ansvar för det territorium – den geografi – som respektive kom-
mun omfattar. Dessutom har kommunerna ansvar för ett antal uppgifter som är avgö-
rande för att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling. Ansvaret för bo-
stadsförsörjning och översiktlig planering, utbildning av barn och ungdomar, social-
tjänst, satsningar på kultur- och fritidsverksamhet och vuxenutbildning är exempel på 
uppgifter som i sin helhet är ett kommunalt ansvar.  
 
Det är därför helt avgörande för det regionala utvecklingsarbetet att det finns ett gott 
samarbete mellan kommunerna och den regionala nivån. Dessutom slår Lagen om reg-
ionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) fast att ”de landsting som aves i denna 
lag ska samverka med länets kommuner…”. 
 
Flera uppgifter där kommunerna har det formella ansvaret har en tydlig regional di-
mension. Exempel på detta är samhällsplanering, bostadsförsörjning, näringslivsarbete 
och skola/utbildning. Det finns andra uppgifter där ansvaret formellt är delat och där det 
redan nu finns en formaliserad samverkan. Slutligen finns det uppgifter med en formell 
uppgiftsfördelning där det finns en mer eller mindre utbyggd samverkan.  
 
Kollektivtrafik och den regionala kulturplanen är exempel på områden där det finns 
formaliserad samverkan mellan landstinget och kommunerna. Infrastruktur, kompetens-
försörjning, näringslivsutveckling, miljöfrågor och vissa hälso- och sjukvårdsfrågor är 
slutligen exempel på uppgifter där såväl kommuner som landsting i dag har ett ansvar 
och där det finns samverkan, många gånger i regionförbundets regi. 
 
Frågan om eventuella ändringar av det formella huvudmannaskapet hanteras av regering 
och riksdag och är inte aktuell inför bildandet av ”Region Uppsala”. Däremot finns en 
ambition att med utgångspunkt från det goda samarbete mellan kommunerna och lands-
tinget som bland annat etablerats under regionförbundstiden ytterligare stärka samspe-
let. 
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6 Regionförbundets uppdrag  

Det territoriella utvecklingsuppdraget ger legitimitet för ett antal uppdrag som staten 
lagt på regionförbundet som också har att företräda regionen i exempelvis olika nation-
ella sammanhang. Det regionala ledarskapet är därvid viktigt.  

Statliga uppdrag 

Regionförbundet i Uppsala län övertog det regionala utvecklingsansvaret från Länssty-
relsen i Uppsala län 2003. Det nuvarande uppdraget utgår från Lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län som ger regionförbundet i uppdrag att: 

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för 
genomförandet av strategin 

• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram 
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

 
Genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fastställs de målsättningar och strate-
gier som uppdraget ska styras mot. I genomförandet av RUS:en har regionförbundet två 
roller, dels som en av de aktörer som arbetar med genomförandet dels att samordna och 
följa upp detsamma. 
 
Regionförbundet har också att besluta om användningen av vissa statliga medel för reg-
ionalt tillväxtarbete (1:1 Regionalt tillväxtarbete), för närvarande 7,9 miljoner kronor. 
Fördelningen regleras i regleringsbrev. I de regioner som redan bildats beslutar regionen 
om 95 procent av medlen och länsstyrelsen om fem procent. Inriktningen är därför att 
ytterligare 1,5 miljoner kronor förs över till ”Region Uppsala” från länsstyrelsen. 
 
Slutligen ska regionförbundet följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det 
regionala tillväxtarbetet till regeringen. Hur detta ska ske görs i det årliga så kallade 
villkorsbrevet som motsvarar de regleringsbrev som regeringen utfärdar till statliga 
myndigheter. 
 
Arbetet med regional tillväxt regleras även i bland annat förordningen (2007:713) om 
regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom 
den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala 
investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och 
medelstora företag, förordningen (2015:212) om statligt stöd inom EU:s regionalfond 
samt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation för att främja ut-
byggnad av infrastruktur och informationsteknik. 
 
Utöver de lagfästa uppdragen har andra statliga uppdrag tillkommit över åren – både 
sådana som mer eller mindre permanents som t ex Kompetensplattformarna för att 
främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt och sådana 
som varit tidsbegränsade, till exempel att utarbeta och genomföra handlingsplaner för 
jämställd regional tillväxt. 
 
Regionförbundet utgör också regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom social-
tjänst och angränsande hälso- och sjukvård.  
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Medlemsuppdrag 

Utöver de statliga uppdragen har regionförbundets uppdrag från de nio medlemmarna. 
FoU-stöd inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård är inskrivet i för-
bundsordningen. I anslutning till detta har medlemmarna uppdragit till förbundet att 
utgöra regional samverkans- och stödstruktur för kunskapsstyrd socialtjänst och angrän-
sande hälso- och sjukvård samt samordning inom välfärdsområdet. 
 
Strategiskt regionalt folkhälsoarbete är ett uppdrag som berör både Regional utveckling 
och Välfärd och FoU-stöd inom regionförbundet. 
 
Till medlemsuppdragen inom regional utveckling hör t ex näringslivsfrågor (inklusive 
besöksnäringen) och eSamordning. I näringslivsuppdraget ingår att fördela verksam-
hetsstöd till ett antal näringslivsfrämjande organisationer varav Almi Företagspartner 
Uppsala AB är den största. Sammanlagt rör det sig 2016 om ca 13,5 miljoner kronor. 
 
Alla medlemsuppdrag finns redovisade i bilagor. 
 
Arbetssätt 
En viktig del av regionbildningen är att ta tillvara på det framgångsrika arbetssätt som 
karaktäriserar regionförbundet och som godkänts av förbundets medlemmar i verksam-
hetsplaner och handlingsplaner. Kortfattat innebär detta arbetssätt följande. 
 
Regionförbundet samverkar i de allra flesta uppdragen med andra aktörer – ofta i långa 
processer. Förbundet äger med andra ord sällan hela frågan utan samverkan med aktörer 
såväl inom som utanför länet är en förutsättning för att nå de mål som sätts upp. Ett an-
nat karaktärsdrag är att tyngdpunkten ligger på att medverka till att skapa förutsättningar 
för utveckling. Förbundet har således i stort sett inte någon verksamhet i egen drift. Ar-
betet sker ofta i projekt med extern medfinansiering. Antalet pågående projekt varierar 
över tiden. Regionförbundet har en viktig roll som mötesplats. Exempel på det är det 
årliga RUS-forumet och Forskning pågår-konferenserna. 
 
Även arbetssättet framgår av de särskilda bilagorna. 
 
 

7 Länsstyrelsens uppdrag 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län är företrädare för regeringen i länet i de frågor som regleras 
i länsstyrelseinstruktionen och de årliga regleringsbreven och ska verka för att nation-
ella mål får genomslag. Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta 
sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhälls-
intressen och statliga myndigheters insatser. I länsstyrelseinstruktionen 5 § anges speci-
ellt länsstyrelsens övergripande och sektorsövergripande ansvar. Länsstyrelsen är också 
förvaltnings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för ett antal verksamheter av betydelse 
för länets utveckling, bland annat när det gäller den fysiska planeringsprocessen.  
 
Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete ansvarar länsstyrelsen för att följa upp 
hur andra statliga myndigheter tillämpar det regionala utvecklingsprogrammet. Länssty-
relsen ska vidare främja och samordna andra statliga myndigheters insatser för regional 
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tillväxt i länet samt informera samverkansorganen/de landsting som omfattas av lagen 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och Gotlands kommun om andra statliga 
myndigheters insatser för regional tillväxt i respektive län. 
 
Enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska de landsting som avses i 
lagen samverka bland annat med länsstyrelsen. Länsstyrelsen och övriga statliga myn-
digheter ska inom sina verksamhetsområden lämna de berörda landsting det biträde som 
de behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De 
ska också löpande informera landstingen om pågående och planerade verksamheter som 
har betydelse för länets utveckling. 
 
Länsstyrelsen och regionförbundet har i dag ett väl fungerande samarbete när det gäller 
utvecklingen i Uppsala län. De områden där samarbetet för närvarande är särskilt starkt 
är inom bredband, landsbygdsutveckling, ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak), samt folkhälsa. 
 
Inför bildandet av ”Region Uppsala” är det angeläget att, utifrån respektive uppdrag, 
säkra ett fortsatt gott samarbete och skapa synergier till nytta för länets invånare. 
 
 

8 Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
 
Folkrörelsearkivet är en ideell förening som bildades 1978 och har som huvuduppdra-
gatt bevara handlingar från länets föreningsliv. Arkivet ingår som en av sex institutioner 
i den så kallade kultursamverkansmodellen och uppbär därmed statligt verksamhetsbi-
drag för enskild arkivverksamhet, som fördelas av kulturnämnden. Till största delen 
finansieras arkivet av länets kommuner och landstinget. Arkivet leds av en styrelse med 
nio politiskt valda ledamöter och nio ersättare. Ansvarig för verksamheten är en särskild 
arkivchef.  
 
I en skrivelse från den 28 augusti 2015 till regionförbundet föreslår styrelsen för Folkrö-
relsearkivet ”att i den process som förestår inför bildande av ”Region Uppsala” län all-
varligt överväga att inordna Folkrörelsearkivet som en kulturinstitution inom Region-
en”.  
 
 

9 Upplandsstiftelsen  
 
Upplandsstiftelsen bildades 1972 och har i uppdrag från landstinget och länets kommu-
ner att främja naturvård och friluftsliv. Organisatoriskt är stiftelsen en ideell förening 
och leds av en styrelse med nio politiskt valda ledamöter och nio ersättare. Verksamhet-
en bedrivs av Upplandsstiftelsen kansli under ledning av en verkställande direktör, och 
verksamheten är indelad i naturvård, naturområden (förvaltning), samt friluftsliv, natur-
skola och leder.  
 
Stiftelsens årsstämma hålls i maj månad och i stämman ingår de personer som är valda 
till regionförbundets fullmäktige. 
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Upplandsstiftelsen finansieras gemensamt av länet kommuner (50 %) och landstinget 
(50 %). Årsstämman bestämmer avgiftens storlek för kommande år.  
 
 

10 Regionens uppdrag och roll  
 
Grunduppdraget utvecklas 
Med regionbildningen kommer landstingets befintliga kompetenser och uppdrag att 
kompletteras med ett bredare, generellt uppdrag att utveckla hela territoriet Uppsala län 
och möta viktiga samhällsutmaningar tillsammans med kommuner och andra aktörer.   
 
Även efter regionbildningen kommer emellertid hälso- och sjukvårdensuppdraget, med 
målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, att vara den 
dominerande uppgiften för ”Region Uppsala” ekonomiskt och personellt. De vägle-
dande målen för hälso- och sjukvården förändras inte av regionbildningen. Kollektivtra-
fiken tar fortsatt sikte på att det ska vara enkelt och prisvärt att resa och människor ska 
känna en trygghet i att kollektiva färdmedel går och kommer fram i tid.  
 
”Region Uppsala” som organisation svarar för att finansiera och bedriva verksamhet 
inom dessa två områden, samt att genom Kultur och bildning bidra till att Uppsala ut-
vecklas till en stark kulturregion med internationell lyskraft. Det senare sker genom ett 
antal verksamheter och fördelning av statliga medel enligt samverkansmodellen. 
 
Landstinget är redan en viktig aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Landstingets 
uppdrag genom kärnverksamheterna hälso- och sjukvård, forskning, utbild-
ning,kollektivtrafik och kultur, har stor bäring mot regional utveckling.  
 
Akademiska sjukhuset är en mycket viktig aktör och samarbetet mellan landstinget och 
Uppsala universitet är en framgångsfaktor. Tillsammans med universiteten och närings-
livet fungerar Akademiska som en stark motor för regionens life science-kluster. Inno-
vation Akademiska anges som ett bra exempel på hur regionen kan ta till vara innovat-
ionskraften i en stor organisation. Det är avgörande för regionens utveckling att Aka-
demiska sjukhuset får förutsättningar att utvecklas som ett ledande universitetssjukhus. 
 
Kollektivtrafiken är viktig för att arbetsmarknadsregionen ska kunna vidgas och öka 
antalet som väljer att resa kollektivt. Utgångspunkten ska vara att nå fördubblingsmålen. 
Det ska vara enkelt och prisvärt att resa och människor ska känna en trygghet i att kol-
lektiva färdmedel går och kommer fram i tid. Samspelet mellan kollektivtrafiken, kom-
munernas fysiska planering och den övergripande regionala planeringen kan samordnas 
bättre genom regionbildningen. 
 
Konst och kultur är viktiga komponenter för att skapa attraktiva livsmiljöer och få en 
positiv samhällsutveckling i länet.  
 
Regionbildningen innebär att ”Region Uppsala” övertar regionförbundets nuvarande 
uppdrag, i vilket det enligt Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 
ingår att ”utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser 
för genomförandet av strategin” 
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”Region Uppsala” kommer att få två olika roller i förhållande till den regionala utveckl-
ingsstrategin (RUS), dels att genom sina verksamhetsområden bidra till att strategin 
genomförs, dels att samordna och följa upp att andra aktörer förverkligar strategin. 
 
Förkortningen RUS kan även utläsas som ”Region Uppsalas Strategi”. Under 2015 har 
en process inletts med att ta fram en ny RUS. Tidshorisonten är satt till år 2050, framför 
allt när det gäller den fysiska planeringen och klimatfrågor, men innehåller även strate-
gier och förslag till insatser som behöver genomföras på kort sikt, exempelvis när det 
gäller folkhälsa, kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande.   
 
RUS tar utgångspunkt i samhällsutmaningar som kräver samverkan mellan flera aktörer, 
på olika nivåer, för att hanteras.  
 
Vision och utmaning i globalt perspektiv 
De övergripande samhällsutmaningarna hänger tätt samman med att snabb befolknings-
tillväxt, urbanisering och strävan från de flesta länder att höja invånarnas levnadsstan-
dard. En stark ekonomisk tillväxt, i hög grad driven av globalisering, användning av 
fossila bränslen och teknikutveckling, har sedan 1950-talet lyft över en miljard männi-
skor ur fattigdom och förbättrat de sociala förhållandena. På många håll har tillväxten 
emellertid skett på bekostnad av miljön, vilket påverkar både planetens och människors 
hälsa.  
 
Dagens tillväxtmodell medför skapar ett stort tryck på vår planet, dess ekosystem, bio-
logiska mångfald och på klimatet. Människans påverkan på klimatet är vetenskapligt 
belagd och så stor att jordens naturliga kretslopp är på väg att förändras. Nuvarande 
utvecklingstrend riskerar att tippa över planeten i ett tillstånd som underminerar förut-
sättningarna för ett gott liv. Behovet av omställning är därför stort. En global ekonomisk 
och social utveckling måste hålla sig inom de planetära gränser som definierats av FN.  
 
Den övergripande utmaningen för ”Region Uppsala” är i detta perspektiv att bidra till 
ökat välstånd, god livskvalitet och hälsa inom säkra, hållbara gränser.  
 
Visionen i nu gällande regional utvecklingsstrategi är att Uppsala ska vara Europas mest 
attraktiva kunskapsregion år 2030. Den visar att Uppsala län har en ambition att växa, 
att bygga framgång på kunskap och innovation och att vara attraktivt för människor och 
företag att bo och verka i. Det är så förutsättningar skapas för en god välfärd och ett gott 
liv för invånarna. Att människor mår bra och har god livskvalitet är en förutsättning för 
hållbar utveckling och en övergripande målsättning med det regionala utvecklingsar-
betet.  
  
En ny roll för den regionala nivån 
Den regionala nivån tillmäts allt större betydelse för hela landets utveckling. Enligt den 
nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft bygger utvecklingspolitiken 
på att de lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara. Därför läggs allt fler upp-
drag på den regionala nivån. 
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Inom fysisk planering pekar bl.a. Bostadsplaneringskommittén på betydelsen av den 
regionala nivån när det gäller fysisk planering, eftersom den måste beakta många fråge-
ställningar samtidigt (transportinfrastruktur, tillväxt, kollektivtrafik och bostadsförsörj-
ning) och ta hänsyn till att människor i sin vardag rör sig över kommungränser 
 
Ett av regionförbundets mest omfattande uppdrag är att ta fram en länsplan för regional 
transportinfrastruktur och samordna insatserna för att genomföra densamma. Så skapas 
förutsättningar för människors rörlighet och företagens transporter. Utbyggnaden av 
järnväg och kollektivtrafik har bidragit till att Uppsala, tillsammans med Stockholm, är 
den mest pendlingstäta regionen i landet. Ingen annanstans når så många invånare så 
många arbetsplatser inom en timme.  
 
Ett annat statligt uppdrag är att underlätta näringslivets och den offentliga sektorns 
kompetensförsörjning genom regionala kompetensplattformar. Regionalt utvecklingsan-
svariga aktörer som regionförbundet har dessutom ett särskilt ansvar att hantera de 
europeiska social- och regionalfonderna fram till år 2020. För Östra Mellansverige rör 
det sig om ca 1,6 miljarder kronor till utveckling.  
 
Den utvecklingsansvariga aktören behöver således arbeta över ett brett fält av sakområ-
den, med en mängd olika aktörer på olika geografiska nivåer, för att kunna hantera de 
komplexa samhällsutmaningarna. Oavsett om det gäller klimatfrågan, ökad flyktingin-
vandring, behovet av ökad inkludering på arbetsmarknaden eller för att möta en hård-
nande global konkurrens inom näringslivet. I Uppsala län är det för närvarande region-
förbundet som är platsen där länets aktörer möts och möjligheter skapas genom ett sam-
ordnat lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Från 2017 övertas denna roll av ”Region 
Uppsala”. 
 
Regeringen uttrycker i nämnda nationella strategi för hållbar regional tillväxt och at-
traktionskraft 2015-2020 sina förväntningar på det regionala ledarskapet. Det handlar 
om att: 

- företräda regionala intressen 
- samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå, däribland näringsliv, uni-

versitet och högskolor samt det civila samhället, 
- skapa samarbeten och erfarenhetsutbyte med andra län och länder 
- göra prioriteringar på kort och lång sikt 
- utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk 

planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner 
- ta initiativ till att kunna fatta strategiska och snabba beslut, samt 
- leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet 

Regionförbundet har levt upp väl till dessa förväntningar som kommer att få förutsätt-
ningar att fördjupas i ett direktvalt politiskt organ som ”Region Uppsala”.  
 
Detta innebär att ”Region Uppsala” får en roll som företrädare för territoriet Uppsala län 
och därmed ett ansvar att tillsammans med andra aktörer utveckla regionen och bidra till 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.  
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Landstinget i Uppsala län + Regionförbundet Uppsala län = ”Region Uppsala” 
Flera län har redan bildat regioner. I de fall då huvudorten även gett namn till länet, till 
exempel Örebro län och Jönköpings län, har regionbildarna valt att behålla den geogra-
fiska beteckning län i namnet, men med förleden region, till exempel Region Örebro 
län. Detta för att särskilja regionnamnet från kommunen Örebro. Samtidigt innebär den 
konstruktionen att det förekommer två geografiska begrepp i samma namn. 
 
För renheten skull bör det förordas att endast en geografisk beteckning används. Ef-
tersom ordet ”län” utgår från statens indelning av landet, jämför länsstyrelsen, bör istäl-
let ordet ”region” används för den nya regionen.  
 
Frågan är vidare vilket ortnamn som ska ingå i namnet? Ett alternativ kunde vara att 
bygga vidare på det gamla landskapsnamnet ”Uppland”. Detta område sträcker sig 
emellertid ändå till Gamla stan i Stockholm och rymmer närmare 1,5 miljoner invånare. 
”Region Uppsalas” invånare skulle i så fall utgöra en minoritet i sin egen region.  
 
Som varumärke räknat, och sett ur ett internationellt perspektiv, är namnet ”Uppsala” 
starkast lysande. I hög grad tack vare Uppsala universitet. Det är ”Uppsala” som männi-
skor i omvärlden kan ha hört talas om, och göra positiva associationer till, företrädesvis 
forskning, hög kompetens och kända vetenskapsmän. Det finns all anledning att dra 
nytta av detta redan inarbetade varumärke och bejaka att platsen Uppsala även utgör 
regionens kärna, inte minst i egenskap av landets fjärde största stad.  
 
Slutsatsen blir mot denna bakgrund att Region Uppsala bör antas som namn på den nya 
organisationen och användas i all intern och extern kommunikation. Territoriellt är 
”Region Uppsala” identiskt med nuvarande Uppsala län.  
 
 

11  Politisk organisation  
 
Regionens förtroendemannaorganisation 
Landstinget har en ny förtroendemannaorganisation från 2016, med bland annat två sty-
relser för hälso- och sjukvårdsfrågor och särskild styrelse för fastighets- och servicefrå-
gor och en styrelse för kollektivtrafikfrågor. Den tidigare beställarstyrningen av hälso- 
och sjukvården avskaffas och i stället införs en styrning med uppdrag och budget. I 
samband med regionbildningen behöver den politiska organisationen ses över och en 
särskild nämnd för regionala utvecklingsfrågor föreslås att inrättas från 2017. Nämnden 
föreslås benämnas Regional utvecklingsnämnd och få följande huvuduppgifter: Infra-
strukturfrågor, samhällsplanering, näringslivsutveckling och andra frågor som rör reg-
ional utveckling.  
 
Vad gäller hantering av kulturfrågor lämnas två förslag.  

1. Kulturfrågorna förs till den regionala nämndens ansvarsområde, vilket innebär 
att kulturnämnden avvecklas från 2017.  

2. Kulturnämnden behålls med oförändrat uppdrag och fortsätter att ansvara för 
kulturfrågorna och som styrelse för Wiks folkhögskola. 
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Samverkansstruktur mellan kommunerna och regionen 
Ett väl fungerande samarbete mellan regionen och länets kommuner är en förutsättning 
för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Flera uppgifter för regionen och 
kommunerna har en koppling till varandra. Därför är det viktigt att det kommunala in-
flytandet säkerställs i en kommande ”Region Uppsala” så att det finns förutsättningar 
för en aktiv samverkan och dialog mellan parterna. Det blir också väsentligt med ett 
aktivt kommunalt och regionalt engagemang och ansvarstagande i samarbetet.  
 
Ett Regionalt forum föreslås inrättas för strategiska och gemensamma frågor som 
kommer att hanteras i regionstyrelsen. Det blir ett organ - som inte är en formell del av 
”Region Uppsala” - för dialog kring viktiga, strategiska frågor som rör regionens ut-
veckling, till exempel den regionala utvecklingsstrategin, länstransportplanen, vissa 
remissvar och finansiering av regionala projekt. I forumet ska ingå två företrädare för 
respektive kommun och regionstyrelsens presidium. Då företrädare från alla partier i 
regionstyrelsen ska ingå i Regionalt forum kan det komma att omfatta fler ledamöter. 
Ordföranden från berörda nämnder i regionen ska kunna adjungeras vid behov. Det in-
nebär att forumet kommer att bestå av drygt 20 ledamöter. Ärenden ska beredas gemen-
samt av regionen och kommunerna via kommun- och landstingsdirektörsgruppen. 
Ärenden ska initieras från både regionen och kommunerna.  Det är viktigt att forumet 
får en bra start med relativt frekventa möten där grunderna i den nya regionbildningen 
kan läggas. Den process som inletts under hösten 2015 måste fortsätta.  
 
För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet föreslås att följande fyra sam-
råd inrättas;  
 

- Samråd regional utveckling 
- Samråd kollektivtrafik 
- Samråd kultur 
- Samråd hälsa, vård och omsorg 

 
Dessa samrådsorgan ska kopplas till respektive nämnd inom regionen, det vill säga till 
Regional utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Kulturnämnden (ev) samt till 
Vårdsstyrelsen och Sjukhusstyrelsen.  
 
I varje samråd ska ingå en företrädare per kommun, samt berörda presidier i respektive 
regional styrelse. Varje parti ska företrädas av minst en ledamot i varje samråd. Ärenden 
ska beredas gemensamt av tjänstemän i regionen och kommunerna.  
 
Roller och befogenheter för Regionalt forum och samrådsorganen 
En särskild överenskommelse om samverkansstruktur bör träffas mellan kommunerna 
och regionen. Vad avser Regionalt forum bör överenskommelsen ha följande inriktning: 

- Regionalt forum ska vara ett organ för samråd och information mellan regionen 
och länets kommuner 

- Forumets uppgifter ska beröra strategiska frågor kring tillväxt och regional ut-
veckling 

- Regionalt forum ska ha en rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut som 
binder medlemmarna, men kan avge rekommendationer till regionen och kom-
munerna 
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- Regionalt forum är en plattform för samverkan mellan regionen och länets 
kommuner och regleras inte i kommunallagen 

- Ledamöterna utses av regionstyrelsen och respektive kommunstyrelse 
- Alla partier i regionstyrelsen garanteras en plats i forumet 
- Regionstyrelsens ordförande är ordförande i Regionalt forum och svarar för kal-

lelse till möten  
- Kommunerna utser gemensamt vice ordförande  
- Regionalt forum sammanträder minst fyra gånger per år 
- Vid forumets möten ska föras protokoll och regionen ansvarar för sekretariats-

funktionen 
- Ärenden ska beredas gemensamt av kommunerna och regionen 

 
Överenskommelsen om samverkansstruktur bör också omfatta föreslagna samrådsorgan 
för regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg, med föl-
jande inriktning. 

- I varje samrådsorgan ska ingå en företrädare per kommun och presidiet från re-
spektive regional nämnd 

- Samråden knyts till berörda nämnder i regionen  
- I samrådsorganen ska information och samverkan ske i ärenden som berör 

kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde 
- Alla partier i respektive regional nämnd garanteras en plats i samrådsorganen 
- Respektive regional nämnds ordförande är ordförande i samrådsorganen och 

svarar för kallelse till möten 
- Kommunerna utser gemensamt vice ordförande i samråden 
- Samrådsorganen sammanträder minst fyra gånger per år 
- Vid varje samråds möte ska föras protokoll/minnesanteckningar och regionen 

ansvarar för sekretariatsfunktionen 
- Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom regionen och 

kommunerna.  
 
I det fortsatta arbetet med regionbildningen får ansvar och uppgifter för respektive sam-
råd specificeras ytterligare, liksom hur beredning av ärenden ska organiseras. Det gäller 
särskilt de nya samråden inom regional utveckling samt hälsa, vård och omsorg. 
 
Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 
Ansvaret för FoU-stödsverksamheten vid regionförbundet föreslås överföras till den nya 
regionen.  
 
För att säkerställa att nuvarande verksamhet får fortsatt goda förutsättningar att genom-
föra sitt uppdrag inom regionen föreslås att en gemensam nämnd för ”Kunskapsstyrning 
inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård” inrättas. Nämnden får ansvar 
för den verksamhet som ingår i regionförbundets enhet för Välfärd och FoU-stöd, samt 
för delar av FoU-verksamheten vid Hälsa och habilitering som tillsammans med FoU-
stödsverksamheten kan skapa goda förutsättningar för en förstärkt utveckling inom om-
rådet. Nämndens ansvarsområde kommer då att omfatta följande: 
 

- Stöd till FoU för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 
- Implementering av forskning och utveckling 



 
 15 (17) 
 

 

- Regional stödstruktur för kunskapsstyrd socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård 

- Hälsoinriktad hälso- och sjukvård och därtill hörande folkhälsofrågor 
- Forsknings- och utvecklingsprojekt 

 
Enheten för Välfärd och FoU-stöd har idag också i uppdrag att samordna insatser mel-
lan huvudmännen inom välfärdsområdet. Detta uppdrag föreslås knytas till det före-
slagna samrådsorganet för Hälsa, vård och omsorg.  
 
Den gemensamma nämnden föreslås ingå i regionens organisation och som därmed blir 
nämndens värdregion. Administrativt kopplas nämnden till Hälsa och habilitering, som 
svarar för sekretariat, ärendehantering och annan service till nämnden. Chefen för Hälsa 
och habilitering blir ansvarig föredragande. Alla ärenden ska beredas gemensamt av 
ansvariga chefer i kommunerna och regionen, som också ska utgöra ledningsgrupp för 
verksamheten. 
 
I nämnden föreslås ingå en företrädare och en ersättare från respektive kommun, utom 
från Uppsala kommun som får utse två ledamöter och två ersättare. Regionen utser tre 
ledamöter och tre ersättare.  
 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
Folkrörelsearkivet föreslås bli en del av regionen, med en egen styrelse och egen orga-
nisation på samma sätt som idag. Det innebär således att arkivet får en huvudman, vilket 
kommer att tydliggöra ansvaret för verksamheten och underlätta kommunikationen 
kring arkivets uppdrag. Arkivet föreslås att knytas till Kultur och bildning.  
 
Upplandsstiftelsen 
Stiftelsen föreslås bli en del av regionen, med en egen styrelse och egen organisation på 
samma sätt som idag. Det innebär att Upplandsstiftelsen får en huvudman vilket kom-
mer att underlätta styrningen och tydliggöra var ansvaret för verksamheten ligger. Stif-
telsen föreslås att knytas till regionens ledningskontor. 
 
 

12  Tjänstemannaorganisation  
 
Alla anställda vid regionförbundet kommer att erbjudas anställning inom regionen ge-
nom en så kallad verksamhetsövergång. Den personal som arbetar med frågor som rör 
regional utveckling kommer att ingå i en avdelning för strategisk planering och regional 
utveckling vid Regionens ledningskontor. En ny tjänst som biträdande regiondirektör 
ska inrättas som tillika kommer att vara chef för avdelningen.  
 
Den anställda som arbetar med FoU-stödsfrågor anställs vid Hälsa och habilitering för 
att arbeta för den gemensamma nämnden. Dessutom föreslås att ett tjänstemannaorgan 
för kommunerna och regionen gemensam ärendeberedning och styrning av verksamhet-
en inrättas.  
 
De som är anställda i regionförbundets stab kommer att anställas i regionens resurscent-
rum respektive vid ledningskontoret. 
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Inga förändringar föreslås vad gäller organisatorisk tillhörighet för de anställda vid 
Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen.  
 
 

13  Finansiering  
 
Kostnadsredovisning 
Regionförbundet finansieras 2016 med cirka 13,3 miljoner kronor från länets kommuner 
och med cirka 24,8 miljoner kronor från landstinget, samt med 1,9 miljoner kronor från 
staten. Merparten av dessa kostnader avser regional utveckling (inklusive verksamhets-
stöd till näringslivsfrämjande organisationer), medan cirka åtta miljoner kronor avser 
kostnader för FoU-stödsverksamheten  
 
Folkrörelsearkivet, som föreslås överföras till regionen från 2017, finansieras 2016 av 
kommunerna med 930 000 kronor och av landstinget med 1 266 00 kronor. Dessutom 
tillkommer ett statsbidrag på cirka 300 000 kronor. För 2016 finns också en ansökan 
från folkrörelsearkivet om ett utökat bidrag från medlemmarna med 700 000 kronor.  
 
Även Upplandsstiftelsen föreslås överföras till regionen från 2017. Stiftelsen finansieras 
2016 med 8,5 miljoner kronor från länets kommuner och med 8,5 miljoner kronor från 
landstinget.  
 
Sammantaget innebär detta en kostnad 2016 för länets kommuner på 22,73 miljoner 
kronor och för landstinget på 34,56 miljoner kronor.  
 
Landstingets FoU-avdelning inom Hälsa och habilitering har en nettobudget på cirka 
8,5 miljoner kronor. Av dessa avser 3,2 miljoner kronor forsknings- och utvecklingspro-
jekt för primärvård, som delas ut efter ansökan.  
 
Förslag 
Den verksamhet som överförs från regionförbundet till den gemensamma nämnden 
(FoU-stöd m m) kostar cirka åtta miljoner kronor per år. Nämndens kostnader föreslås 
fördelas lika mellan regionen (50 %) och länets kommuner (50 %). Kommunerna finan-
sierar sin del utifrån befolkningsstorlek. Övriga kostnader för den verksamhet som över-
förs från regionförbundet, samt kostnaderna för Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftel-
sen föreslås fortsättningsvis finansieras av regionen. Det innebär att regionen får cirka 
20 miljoner kronor i ökade kostnader 2017, som kommer att finansieras inom regionens 
samlade budget. Kostnadsökningen motsvarar cirka tre öre av landstingets nuvarande 
skatteuttag.  
 
Under den gemensamma nämndens ansvar föreslås också föras delar av FoU-
verksamheten vid Hälsa och habilitering. Kostnaderna för dessa delar uppgår i budget 
2016 till cirka 5,0 miljoner kronor och föreslås finansieras av parterna gemensamt. Det 
innebär att kommunerna svarar för ytterligare 2,5 miljoner kronor. Den sammantagna 
kostnadsökningen för landstinget minskar då till drygt 17 miljoner kronor.  
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Dessutom föreslås att särskilda projektmedel på 2,0 miljoner kronor per år avsätts för 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom nämndens ansvarsområde. Det innebär 
sammantaget att den gemensamma nämnden får en budget 2017 på cirka 15,0 miljoner 
kronor, som ska finansieras gemensamt av regionen (50 %) och länets kommuner 
(50 %).  
 
Om kommunerna och regionen blir ense om att lägga nya uppdrag på regionen så ska de 
finansieras antingen genom skatteväxling eller genom särskilda avtal om medfinansie-
ring.  
 
 

14  Avveckling av regionförbundet  
 
Regionförbundet Uppsala län är ett kommunalförbund enligt kommunallagen ”och bil-
dat för obestämd tid”. I förbundsordningen regleras hur förbundets likvidering ska gå 
till. Förbundsstyrelsen kommer att behandla frågan vid sitt sammanträde den 4 februari 
och då ge regiondirektören i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 18 mars ta fram 
en detaljerad handlingsplan för likvideringen.  
 
Regionförbundets egna kapital (6 424 000 kronor den 31 december 2014) föreslås över-
föras till ”Region Uppsala”. För detta kommer det att krävas ett särskilt beslut hos varje 
medlem, eftersom förbundsordningen stadgar att ”vid skifte av behållna tillgångar i an-
ledning av likvidationen skall den … angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna 
tillämpas”. 
 
 
Bilagor 

1. Uppdrag regionförbundet – enheten för Regional utveckling  
2. Uppdrag regionförbundet – enheten för Välfärd och FoU-stöd 
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§ 23 Dnr 2015/00354  

Yttrande över trafikförsörjningsprogram för Uppsala 
län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag 
doknr. 65178.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har givits tillfälle att yttra sig på kollektivtrafikförvaltningen 
UL:s förslag till trafikförsörjningsprogram.  

Trafikförsörjningsprogrammet presenterar tre övergripande mål för kollek-
tivtrafiksystemets utveckling samt tolv strategier som visar vägen för lands-
tingets arbete mot målen. Håbo kommun ställer sig bakom de presenterade 
målen och strategierna.  

Utöver programmets tre mål och tolv strategier kvarstår två kvantitativa mål 
från tidigare trafikförsörjningsprogram, varav den ena fastställer att kollek-
tivtrafiken ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet ligger väl i linje med 
kommunens vision samt miljöstrategi som uttrycker att Håbo kommun ska 
vara fossilbränslefri år 2050. 

Håbo kommun ser positivt på att programmet uppmärksammar det ökade 
behovet av kollektivtrafik i och med utvecklingsplanerna i Bålsta tätort. 
Programmet framhåller vidare att ett sammanhållet och samordnat kollektiv-
trafiksystem ska eftersträvas där resande över länsgränsen är enkelt. För 
Håbo kommun är denna målsättning av yttersta vikt då majoriteten av kol-
lektivtrafikresorna sker över länsgränsen till Stockholm.  

Trafikförsörjningsprogrammet föreslår att avsiktsförklaringar med kommu-
nerna i länet ska tecknas för att hantera de viktigaste frågorna att arbeta med 
lokalt. Håbo kommun välkomnar en sådan avsiktsförklaring och anser att 
den med fördel kan omfatta kollektivtrafiken och dess utveckling även i frå-
gor som inte rör den fysiska planeringen.  

Beslutsunderlag 
Håbo kommuns yttrande på Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

Missiv Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, samråd 

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

 

Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, samråd 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt bilaga doknr. 65178  
 

Sammanfattning 
Håbo kommun har givits tillfälle att yttra sig på kollektivtrafikförvaltningen 
UL:s förslag till trafikförsörjningsprogram.  

Trafikförsörjningsprogrammet presenterar tre övergripande mål för 
kollektivtrafiksystemets utveckling samt tolv strategier som visar vägen för 
landstingets arbete mot målen. Håbo kommun ställer sig bakom de 
presenterade målen och strategierna.  

Utöver programmets tre mål och tolv strategier kvarstår två kvantitativa mål 
från tidigare trafikförsörjningsprogram, varav den ena fastställer att 
kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet ligger väl i linje 
med kommunens vision samt miljöstrategi som uttrycker att Håbo kommun 
ska vara fossilbränslefri år 2050. 

Håbo kommun ser positivt på att programmet uppmärksammar det ökade 
behovet av kollektivtrafik i och med utvecklingsplanerna i Bålsta tätort. 
Programmet framhåller vidare att ett sammanhållet och samordnat 
kollektivtrafiksystem ska eftersträvas där resande över länsgränsen är 
enkelt. För Håbo kommun är denna målsättning av yttersta vikt då 
majoriteten av kollektivtrafikresorna sker över länsgränsen till Stockholm.  

Trafikförsörjningsprogrammet föreslår att avsiktsförklaringar med 
kommunerna i länet ska tecknas för att hantera de viktigaste frågorna att 
arbeta med lokalt. Håbo kommun välkomnar en sådan avsiktsförklaring och 
anser att den med fördel kan omfatta kollektivtrafiken och dess utveckling 
även i frågor som inte rör den fysiska planeringen.  

Beslutsunderlag 
– Håbo kommuns yttrande på Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 
– Missiv Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, samråd  
__________ 

Beslut skickas till 
Registrator kollektivtrafikförvaltningen UL, registrator.ktf@lul.se 

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

 

Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, samråd 
Sammanfattning 
Håbo kommun har givits tillfälle att yttra sig på kollektivtrafikförvaltningen 
UL:s förslag till trafikförsörjningsprogram.  

Trafikförsörjningsprogrammet presenterar tre övergripande mål för 
kollektivtrafiksystemets utveckling samt tolv strategier som visar vägen för 
landstingets arbete mot målen. Håbo kommun ställer sig bakom de 
presenterade målen och strategierna.  

Utöver programmets tre mål och tolv strategier kvarstår två kvantitativa mål 
från tidigare trafikförsörjningsprogram, varav den ena fastställer att 
kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet ligger väl i linje 
med kommunens vision samt miljöstrategi som uttrycker att Håbo kommun 
ska vara fossilbränslefri år 2050. 

Håbo kommun ser positivt på att programmet uppmärksammar det ökade 
behovet av kollektivtrafik i och med utvecklingsplanerna i Bålsta tätort. 
Programmet framhåller vidare att ett sammanhållet och samordnat 
kollektivtrafiksystem ska eftersträvas där resande över länsgränsen är 
enkelt. För Håbo kommun är denna målsättning av yttersta vikt då 
majoriteten av kollektivtrafikresorna sker över länsgränsen till Stockholm.  

Trafikförsörjningsprogrammet föreslår att avsiktsförklaringar med 
kommunerna i länet ska tecknas för att hantera de viktigaste frågorna att 
arbeta med lokalt. Håbo kommun välkomnar en sådan avsiktsförklaring och 
anser att den med fördel kan omfatta kollektivtrafiken och dess utveckling 
även i frågor som inte rör den fysiska planeringen. 

Bakgrund 
Kollektivtrafiklagstiftningen ställer krav på att regionala 
kollektivtrafikförvaltningar ska redovisa behovet av regional kollektivtrafik 
och mål för kollektivtrafikförsörjningen i ett så kallat 
trafikförsörjningsprogram. Den 1 januari 2012 antogs Uppsala läns första 
trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafikförvaltningen UL (KTF UL) har 
tagit fram en ny version av programmet, som är på samråd under perioden 1 
december 2015-11 mars 2016. Håbo kommun har givits tillfälle att yttra sig 
på samrådsförslaget.  

Synpunkter 
Håbo kommun ser positivt på den inriktning och de strategier som 
trafikförsörjningsprogrammet presenterar och delar KTF UL:s bild om att 
kollektivtrafiken är en viktig del i arbetet mot en hållbar regional utveckling 
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samt ett betydelsefullt verktyg för att uppnå samhällsmål som rör 
exempelvis miljö och transporter.  

Samarbete och samverkan 
För att nå uppsatta mål konstateras i programmet att kollektivtrafiken är ett 
av flera verktyg för att skapa den samhällsutveckling som eftersträvas i 
regionen. Beslut rörande kollektivtrafiken måste hanteras i samband med 
beslut som rör bebyggelseutvecklingen och transportinfrastrukturen. I 
sammanhanget är tillgänglighetsperspektivet viktigt, och genom att beakta 
kollektivtrafiken som ett medel att uppnå tillgänglighet skapas en relevant 
koppling till ovan nämnda områden. KTF UL konstaterar att samordning 
och samarbete mellan och inom de olika fysiska planeringsprocesserna 
krävs för att fler ska kunna och vilja resa med kollektivtrafiken. Håbo 
kommun delar KTF UL:s syn och anser att kollektivtrafikfrågor måste 
samordnas med kommunal fysisk planering för att önskvärda effekter ska 
uppnås. I Håbo kommun har arbetet med en ny kommunomfattande 
översiktsplan påbörjats. Håbo kommun vill framhålla vikten av att 
samordna kommunens viljeriktning i den nya översiktsplanen med 
kollektivtrafiken och dess utveckling.  

Mål för kollektivtrafikens utveckling 
Trafikförsörjningsprogrammet presenterar tre mål för 
kollektivtrafiksystemets utveckling; ett effektivt kollektivtrafiksystem, ett 
jämlikt kollektivtrafiksystem och ett attraktivt kollektivtrafiksystem. 
Kopplat till målen presenteras tolv strategier, som visar vägen för 
landstingets arbete mot målen. Strategierna berör i olika omfattning 
kommunen och dess verksamhet. Håbo kommun ställer sig bakom de 
presenterade målen och strategierna. 

Utöver programmets tre mål kvarstår två kvantitativa mål från 2012 års 
trafikförsörjningsprogram som innebär att antalet resor ska fördubblas år 
2020 jämför med år 2006 och att kollektivtrafiken ska vara avtalad att drivas 
utan fossila bränslen år 2020. Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 såväl 
som kommunens miljöstrategi uttrycker en tydlig inriktning för kommunen 
om att bli fossilbränslefri. Kommunens viljeriktning rör den egna 
verksamheten såväl som kommunens hela geografiska område och för att 
uppnå denna målsättning krävs att kollektivtrafiken drivs med fossilfria 
bränslen. Håbo kommun ser därför positivt på att det tidigare 
trafikförsörjningsprogrammets målsättning gällande fossilfritt driven 
kollektivtrafik kvarstår. 

Behov och grunder för kollektivtrafikens utveckling 
Trafikförsörjningsprogrammet presenterar generella behov och grunder för 
kollektivtrafikens utveckling. I avsnittet uppmärksammas bland annat att de 
tre större tätorterna Enköping, Knivsta och Bålsta står inför stora 
utvecklingsprojekt med många nya bostäder. Förutom goda kopplingar till 
den storregionala arbetsmarknaden konstateras det att det kommer uppstå ett 
behov av mer effektiv kollektivtrafik inom orterna. Håbo kommun delar 
KTF UL:s uppfattning i frågan. I Bålsta pågår en rad utvecklingsprojekt, av 
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såväl bostäder som verksamhetsmark, som kommer innebära ökade krav på 
en effektiv och ändamålsenlig kollektivtrafik inom orten. Håbo kommun vill 
i sammanhanget uppmärksamma utvecklingen av Bålsta centrum där ett 
tillskott av cirka 2 500 bostäder samt utveckling av service och 
verksamhetslokaler planeras. En väl utvecklad och effektiv kollektivtrafik är 
en förutsättning för att skapa ett hållbart och attraktivt Håbo i linje med 
kommunens vision och utvecklingsplaner. För att förverkliga kommunens 
planer för Bålsta centrum krävs att Bålsta station, och den knutpunkt mellan 
olika trafikslag som den bland annat innebär, utvecklas i takt med 
kommunens övriga utvecklingsplaner för området. Håbo kommun 
förutsätter att kollektivtrafikförvaltningen UL tar en aktiv roll i den 
utvecklingen.  

I avsnittet gällande behov och grunder för kollektivtrafikens utveckling 
uppmärksammas även att ett sammanhållet och samordnat 
kollektivtrafiksystem ska eftersträvas. Byten ska ske smidigt och det ska 
vara lika lätt att resa över länsgränsen som inom länet. För Håbo kommun, 
vars majoritet av kollektivtrafikresandet sker med pendeltåg till Stockholm 
län, är denna målsättning av yttersta vikt. För att uppnå ett sammanhållet 
och samordnat kollektivtrafiksystem krävs en väl utvecklad samordning 
med andra läns kollektivtrafikförvaltningar.  

Utformning av kollektivtrafikresor måste ske utifrån ett dörr-till-dörr-
perspektiv, oavsett vilken operatör som tillhandahåller kollektivtrafiken. För 
att underlätta kollektivtrafikresandet över länsgränsen anser Håbo kommun 
att biljett-, informations- och trafiksystemen i möjligaste mån bör 
synkroniseras. Detta för att skapa en gemensam och sömlös kollektivtrafik i 
regionen. Håbo kommuns målsättning är att få bort Bålstatillägget, då det 
ökade priset för resenärer till och från Bålsta hämmar 
pendlingsmöjligheterna och i förlängningen även utvecklingen i kommunen.  

Grundläggande utbudsnivåer 
Trafikförsörjningsprogrammet presenterar grundläggande utbudsnivåer 
uppdelat för storregional kärna, större tätorter, övriga kommuncentra, 
medelstora tätorter, övriga tätorter, landsbygd i kollektivtrafikstråk samt 
övrig landsbygd.  

För kategorin större tätorter, till vilken Bålsta tillhör, ska snabba 
förbindelser till relevanta storregionala kärnor finnas. Håbo kommun anser 
att relevanta storregionala kärnor bör definieras och kommunen framhåller 
att Stockholm men även Uppsala utgör viktiga målpunkter för Bålsta tätort 
och bör utgöra relevanta storregionala kärnor för Bålsta. 

Trafikförsörjningsprogrammet framhåller det ökade behovet av effektiv 
kollektivtrafik inom Enköping, Knivsta och Bålsta då orterna står inför stora 
utvecklingsprojekt med många nya bostäder. Inom dessa orter ska 
kollektivtrafiken medge resor mellan olika stadsdelar över större delen av 
trafikdygnet och för anslutning till regionaltrafik. Håbo kommun anser att 
formuleringen av ambitionsnivåerna bör förtydligas. Formuleringen under 
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större delen är otydlig och det framgår inte heller av programmet under 
vilken tid trafikdygnet varar. För att kollektivtrafiken ska kunna bli ett 
attraktivt alternativ till bilen och för att målsättningarna i 
trafikförsörjningsprogrammet ska uppnås krävs höga utbudsnivåer med 
tydligt definierade målsättningar.   

I ett långsiktigt perspektiv strävar Håbo kommun mot att pendeltågstrafiken 
mellan Stockholm och Bålsta ska utökas till kvartstrafikering. Kommunen 
har tillsammans med Upplands Bro kommun genomfört en spårutredning 
för att undersöka vad som skulle krävas för att möjliggöra en utökad 
pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. Håbo kommun anser att ambitionerna 
om en tätare pendeltågstrafik i kommunen även ska återspeglas i KTF UL:s 
trafikförsörjningsprogram.  

Avsiktsförklaring 
I trafikförsörjningsprogrammet föreslår KTF UL att avsiktsförklaringar ska 
tecknas mellan förvaltningen och kommunerna i länet. Avsiktsförklaringen 
ska hantera trafikutvecklingen kopplat till den fysiska planeringen samt 
konkretisera målen i trafikförsörjningsprogrammet och identifiera de 
viktigaste frågorna att arbeta med lokalt. Håbo kommun ställer sig positiva 
till en avsiktsförklaring där ambitionerna och målsättningarna i det 
länsövergripande programmet bryts ned på en mer lokal nivå och utgår från 
de behov och möjligheter som finns kopplat till kollektivtrafikutvecklingen i 
respektive kommun. Håbo kommun anser att en sådan avsiktsförklaring 
med fördel kan omfatta kollektivtrafiken och dess utveckling även i frågor 
som inte rör den fysiska planeringen.  

Övrigt 
I trafikförsörjningsprogrammet uppmärksammas behovet av en strategi för 
regionbusstrafiken. Håbo kommun ser positivt på att en sådan strategi tas 
fram och vill i sammanhanget lyfta fram anropsstyrd kollektivtrafik. Håbo 
kommun förespråkar anropsstyrd kollektivtrafik och anser att det skulle 
ligga väl i linje trafikförsörjningsprogrammets presenterade strategier, då 
det bidrar till en mer effektiv, jämlik såväl som attraktiv kollektivtrafik. 

 

 

 

Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande 
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§ 24 Dnr 2016/00094  

Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Mel-
lanby,  Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal för Mellanby 
gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3, mellan Håbo kommun och Kenneth Hedlund/Bålsta Bygg och 
fastigheter AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för Mel-
lanby gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3.  

Sammanfattning  
Ett exploateringsavtal för Mellanby har upprättats mellan Håbo kommun 
och exploatören Kenneth Hedlund. Avtalet upprättas i syfte att genomföra 
detaljplanen för Frösundavik 1:1 och reglerar exploatörens ansvar att bygga 
allmänna anläggningar i form av lokalgata, VA-ledningar mm. I avtalet re-
gleras även ett markbyte mellan exploatören och Håbo kommun som krävs 
för detaljplanens genomförande.  

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal Mellanby inklusive bilagor. 

______________ 
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Isabell Lundberg, projektledare 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Exploateringsavtal och exploateringsbudget för Mellanby, 
fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3.  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal för 
Mellanby gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av 
Håbo Frösunda s:3, mellan Håbo kommun och Kenneth Hedlund/Bålsta 
Bygg och fastigheter AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 
Mellanby gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av 
Håbo Frösunda s:3.  
 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal för Mellanby har upprättats mellan Håbo kommun 
och exploatören Kenneth Hedlund. Avtalet upprättas i syfte att genomföra 
detaljplanen för Frösundavik 1:1 och reglerar exploatörens ansvar att bygga 
allmänna anläggningar i form av lokalgata, VA-ledningar mm. I avtalet 
regleras även ett markbyte mellan exploatören och Håbo kommun som 
krävs för detaljplanens genomförande.  
 
Ärendet 
Håbo kommunen har upprättat ny detaljplan för Frösundavik del 1. 
Detaljplanen vann laga kraft den 12 december 2012. Detaljplanen omfattar 
bland annat fastigheterna Håbo Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3.  

Exploatören Kenneth Hedlund är lagfaren ägare till Håbo Mellanby 1:4. 
Avtal om överlåtelse av Mellanby 1:4 har tecknats mellan Kenneth Hedlund 
och Bålsta Bygg & Fastigheter AB (559002-3197) den 21 december 2015.  

Det området som omfattas av exploateringsavtalet – ”Avtalsområdet”- 
omfattar fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 som ägs av Håbo 
kommun samt samfälligheten Frösunda s:3. 

Planområdet är i idag obebyggt. Exploatören har för avsikt att stycka 
området i sex villatomter. 

Enligt exploateringsavtalet ska exploatören projektera och bygga de 
allmänna anläggningar (lokalgata inklusive vändplan med tillhörande VA-
ledningar, dagvattenåtgärder, skyltning och belysning) som krävs för ny 
bebyggelse inom Avtalsområdet. Anläggningarna ska efter färdigställande 
och godkännande överlämnas till kommunen. Exploatören ska ställa en 

mailto:isabell
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säkerhet om 600 000 kr till kommunen för fullgörande av sina åtaganden 
enligt avtalet. 

För detaljplanens genomförande ska markbyten ske mellan exploatören och 
Håbo kommun. Exploatören ska få ca 300 kvm av kommunens fastighet 
Försunda 4:8 mot en ersättning om 124 400 kr. Håbo kommun ska få ca 560 
kvm av exploatörens fastighet Mellanby 1:4 mot en ersättning om 11 400 kr. 
Håbo kommun och exploatören ska betala hälften vardera av den 
lantmäteriförrättning som måste ske med anledning av markbytena. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Exploateringsavtalets ekonomiska konsekvenser för kommunen är en intäkt 
på 124 400 kr för marköverlåtelse och en ungefärlig kostnad på ca 30 000 kr 
för lantmäteriförrättningen. Inköp sker av mark för allmän platsmark, 
lokalgata från exploatören med 11 tkr.  

Värdet av anläggningstillgångarna som tas över från exploatören är för gata 
421 000 kr för och 905 000 kr för VA , totalt 1 326 000 kr. Exploatören 
erlägger VA-anslutningsavgift med 418 000 kr. Resterande värde av VA-
anläggningen är 487 000 kr, värdet av gatorna är 421 000 kr, totalt 
908 000 kr, bokförs som gåva vid övertagandet. 

När kommunen tagit över de allmänna anläggningarna uppkommer 
kommunala kostnader för drift av lokalgatan med belysning för ca 6 000 kr 
per år.  

Total Budget Plan

Mellanby budget 2016 2017

Inkomster 1 450 124 1 326
Utgifter -1 367 -41 -1 326
Nettoexploatering 83 83 0

Driftbudget efter projektslut

Gatuavdelningen, drift -6
Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto 0

Specifikation

Anläggningstillgång -432 -11 -421
Anläggningsavgift 421 0 421
Anläggningstillgång VA -905 0 -905
Anslutningsavgift VA 905 0 905
Summa till balansräkning, anläggn -11 -11 0

Intäkt att resultatföra 124 124 0
Kostnad att resultatföra -30 -30 0
Summa till resultaträkning 94 94 0  
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Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal Mellanby inklusive bilagor. 

  
__________ 

Beslut skickas till 
Exploatören Kenneth Hedlund/Bålsta Bygg och fastigheter AB 
Bygglovsavdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
VA-enheten 
Gatu- och parkenheten  
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§ 25 Dnr 2016/00097  

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med tillhö-
rande bilagor mellan Håbo kommun och 746 Entreprenad Bygg & El AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka om 
ledningsrättsförrättning.  

Sammanfattning  
Ett exploateringsavtal har träffats mellan Håbo kommun och 746 Entrepre-
nad Bygg & El AB. Avtalet har i syfte att genomföra detaljplanen för 
”Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo”, dpl nr 428. Avtalet reglerar bland annat ex-
ploatörens ansvar att bygga ut befintlig lokalgata som efter färdigställande 
ska överlämnas till kommunen samt på egen begäran ombyggnation av be-
fintlig VA-ledning som även den efter färdigställande ska överlämnas till 
kommunen. Visst markområde ska föras från exploatörens ena fastighet till 
kommunen för att markägoförhållandena ska överensstämma med detaljpla-
nen. Ledningsrätt för VA-ledningens nya sträckning ska också bildas.  

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal Bålsta 1:35 och 1:36, Lyckebo inklusive bilagor. 

______________ 
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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-527 86 
sara.veidemann@habo.se 

 

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor mellan Håbo kommun och 
746 Entreprenad Bygg & El AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt 
förvaltningen att ansöka om ledningsrättsförrättning.  
 

Sammanfattning 
Ett exploateringsavtal har träffats mellan Håbo kommun och 746 Entrepre-
nad Bygg & El AB. Avtalet har i syfte att genomföra detaljplanen för 
”Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo”, dpl nr 428. Avtalet reglerar bland annat ex-
ploatörens ansvar att bygga ut befintlig lokalgata som efter färdigställande 
ska överlämnas till kommunen samt på egen begäran ombyggnation av be-
fintlig VA-ledning som även den efter färdigställande ska överlämnas till 
kommunen. Visst markområde ska föras från exploatörens ena fastighet till 
kommunen för att markägoförhållandena ska överensstämma med detaljpla-
nen. Ledningsrätt för VA-ledningens nya sträckning ska också bildas. 
 
Ärendet 
Detaljplanen är en liten detaljplan som berör en fastighetsägare inom kvar-
tersmark samt en ca 40 meter lång lokalgata med kommunalt huvudmanna-
skap som ska breddas något samt gångbana nyanläggas.  

Enligt exploateringsavtalet ska exploatören projektera och bygga ut del av 
lokalgatan Perslund då den nya bebyggelsen föranleder större trafikmängd 
samt även fler oskyddade trafikanter längs med gatan Perslund. Anlägg-
ningen ska efter färdigställande överlämnas till kommunen. Exploatören ska 
ställa en säkerhet om 350 000 kr till kommunen för fullgörande av sina åta-
ganden enligt avtalet. 

För att exploatören ska kunna maximera byggrätten på fastigheterna önskar 
exploatören även flytta en befintlig VA-ledning närmare spårområdet. 
Denna ska projekteras, utföras och bekostas av exploatören då ombyggnat-
ionen endast är till nytta för exploatören. Anläggningen ska efter färdigstäl-
lande överlämnas till kommunen.  

För detaljplanens genomförande ska ca 60 kvm mark från den av exploatö-
ren ägda fastigheten Bålsta 1:36 överföras genom fastighetsreglering till den 
kommunägda fastigheten Bålsta 1:614 för att fastighetsindelningen ska 
stämma överens med den nya detaljplanens uppdelning av kvartersmark och 
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allmän platsmark. Marken ska överföras utan ersättning och lantmäteriför-
rättningen bekostas av exploatören. 

För att långsiktigt säkerställa rättigheten för VA-ledningen ska ledningsrätt 
bildas till förmån för kommunen. Då ledningsrätt saknas i dagsläget på den 
befintliga ledningen ska kostnaderna för lantmäteriförrättningen delas lika 
mellan parterna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Exploateringsavtalets ekonomiska konsekvenser är en uppskattad kostnad 
på 20 000 kronor för ledningsförrättning.  

Exploatören överlämnar till kommunen efter färdigställande en utbyggd 
lokalgata till ett värde uppskattad till ca 350 000 kronor. Den nya 
VA-ledningen ersätter en befintlig varför endast ett marginellt tillkommande 
värde kan åsättas denna. 

När kommunen övertagit lokalgatan uppkommer en något ökad driftkostnad 
då den befintliga lokalgatan förses med gångbana. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo inklusive bilagor. 

 
__________ 

Beslut skickas till 
Exploatören 746 Entreprenad Bygg & El AB 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygglovsavdelningen 
VA-enheten 
Gatu- och parkenheten 
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§ 26 Dnr 2014/00036 890 

Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) har 2014-01-20 lämnat in 
ansökan om planbesked om detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses uppföra ca 30 nya ungdomsbostäder 
i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 
ägs av 746 Entreprenad Bygg & El 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 ge-
nomförande 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 sö-
kandens 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 gäl-
lande lagstiftning. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra bety-
dande 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 miljökonse-
kvensbeskrivningar (MKB)- förordningen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad februari 2016; 
Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 
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Exploateringsavtal, daterat februari 2016 

______________ 
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 2016-03-08 «2014/00036» «260» nr 
«Grpnr» 

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

 

Förslag till beslut om antagande av detaljplan för Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36 Lyckebo, i Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Sammanfattning 
746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) har 2014-01-20 lämnat in 
ansökan om planbesked om detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses uppföra ca 30 nya ungdomsbostäder 
i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 
ägs av 746 Entreprenad Bygg & El 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. 

Samråd 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt på 
samråd t.o.m. 2015-07-06  enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under 
samrådstiden inkom 9 yttranden varav 7 med synpunkter. De synpunkterna 
som inkommit berör ryskhänsyn, buller, trafik, parkering, lokalgata 
(Perslund) mm.  

mailto:domagoj.lovas@habo.se
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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 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-11-24 varit utsänt på 
granskning t.o.m. 2015-12-21 enligt kap 5 18-22 § Plan- och bygglagen. 
Under granskningstiden inkom 7 yttranden varav 4 med synpunkter. De 
synpunkterna som inkommit berör buller, lokalgata (Perslund), 
fastighetsreglering mm. 

I en granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt 
kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som 
konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser 
och planbeskrivning. 

Ärendet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägare enligt planavtal.  

Uppföljning 
- Fastighetsreglering/sammanläggning (del av Bålsta 1:36 blir Bålsta 1:614) 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad februari 2016; 
– Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
– Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterat februari 2015 
– Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning, daterat februari 2015 
– Exploateringsavtal, daterat februari 2016 
 
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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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 
kommunfullmäktige 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 

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:or (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. 

 

1. PLANADATA 

Läge 
Planområdet är beläget i centrala Bålsta, 
mellan Stockholmsvägen och järnvägen, ca 
500 m från bussterminalen invid 
resecentrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Planområdets läge i Bålsta tätort 

Planområde, areal 
Planområde omfattar två fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 samt en del av Bålsta 1:614 (Perslund). 
Planområdets areal är ca 4 000 m2. 
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Figur 2 - Flygfoto– förslag till avgränsning av detaljplan för Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 

Markägoförhållanden 
Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB och Bålsta 1:614 ägs av Håbo 
kommun.  
 

2. 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 komplementservice. Komplettering 
och förtätning av centrala Bålsta med nya lägenheter är förenligt med intentionerna i fördjupad 
översiktsplan. Området ligger på gångavstånd till både gamla Bålsta och nya Bålsta centrum.  

Kommunen bedömde att detaljplaneprogram inte behövs 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 genomförandetid gick ut. I Y2 Bålsta stationssamhälle är fastigheter i fråga 
betecknade med BFIv dvs. planlagda för: 

 bostadsändamål (B); 
 friliggande hus i ett plan (FI), endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 

garagebyggnad). På med ”F” betecknat område får högst en femtedel av tomten bebyggas; 
 utöver angivet våningsantal får en vind inredas (v).  

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

3. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 
Mark 
Mark och vegetation 
Inga hårdgjorda 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 en gräsmatta i undermåligt skick och av 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.  

Grundvattenskydd  
Grundvattenskydd enligt hälsovårdsstadgan 1961-07-14 akt 03-G23:7 gäller både inom och utom 
planområdet. Enligt VISS (Vatten Informations System Sverige), håller grundvattenkvalitet en god status 
för planområdet.  

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Miljökvalitetsnormer är särskilt viktiga vid fysisk planering. Den planerade exploateringen får inte 
försvåra möjligheterna att med olika åtgärder uppnå god vattenstatus samt att nuvarandestatus inte får 
försämras. Planområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde. 

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 så att Mälaren-Gripsholmsviken har: 

 god ekologisk status (med tidsfrist till 2021 på grund av övergödning), och 
 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. 

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 
radonmätning utföras. Vid ombyggnation eller nybyggnation ska byggnader uppföras i radonsäkert 
utförande (enligt BBR). Riktvärdet av 200 Bq/m³ för radon i inomhusluft i bostäder, förskolor, skolor och 
andra allmänna lokaler får inte överskridas.  
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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 kontorsändamål. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Arbetsplatser i form av kontorslokalen finns i komplementbyggnad placerad i bakdelen av Bålsta 1:35 
nära järnvägen.  

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

Tillgänglighet 
Planområde är tillgängligt från Stockholmsvägen genom en gemensam infart/utfart på Bålsta 1:35. 
Grusväg 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 uppmärksammat 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 
övriga uthusen har rödfärgad locklistpanel. Husen har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde då de är 
välbevarade och typiska för sin tid.  

Bebyggelsens karaktärsdrag 
Planområdet utgörs huvudsakligen av två tomter bebyggda med ett fristående envånings bostadshus 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 
bebyggt 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 maj/juni 2015 visar en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) om: 

 ÅDT vardag: 9 494 (8 500 – 10 000) fordon, tung trafik 8,5%  

 ÅDT snitt vecka: 8 729 

Huvudmannaskap 
Lokalgatan Perslund ligger på fastighet Bålsta1:614 som ägs av Håbo kommun. Tidigare fastställt enskilt 
huvudmannaskap enligt gällande byggnadsplanen Y2 gäller fortfarande.  

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik mellan Gamla Bålsta och resecentrummet sker längs Stockholmsvägen. Den är 
försedd med trottoarer på ömse sidor körbanan och med en cykelbana på norra sidan av 
Stockholmsvägen. Perslund består av ca 4 m bred körbana utan trottoar eller cykelbana. Körbana används 
för både fordons- och gångtrafik.  
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Kollektivtrafik 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för kollektivtrafik: Mälarbanan (järnväg) och 
Stockholmsvägen (busstrafik). Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- och regionaltåg till och från 
Stockholm som tåg västerut (Enköping, Västerås etc.). Vid Bålsta järnvägsstation, 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.  

Vatten och avlopp 
Planområdet är försett med vatten och avlopp. Tvärs över båda tomterna går VA-ledningar med två 
brunnar. 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 
korsningen av Perslund och Stockholmsvägen. Befintlig dagvattenledning leder dagvatten till 
dagvattenanordning 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 dataledningar. 

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. För att minska buller från 
järnvägen uppfördes ett 2 m högt bullerplank längs fastighetsgränser och järnvägen. Riksdagen har angett 
riktvärden 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.  

Tabell 1 - Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.  

Utrymme Högsta trafikbullernivån, 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.  
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Risk från transporter av farligt gods 
Planområde ligger mellan två viktiga stråk för transport av farligt gods: Mälarbanan (järnväg) och 
Stockholmsvägen.  
 
I samband med framtagande av detaljplan för Resecentrum och stationsområde i centrala Bålsta, (ca några 
hundra meter söder om planområdet intill Mälarbanan) har WSP Sverige AB gjort en fördjupad 
riskbedömning avseende planområde mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan (slutrapport 2011-08-30). 
Syftet med denna riskbedömning är att utreda lämpligheten av bostadsbebyggelse inom planområdet med 
avseende på järnvägstrafik och transport av farligt gods på väg och järnväg. 
 
I samband med framtagande av den här detaljplanen har samma konsult gjort en bedömning av 
ovannämnda riskbedömningen för Resecentrum och stationsområde och dragit slutsats att den är 
applicerbar för det här planområdet också. Grunden för en sådan slutsats ligger i faktum att för båda två 
planområden gäller nästan samma förutsättningar (placering mellan Mälarbanan och Stockholmsvägen) 
och att inga större förändringar har skett avseende trafikering i allmänhet eller transporter av farligt gods i 
synnerhet.  
 

4. PLANFÖRSLAG  
Allmänt 
Två flerbostadshus med ca 30 ungdomsbostäder planeras uppföra inom planområdet. Förutom 
flerbostadshus 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 kräver rivning av det befintliga bostadshuset och 
andra komplementbyggnader.  

Bebyggelse 
Byggnadssätt, byggnadsstorlek 
Detaljplan ska medge en ny bebyggelse i form av friliggande flerbostadshus i två eller eventuellt tre plan. 
De bör utformas som två lameller, placerad mer eller mindre lodrätt (med gavlar) mot Stockholmsvägen 
och järnvägen (Figur 3).  

Figur  3 – 
Illustrationsplan.  

Röd streckad linje 
föreställer gräns av 
30 m bred riskzon 
från järnvägen. 
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Placering av lameller på ett annat sätt, parallellt med Stockholmsvägen respektive järnvägen, är inte lika 
bra som förslagen placering bullermässigt. I så fall vetter fasader med fönstren direkt mot bullerkällor 
(Stockholmsvägen respektive järnvägen). Detta skulle omöjliggöra uppfyllande av riksvärden avseende 
buller från trafik och andra yttre bullerkällor. 

Placering, orientering 
Bostadshus ska placeras i sydvästra delen av planområdet, nära Stockholmsvägen. Byggnader ska 
placeras med sina långsidor parallellt med fastighetsgränser mellan Bålsta 1:36 och 1:614 Perslund 
respektive Bålsta 1:35 och 1:34 och med korta sidor/gavlar 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.  

Förhållande till befintlig bebyggelse 
Befintlig huvudbyggnad placerad på gränsen mellan Bålsta 1:35 och 1:36 (uppmärksammad i Håbo 
kommuns kulturmiljöprogram) ska i samband med utbyggnad av de två nya flerbostadshusen rivas ner. 
Anledning till det ligger i faktum att planerad bebyggelse ska uppta all plats på båda två tomterna. Och 
det som präglar den befintliga huvudbyggnaden och som ger den ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde 
i Gamla Bålsta är förutom dess gestaltning öppen yta runt omkring den. Dess omgivning. Gårdsyta som 
ska försvinna med utbyggnad av två nya flerbostadshus. Utan omgivningen som ger den karaktär 
försvinner mest av dess kultur- och arkitekturhistoriskt värde med tanke på Gamla Bålstas karaktär. 
Minne till hur huset och området såg ut tidigare kan bevaras i form av skylt med bilder och texten om 
bebyggelsen och/eller i form av någon sorts anordning på ute plats som kan bli en del av mötesplatsen 
(terrass, dagvattenanordning, gräsmatta, lekyta och dylikt). 

Friytor, tillgänglighet 
Planerad 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); 

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

 gröna ytor (lekplats, gräsmatta, plantering) 

Trafikytor och andra hårdgjorda ytor ska ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyggelse 
bedöms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i bygglovsskedet. 

Vägar, trafik, parkeringen 
Planerad bebyggelse kräver 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 boendeparkeringen är 0,5 (5 P-platser/10 
lägenheter). Den bör tillfredsställa parkeringsbehov för nya bostäder i ett så centralt läge med tanke på 
målgruppen (ungdomar). Yta där parkeringen planerar anordnas (enligt illustrationsplanen och 
plankartan) ger möjlighet för anordning av ett antal parkeringsplatser utöver antalet som uppskattas som 
tillräckligt.  

För besöksparkering tillämpas norm av 2 P-platser/10 lägenheter. För parkering för handikappade 
tillämpas norm av 1 P-plats/10 lägenheter. Besöksparkeringsplatser och parkeringsplatser för 
handikappade räknas utöver boendeparkeringen. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.  

Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas 
omhand genom LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsättningar saknas för LOD eller 
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infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät 
och/eller recipient. Enligt illustrationsplan ska byggnader placeras så att inga instängda partier uppstår. 

För att ta reda på vilka dagvattenmängder kan uppkomma inom planområdet hade en dagvattenutredning 
tagits fram i samband med framtagande av denna detaljplan. De avrinningskoefficienter som använts i 
beräkningar av vattenmängder var hämtade från Svenskt Vatten P90 (Svenskt Vatten, 2004). 
Avrinningskoefficienter anger hur stor del av nederbörden som avrinner efter förluster genom 
avdunstning, infiltration och upptag av växtlighet eller genom magasinering i ojämnheter i markytan. 

Beräkningarna i dagvattenutredning utgår från dimensionering efter 10-årsregn, d.v.s. ett regn som är så 
stort och omfattande att det bara beräknas återkomma vart tionde år. Varaktigheten har satts till 10 
minuter. Efter detaljplanens genomförande beräknas ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet generera 
ett dagvattenflöde på 76 l/s från området om en nederbördsökning av 20 % på grund av klimatförändring 
beaktas. 

Dagvattnet kommer att hanteras lokalt, på aktuella fastigheter, och kommer inte att belasta det 
kommunala ledningsnätet. Omhändertagande av dagvatten enligt utredningen ska ske delvis genom 
infiltration och delvis med hjälp av ett fördröjningsmagasin. Takvattnet ska ledas direkt ut till grönytor 
och infiltreras naturligt. Parkeringsytorna ska avvattnas till viss del direkt till grönytor medan resterande 
ytor avvattnas via två brunnar som sedan leder vidare till en stenkista. För att förbättra infiltration och 
avdunstning bör en del träd planteras på gröna ytor. För att åstadkomma att dagvattnet inte når 
ledningsnätet samt att grundvattnet inte försämras så behöver träd och buskar planteras samt gräsytor 
tillskapas, vilka kan fånga upp och binda vatten och näringsämnen. I övrigt sker naturlig infiltration innan 
dagvattnet når grundvattnet. Förslag till mer detaljerade åtgärder anges i dagvattenutredningen.  

Värme 
Fjärrvärmenätet är utbyggt i anslutning till planområdet.  

Att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet ligger i linje med Håbo kommuns energi- och 
klimatstrategi 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 
av förstärkning och eventuell anslutning till en ny nätstation som planeras uppföras tillsammans med 
bebyggelsen på Glastomten ska studeras närmare.  

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

Buller 
Planerad bebyggelse kommer på grund av placering mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan utsättas för 
måttliga till höga bullernivåer från järnvägs- och vägtrafiken. För att ta reda på hur ska trafikbuller 
påverka ny bebyggelse genomfördes en bullerutredning som visar att den ekvivalenta ljudnivån inom 
planområdet (från trafik på Stockholmsvägen och järnvägen) varierar mellan 51 och 60 dB(A).  

Med den 2 m höga och ca 55 m långa bullerskyddsskärmen som finns idag längs järnvägen blir 
ekvivalentnivåer vid byggnaderna upp mot 60 dB(A). På delar av byggnadernas fasader mot den 
gemensamma gården blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

Ekvivalent ljudnivå för samtliga bostäder utanför alla boningsrum får vara högst 55 dB(A). Detta kan 
uppnås med bullerdämpande åtgärder såsom lokala bullerskyddsskärmar vid uteplatser till lägenheterna 
på plan 1, täta räcken på balkonger och loftgångar samt med ljudabsorbenter i undersidan på loftgångar 
och balkonger. 

De maximala ljudnivåerna blir i båda fallen upp mot 80 dB(A). Kraven på högsta ljudnivåer enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) uppfylls med föreslagen ljudisolering hos yttervägg och fönster. 

Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå och även högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan 
ordnas på gården - Figur 4. Maximala ljudnivåer redovisas nedan på Figur 5.  
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Figur 4 – Ekvivalenta ljudnivåer 

 
Figur 5 – Maximala ljudnivåer  

Risk från transporter av farligt gods 
Den fördjupade riskbedömningen (för detaljplan för Resecentrum och stationsområde i Bålsta Centrum, 
relevant för den här detaljplanen också) hade föreslagit en del åtgärder för att minimera risker som 
orsakas av farligt godstransport på Mälarbanan.  

Med förslag till placering av bostadshus och andra kompletterande byggnader och ytor på tomterna i fråga 
(Figur 3 – Illustrationsplan) tar den här detaljplanen hänsyn till utpekade risker och uppfyller de här 
föreslagna riskreducerande åtgärderna:  

 Skyddsavstånd från närmaste spårmitt > 30 m  

Byggnader ska placeras bortom 30 meter från närmaste spårmitt där individrisknivån är 
acceptabelt låg. 

 Fasadkonstruktion mot järnvägen - Gavel 
Gavelfasad som vetter mot järnvägen med färre eller inga öppningar minskar människors 
utsatthet till skador som följd av glassplitter eftersom fönstren är den svagaste konstruktionsdelen 
i fasaden. På det sättet ska skador undvikas i möjligaste mån samt ska konsekvenser till följd av 
värmestrålning, explosioner etc. också minskas. 
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 Områdets utformning närmast anslutning till järnvägen som inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse.  

Förråd och parkeringen placerad närmast järnvägen uppmuntrar inte till stadigvarande vistelse. 

Andra föreslagna åtgärder såsom ventilation, entréer och nödutgångar hör till projekteringsfasen.  
 

5. KONSEKVENSBESKRIVNING 
Miljö 
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 upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts 

Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skickades till 
länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/36 nr. 2015.315. Behovsbedömningen slogs 
fast genom ett delegationsbeslut 2015-02-09. Delegationsbeslutet utfärdades av Plan- och 
utvecklingsavdelningen, se Dnr KS 2014/36 nr. 2015.782. Samråd genomfördes 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 
motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000-område 

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

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

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

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)/ Inverkan på miljön 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upprättas ingen 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Med hänsyn till ändamål, bebyggelsesätt och hantering av dagvatten förväntas genomförande av 
detaljplanen inte påverka grundvattenskvalitet respektive miljökvalitetsnormer negativt för Mälaren-
Gripsholmsviken som är recipient för planområdet.  

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. 

För att ytterligare skydda luften från föroreningar har kommunen beslutat i ”Håbo kommuns lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” att begränsa tomgångskörning till högst 1 minut. 

Inverkan på stadsbild 
Ett genomförande av detaljplanen stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010.  

Genomförande av detaljplanen medför påverkan på stadsbilden då ett idag glest bebyggt del av centrala 
Bålsta ska få en tätare bebyggelse. I framtagandet av denna detaljplan har hänsyn tagits till befintliga 
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strukturer och platsens förutsättningar som till exempel närheten till Bålsta centrum samt blivande 
bebyggelse, 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 
pågående 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 
Stockholmsvägen. En lekyta ska anordnas inom planområdet där bullerpåverkan är som minst. 
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. 

 

6. GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 
Genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplan att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen angående befintlig infrastruktur förblir detsamma som idag.  

Fastighetsägare ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  

Flytt av de kommunala VA- ledningarna inom kvartersmark regleras i exploateringsavtalet. 

Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar bekostas av exploatören och utförs i 
samråd med ledningsägaren. 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. 

Huvudmannaskap 
Fastighet Bålsta1:614 som utgör ägs av Håbo kommun och är bildad på kvartermark enligt gällande 
byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle.  

Enskilt huvudmannaskap för lokalgatan Perslund (enligt gällande byggnadsplan Y2) ska genom den här 
och en ny detaljplan som ska tas fram för hela Gamla Bålsta övergå till kommunalt huvudmannaskap. På 
det sättet ska hela gatan övergå till kommunalt huvudmannaskap när båda planerna vinner laga kraft. 
Kommunstyrelsen har 2015-11-23 §205 beslutat att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till 
detaljplan för Gamla Bålsta. Förslag till plangräns för detaljplan för Gamla Bålsta redovisas på Figur 6. 
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Figur 6 – Omfattning av Detaljplan för Gamla Bålsta och detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614 

Planavtal 
Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren (746 Entreprenad Bygg & El AB) har upprättats. I 
avtalet fastställs 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 Bygg & El AB 
(exploatören/fastighetsägare). 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.  
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Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Marken inom planområdet (Bålsta 1:35 och 1:36) 
ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB (exploatör) 
och Håbo kommun (Bålsta 1:614, Perslund gata).  

En mindre del av Bålsta 1:36 utmed Perslund ska 
planeras för utbredning av lokalgatan 
(allmänplats). Delen av Bålsta 1:36 i fråga är 
markerat rött på Figur 7 och utgör areal av ca 62 
m2. Breddningen ska ske genom fastighetsreglering 
när planen vinner laga kraft. Ersättning samt andra 
åtaganden regleras i exploateringsavtalet. 

 

 Figur 7 - Fastighetsreglering 

Detaljplanen ska även möjliggöra bildandet av en gemensamhetsanläggning för infart/utfart, 
parkeringsändamål och sophantering. Bildandet av gemensamhetsanläggningen bekostar i så fall berörda 
fastighetsägare. 

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 ägas av 746 
Entreprenad Bygg & El AB.  

Vatten och avlopp 
Placering av befintliga VA-ledningar (ledningsrätt C-03-85:427.1 som gäller endast en del av Bålsta 1:37, 
utanför planområdet) påverkas av genomförande av planen p.g.a. föreslagen ny placering närmare 
järnvägen i delen över Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 (markerat med u på plankartan – Figur 7). En ny 
ledningsrätt ska bildas för de omplacerade VA-ledningarna (under U-området enligt plankartan). 
Exploatören ska stå för kostnaderna för bildandet av ledningsrätten. 
 
Placering av nya bebyggelsen på Bålsta 1:36 ska kräva t.o.m. flytten av befintlig teleledning. 
Genomförande av planen föranleder inga förändringar bland befintliga rättigheter VA, TELE och väg.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planerad bebyggelse och särskilt nya allmänna ytor kräver underhållning och drift. Ansvarsfördelning ska 
regleras med exploateringsavtal mellan Håbo kommun och exploatören. 

Planekonomi, inlösen, ersättning 
Detaljplanen ska upprättas av Håbo kommun och bekostas av fastighetsägare 746 Entreprenad Bygg & El 
AB enligt planavtal.  

Tekniska årgärder 
Utförda tekniska utredningar 

 Bullerutredning, ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB, mars 2015 

 Dagvattenutredning, KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL, oktober 2015 

 Riskbedömning, WSP Sverige AB, september 2015 

Buller 
För att säkerställa en god boendemiljö föreslås en bestämmelse om störningsskydd. 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.  
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 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå, frifältsvärde, kan anordnas i 
anslutning till bostäderna  

 trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) 
maximal ljudnivå.  

Förslag till detaljerade åtgärder redovisas i rubriken ”Genomförande” samt i framtagen bullerutredning. 

För att möjliggöra god ljudmiljö både inom- och utomhus föreslås följande åtgärder: 

 2 m hög bullerskyddsskärm/bullerplank, höjd över RÖK, placeras vid tomtgränsen mot 
järnvägen. Längd ca 55 m (befintligt), 

 Lokala bullerskyddsskärmar med ljudabsorbenter vid uteplatser på bottenvåning, 

 Täta räcken på loftgångar och balkonger, 

 Ljudabsorbenter på undersidan av loftgångar och balkonger, 

 Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande 
Ljudklass B. 

På Figur 8 och Figur 9 redovisas föreslagna tekniska åtgärder som bör vidtas på bottenvåning respektive 
första våningen. Med föreslagna bullerdämpande åtgärder tas hänsyn till byggnaders karaktär så att de är 
tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.  

Om de vidtas klarar de små lägenheterna i bottenvåning riktvärden för trafikbuller utanför fasad av 
högst 55 dB(A) medan större lägenheter på första våningen (2ROK) klarar det vid minst hälften av 
boningsrummen bara (Avstegsfall B).  

 
Figur 8 - Bottenvåning 
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Figur 9 – Första våningen 

Värme 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för fjärrvärmeförsörjning. Utbyggnad av 
fjärrvärmeledningar för försörjning av Glastomten (mitt emot Stockholmsvägen) ska även möjliggöra 
anordning av en ny anslutningspunkt för försörjning av planområdet också. E.ON svarar för 
fjärrvärmeförsörjningen. 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 av en ny nätstation och dess utformning regleras inte i planen utan specificeras i 
exploatörens 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.  

Vatten och avlopp 
Befintliga VA ledningar ska flyttas några meter bort mot järnvägen och nya anslutningspunkter ska 
anordnas med hänsyn till placering av nya bostadshus.   

Inverkan på miljön 
Dagvatten 
För att hantera dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy bedöms följande åtgärder för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området: 

 Infiltration av takvatten direkt på grönytor,  

 utbyggnad av en stenkista,  

 Plantering av träd. Plantering av träd på grönytor minskar dagvattenbildningen genom 
direktavdunstning och upptag av nederbörd via rötter. Under vegetationsperioden tar träd upp 
stora mängder vatten ur marken. Nyplantering av träd skapar också förutsättningar för djurlivet 
samt ger området en mjukare karaktär samt möjligheter till skugga. 

Utifrån terrängförhållanden samt markbeskaffenhet anses en stenkista vara det bästa alternativet för att 
tillgodose en tillfredsställande hantering av delar av dagvattnet från parkeringsytorna samt delar av övriga 
hårdgjorda ytor. Stenkistans placering inom området framgår av Figur 10. Stenkistans storlek behöver 
vara ca 18 kubikmeter. Placeringen är vald för att kunna skapa funktionella ytor mer centralt i 
bostadsområdet, vilket annars inte skulle vara möjligt. Stenkistan övertäcks därefter med matjord och 
besås med gräs och eventuellt förses med buskar. 
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I övrigt 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.   

 

Figur 10 – LOD - förslag till dagvattenhantering 

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 
hantering av andra typer av avfall finns olika lösningar, t.ex. underjordsbehållare (nedgrävda behållare) 
utomhus eller kärl som förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar 
avfallshantering. 

Inom planområdet finns utrymme för avfallshantering, t ex i separata avfallshus (inom förrådslänga 
utmed järnvägen) eller med nedgrävda behållare (nära infart/utfart till Perslund. 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.  
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MEDVERKANDE 
Konsult/Fastighetsägare 

 746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) 

 ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

 WSP Sverige AB 

 KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL 

Tjänstemän 
Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun. 

Bålsta, 2016-02-10 

Håbo kommun 

 

Anna-Karin Bergvall Domagoj Lovas 

tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Sara Veidemann Klas Klasson 

Mark- och exploateringsingenjör Kommunarkitekt 

 

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

 (uppdaterad februari 2016) 

2.  Dagvattenutredning, KENNETH BERGLUND BYGGKONTROLL, september 2015 

3.  Utlåtande avseende risknivå Bålsta 1:35 1:36, WSP Sverige AB, oktober, 2015  

 (Referens: Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta, Rapport, 2011-08-30,  

 WSP Sverige AB) 

 



 

 UTLÅTANDE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-10 KS 2014/36 nr. 190 

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

 

 

 
Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 Lyckebo, i Bålsta tätort, Håbo kommun - 
upprättat i januari 2016, reviderad i februari 2016. 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt 
på granskning t.o.m. 2015-12-12. 

Under granskningstiden inkom7 yttranden varav 4 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 
eller har inget att invända mot förslaget: Svenska kraftnät, Landstinget i Uppsala län - Kollektivtrafikför-
valtningen (UL) och E.ON Elnät Stockholm AB. 

De synpunkter som inkommit berör buller, lokalgata (Perslund), fastighetsreglering mm.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. SVENSKA KRAFTNÄT 
(bilaga nr. 1) 

Har inga synpunkter. 

   

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 
(bilaga nr. 2) 

Har inga synpunkter. 

   

3. E.ON. Elnät Stockholm AB 
(bilaga nr. 3) 

Har inga synpunkter. 

   

4. TRAFIKVERKET 
 (bilaga nr. 4) 

Trafikverket ska det vid byggande av bostäder vid bullerni-
våer 55-60 dB(A) ekvivalent ljudnivå (vid fasad) finns till-
gång till en ljuddämpad sida, där den ekvivalenta ljudnivån 
inte överstiger 50dB(A). Planförslagets 55dB(A) vid den 
dämpande sidan är inte tillräckligt för att kompensera den 
bullerutsatta sidan. Om avsteg från riktvärdena tillämpas 
ansvarar kommunen för eventuella bullerstörningar i fram-
tiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av 
kommunens planering eller bristande uppföljning av plane-
ring kommer Trafikverket att överväga att ställa skatestånd-
sanspråk på kommunen. 

   

mailto:domagoj.lovas@habo.se


    

   

   
 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

På grund av planområdets läge är det svårt att uppnå så låga 
ljudnivåer inom planområdet även med en annan placering 
av huskroppar. För att ta reda på om det är möjligt eller inte 
att uppnå så pass låga bullernivåer utredde man även möj-
lighet att uppföra bullerplank på granntomter utanför plan-
området (som inte är rimligt av flera anledningar). På figur 
nedan redovisas att även i ett sådant fall blir bullervärdena 
vid fasader mellan 51-55 dB(A), alltså högre än 50dB(A).  

  

 

  Andra möjlighet är att uppföra ett bullerplank utmed 
Stockholmsvägen endast inom planområdet, med det har 
ingen verkan p.g.a. sin korta längd. Flera varianter utreddes 
och ingen som är rimlig att uppföra redovisade möjlighet 
att uppnå < 50dB(A) vid någon av byggnadssida. 

  Med anledning av detta väljer kommunen att acceptera det 
som är rimligt, uppförande av komplement byggnad utmed 
befintligt bullerplank för att dämpa buller från järnvägen 
ännu mer samt avsteg från riktvärden med hänvisning till 
nödvändiga byggåtgärder på själva byggnader som måste 
vidtas (redovisas som förslag i bullerutredningen).  

5. LANTMÄTERIET 
 (bilaga nr. 5) 

Huvudmannaskap 
Huvudmannaskap bör skrivas ut på plankartan. 

  Placering, utformning, utförande 
Angivelsen ”fril”, endast friliggande hus bör beskrivas yt-
terligare.  



    

   

   
 

  Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsrättsliga åtgärderna bör beskrivas ytterligare. Det 
bör framgå i konsekvensbeskrivningen att de tänkta delä-
garna i gemensamhetsanläggningen bekostar bildandet av 
densamma själva. Breddning av lokalgatan bör framgå tyd-
ligare att en fastighetsreglering blir aktuell. En fastighets-
konsekvensbeskrivning bör tydligt visa vilka områden som 
ska regleras och vilka arealer det rör sig om. Åtgärden in-
nebär att en ersättningsfråga skall lösas.  

  Ledningsrätt 
Det är otydligt vem som blir ansvarig för bildandet av led-
ningsrätten på u-området samt kostnaderna.  

  Plankarta 
Plankarta bör kompletteras med fastighetsbeteckning för 
Bålsta 1:614.  

Utfarsförbudet i teckenförklaringen är fel. 

Plankarta är svår läst pga. Mycket text som står på 
varandra. 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Huvudmannaskap 
Plankarta ska kompletteras med upplysning om huvudman-
naskapet. 

  Placering, utformning, utförande 
Med ”fril” bestämmelse menas friliggande huvudbyggnader 
- som inte ligger intill varandra dvs. i inte intill fastighets-
gräns (som avgränsar Bålsta 1:35 och 1:36). Detta med av-
sikt att skapa möjlighet för en liten mötesplats mellan 
huskroppar så länge planområdet består av två fastigheter. 
Term ”hus” ska ersättas med ”huvudbyggnader”. 

  Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsrättsliga åtgärderna kompletteras och tydliggörs i 
planbeskrivningen. 

  Ledningsrätt 
Planbeskrivning kompletteras med ansvar för bildandet av 
ledningsrätten. 

  Plankarta 
Plankarta kompletteras med fastighetsbeteckningen för 
Bålsta 1:614, symbol för utfarsförbud i teckenförklaringen 
tydliggörs och texter på plankartan görs mer läsbara. 

   



    

   

   
 

6. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
(bilaga nr. 6) 

Befintlig villa är uppmärksammad i kommunens kulturmil-
jöprogram med grön markering (hus som har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt egenvärde). Rivning bör beskrivas i 
planbeskrivningen tillsammans med hur vissa värden och 
spår efter den gamla bebyggelsen kan utgöra ett tillskott i 
det nya projektet.  

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med en kort förklaring 
Förhållande till befintlig bebyggelse under Planförslag. 

7. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN 
 (bilaga nr. 7) 

Buller 
Kommunen har inte redovisat alternativ placering och ut-
formning av byggnader för att uppnå tyst eller bullerdäm-
pad sida som är förutsättningar för en god ljudmiljö. För att 
uppnå godtagbara ljudnivåer krävs tekniska åtgärder. Det är 
därför av stor vikt att dessa åtgärder följs upp i bygglov-
skedet. 

 Plan- och utvecklingsavdelningens 
kommentar 

Buller 
Alternativ placering av byggnader (parallellt med Stock-
holmsvägen respektive järnvägen – enligt exploatörens pre-
liminära skiss) utreddes i ett tidigt planeringsskede och för-
kastas på grund av bl.a. för höga bullervärden utanför fasa-
der av små lägenheter i bottenvåning (som i norra byggna-
der vetter mot järnvägen och i södra mot Stockholmsvä-
gen). Jämförelse mellan de två alternativa placeringarna re-
dovisas på figur nedan. 

 

 



    

   

   
 

  Om byggnaderna placeras enligt exploatörens preliminära 
skiss fås 56-60 dB(A) vid fasaderna längs järnvägen och 
Stockholmsvägen samt även på stor del av fasaden mot 
gården. 

  Utformningen enligt förslaget är gynnsam eftersom buller-
skyddsskärmen dämpar trafikbullret till gårdssidan av båda 
byggnaderna. 

 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Plankarta – huvudmannaskap, teckenförklaring (utfartsförbud) 

 Planbeskrivning Buller, förhållande till befintlig bebyggelse, genomförande frå-
gor mm. 

   

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Bålsta 2016-02-10 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

   

  

 

 
FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter.  

2. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 

Har inga synpunkter. 

3. E.ON Elnät Stockholm AB Har inga synpunkter. 

4. TRAFIKVERKET Har synpunkter. 

5. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

6. BYGG- OCH MILJÖNÄMND Har synpunkter. 

7. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Har synpunkter. 

   

   

 

Bålsta 2016-02-03 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 



:=T~ SVENSKA 
— KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Planhandläggare 
Daniela Häggqvist 
010-475 81 58 
daniela.haggqvist@svk.se 

Håbo kommun 
kommunstyrelsen@habo.se 

2015-12-03 2015/1189/6 YTTRANDE 

Yttrande angående förslag till detaljplan för Bålsta 1:35,1:36 i Lyekebo 
Håbo kommun 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä
tet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 
vår hemsida: 

http://www.svk.se/ 

Med vänliga hälsningar 

Daniela Häggqvist 

Information angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullstän
digt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 
172 24 Sundbyberg. 

SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 120 0 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWVV.SVK.SE 
REGISTRATOR0SVK.SE 

TEL 010 475 80 00 
FAX 010 475 89 50 1/1 
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Datum                                                                                                                 Arkivnr 
2015-12-17                                                                                 Ö2015 78 
  
  
Detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av 1:614, Håbo kommun 
  
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar/With kind regards,  
Peter Eriksson 
 
Tillstånd och Rättigheter  
M   +46-706-88 40 14  
F    +46-19-15 91 06  
peter.eriksson@eon.se  
 
E.ON Elnät Sverige AB  
Box 1422  
701 14 Örebro  
 
 
 
 
 

















 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 27 Dnr 2013/00034 890 

Antagande av detaljplan 420, Bålsta 50:2 med fler - 
Ändring 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Bålsta 50:2 enligt 5 kap. 
27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Planområdet är beläget i norra Bålsta på östra sidan Enköpingsvägen ca 150 
m norr om korsningen mellan Åsleden och Enköpingsvägen. Planområdet 
omfattar fastigheten Bålsta 50:2. Planområdets areal är 2113 m2. Planområ-
det omfattas av en gällande detaljplan DPL 205 Bålsta 1:132 m.fl. som an-
togs av kommunfullmäktige 1989-03-09 och som vann laga kraft 1989-04-
05. Planens genomförandetid har gått ut 2003-12-31. I gällande detaljplanen 
205 Bålsta 1:132 m.fl. är fastigheten planlagd för ”Handel, kontor och små-
industri som inte stör omgivningen”. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ägarens önskemål att omvandla kon-
torslokaler inom befintlig byggnad till lägenheter samt behålla verksamhet-
erna som idag bedrivs på fastigheten som inte stör omgivningen. Detaljplan 
stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort. Ge-
nomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-03-08 2013/34 nr. 210 

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

 

Förslag till beslut om antagande av detaljplan för Bålsta 50:2, i 
Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län. 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Bålsta 50:2 enligt 5 
kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Sammanfattning 
Planområdet är beläget i norra Bålsta på östra sidan Enköpingsvägen ca 150 
m norr om korsningen mellan Åsleden och Enköpingsvägen. Planområdet 
omfattar fastigheten Bålsta 50:2. Planområdets areal är 2113 m2. 
Planområdet omfattas av en gällande detaljplan DPL 205 Bålsta 1:132 m.fl. 
som antogs av kommunfullmäktige 1989-03-09 och som vann laga kraft 
1989-04-05. Planens genomförandetid har gått ut 2003-12-31. I gällande 
detaljplanen 205 Bålsta 1:132 m.fl. är fastigheten planlagd för ”Handel, 
kontor och småindustri som inte stör omgivningen”. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ägarens önskemål att omvandla 
kontorslokaler inom befintlig byggnad till lägenheter samt behålla 
verksamheterna som idag bedrivs på fastigheten som inte stör omgivningen.  
 
Detaljplan stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
tätort. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Samråd 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2014-05-26 varit utsänt på 
samråd t.o.m. 2014-06-30 enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under 
samrådstiden inkom 10 yttranden varav 7 med synpunkter.  

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 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-11-05 varit utsänt på 
granskning t.o.m. 2015-12-04 enligt kap 5 18-22 § Plan- och bygglagen. 
Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 3 med synpunkter. De 
synpunkterna som inkommit berör buller, ändamålsprecisering, 
gemensamhetsanläggning mm. 

I en granskningsutlåtande redovisas synpunkter som inkommit samt 
kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. Som 

mailto:domagoj.lovas@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-03-08 2013/34 nr. 210 

 

konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser 
och planbeskrivning. 

Ärendet 
- 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägare enligt planavtal.  

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad februari 2016; 
– Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
– Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterat november 2013 
– Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning, daterat november 2013 
 
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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  ENKELT PLANFÖRFARANDE 

Förslag till ändring av detaljplan för  PBL (2010:900) 

Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Fastigheten Bålsta 50:2 är i gällande detaljplan 205 Bålsta 1:132 m.fl. plan-
lagd för ”handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen”. Syfte 
med den här detaljplanen är att det ändras till ”Bostäder, kontor, handel (för-
varing) och småindustri som inte stör omgivningen” som ska i sin tur möj-
liggöra ägarens önskemål att omvandla kontorslokaler inom befintlig bygg-
nad till lägenheter. 

 Befintliga verksamheter som inte stör omgivningen och som idag bedrivs 
inom komplementbyggnad bakom huvudbyggnad avses behålla.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Genomförandet av detaljplanen bedöms vara förenligt med en ur allmän 
synvinkel lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestäm-
melserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 
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PLANDATA  

 Planområdet ligger i norra Bålsta vid Enköpingsvägen ca 150 m norr om 
korsning med Åsleden. Planområdets areal är ca 2000 m2. 

Läge 

 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet ingår i fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 2010 (FÖP) 
som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-04 och vann laga kraft 2010-
07-28. En intention i den fördjupade översiktsplanen är att förtäta i de cen-
trala delarna av Bålsta. Planområdet ligger i anslutning till ett bostadsom-
råde, det har bra tillgång till kollektivtrafik och är inom gång/cykel- avstånd 
från gamla Bålsta. Förslaget till detaljplan bedöms stämma överrens med in-
tentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen (närmast belägna riksin-
tresse är Mälarbanan, drygt 100 m sydväst om planområdet, som utgör riks-
intresse för kommunikation - järnväg). Planområdet bedöms inte påverka 
några riksintressen. 

Program Detaljplanen är av begränsad omfattning och har inte föregåtts av program 
med programsamråd.  

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Fastighet inom planområdet omfattas av en gällande detaljplan DPL 205 
Bålsta 1:132 m.fl. som antogs av kommunfullmäktige 1989-03-09 och som 
vann laga kraft 1989-04-05. Planens genomförandetid gick ut 2003-12-31.  

 Fastigheten Bålsta 50:2 är i gällande detaljplanen DPL 205 planlagd för 
”handel, kontor och småindustri som inte stör omgivningen”. 
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Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strandskyddsbe-
stämmelserna i Miljöbalken. 

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

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

 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en de-
taljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En 
behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonsekvensbe-
skrivning skickades till länsstyrelsen för samråd, se tjänsteskrivelse Dnr 
KS2013/34 nr.2013.3000. Behovsbedömningen slogs fast genom ett delegat-
ionsbeslut 2013-11-28. Delegationsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsens, 
se Dnr KS2013/34 nr.2013.3458. Samråd har tagits med länsstyrelsen om 
behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande från 2013-11-21, Dnr 
KS2013/34 nr.2013.3446. 

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

  Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

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

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

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

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

Kommunala beslut i 
övrigt 

Beslut om planuppdrag togs av kommunstyrelsen 2013-04-08, KS § 61. Ef-
tersom beslutet togs efter 2011-05-02 så handläggs detaljplanen enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Större delen av planområdet omfattas av en asfalterad yta med parkeringen. 
Vegetation finns i form av en grön remsa utmed fastighets östra gräns samt 
mellan parkeringen och Enköpingsvägen. Se ortofoto nedan. 

 

 

 
Figur 1 - Ortofoto över planområdet (markerad med en streckad linje) och dess närmaste omgivning. 

 Geotekniska förhållanden 
Inga geotekniska undersökningar bedöms vara nödvändiga i samband med 
framtagandet av planändringen. 

 Risk för skred/höga vattenstånd 
Det bedöms inte föreligga någon risk för vare sig skred eller högt översväm-
ning vid höga vattenståndet inom planområdet. 

 Förorenad mark 
Marken inom planområdet bedöms inte innehålla några föroreningar.  

 Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde enligt kommunens markradonut-
redning. Enligt radonmätningen som utfördes 2010 ligger årsmedelvärde av 
radon i inomhusluft på mindre än 30Bq/m³ som är väl under Socialstyrelsens 
rekommenderade riktvärde på 200 Bq/m3.  
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 Fastighetsägaren ansvarar för fortlöpande kontrollering av risker för olägen-
het för människors hälsa samt vidtagande av nödvändiga åtgärder enligt 2 
kap. 3 § MB, 9 kap. 9 § MB samt 26 kap. 19 § MB. 

 Byggnader på både Bålsta 50:2 och 50:1 är i nuläget ej radonåtgärdade och 
inga utökade skyddsåtgärder krävs heller för att uppnå planens syfte. Vid be-
hov ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå Socialstyrelsens rekom-
menderade riktvärde på 200 Bq/m3 av radon i inomhusluft bostäderna.  

 Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Bebyggelseområden Bostäder 
Inom planområdet finns inga bostäder. Bostadsområde väster om planområ-
det präglas av friliggande enfamiljshus i en respektive två våningar. 

 Denna detaljplan medger omvandling av befintliga kontorslokaler till lägen-
heter (bostadsändamål). 

 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Arbetsplatser finns inom befintliga lokaler i bottenvåning. Med ändrad an-
vändning (från kontorslokaler till lägenheter) kommer antalet arbetsplatser 
att minskas.  

 Utöver bostadsändamål medger denna detaljplan kontor, handel, affärsloka-
ler, förvaring på bottenvåning av byggnaden och småindustri som inte stör 
omgivningen. 

 Kommersiell och offentlig service 
Kommersiell service finns redan i form av affärslokaler i bottenvåning (bl.a. 
Bålsta Zoo, Auto Experten). Vidare utveckling av kommersiell service inom 
planområdet medges. 

Planområdet ligger också inom gångavstånd till gamla Bålsta centrum där 
det finns en del av kommersiell service. Tillgången till offentlig service är 
också god inom gamla Bålsta centrum via Enköpingsvägen och Stockholms-
vägen. 

 Tillgänglighet 
Befintlig byggnad är tillgänglig utomhus genom en asfalterad parkerings-
yta/entréyta. Tillgänglighetskraven ska uppfyllas. 

 Byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet är bebyggt med en huvudbyggnad i två våningar mot Enkö-
pingsvägen och intill liggande komplementbyggand bakom den i en våning. 
Tillsammans utgör de två byggnaderna en ”L” formad byggnad. Byggnadens 
gestaltning och storlek stämmer överens med gällande detaljplanen. 

 Kontorsbyggnad har sadeltak täckt med tegelpannor och putsad fasad färgad 
i aprikoston. Kontorslokaler i bottenvåning har stora skyltfönster medan lo-
kaler på första våningen har vanliga fönster. 
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 Angränsande bebyggelse 
Kontorsbyggnader på fastigheterna Bålsta 50:2 och Bålsta 50:1>1 utgör en 
helhet. De har liknande gestaltning, storlek, antal våningar, typ av tak, fasad-
färg samt samma infart/utfart från Enköpingsvägen och parkeringsplatser 
precis utanför. 

 Norr om planområdet på fastigheten Bålsta 1:131 ligger Bålsta Snickerifa-
brik AB. Fabrikens kontorsbyggnad ligger parallellt med Enköpingsvägen på 
samma avstånd från Enköpingsvägen som huvudbyggnaden på fastigheten 
Bålsta 50:2. Bakom kontorsbyggnaden ligger komplementbyggnader samt 
spånsilon som är högre än alla andra byggnader i omnejd. Bålsta Snickerifa-
brik AB har flyttat största delen av sin verksamhet till en annan lokal. Loka-
lerna vid Enköpingsvägen används ibland och endast som verkstad.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
På fastigheten finns inga lekplatser. Närmaste lekplatsen ligger bredvid sko-
lan ca 200 m norr om planområdet. 

 Naturmiljö 
På fastigheten Bålsta 50:2 finns nästan inga oberörda gröna ytor förutom en 
grön remsa utmed fastighets östra gräns och en ca 2 m bred grönyta mellan 
Enköpingsvägen och parkeringen. 

Gator och trafik Gatunät  
Fastighet inom planområdet är ansluten till Enköpingsvägen. Ingen ny gata 
planeras inom planområdet. 

 Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg ligger utanför planområdet, på andra sidan Enköpings-
vägen.  

 Kollektivtrafik 
Bålsta järnvägstation ligger ca 1800 m sydost om planområdet. Mälarbanan 
trafikeras såväl av pendel- som regionaltåg till och från Stockholm samt tåg 
västerut mot Enköping, Västerås och Göteborg.  

 Vid järnvägstationen finns busshållplatser för samtliga busslinjer som trafi-
kerar Bålsta. Busshållplatser i båda riktningarna ligger ca 200 m norr om 
planområdet på ömse sidor Enköpingsvägen, vid korsningen med Gransäter-
vägen. 

 Parkering, varumottag och utfarter 
En stor del av fastigheten Bålsta 50:2 omfattas av en asfalterad yta med par-
keringsplatser både framför och bakom byggnaden. Inom planområdet finns 
inga trottoarer eller andra ytor avsedda endast för fotgängarna. 

 Boendeparkering ska ske inom fastigheten (på markytan eller inom garaget). 
Samutnyttjande med grannfastigheter är möjligt. Håbo kommuns riktlinjer 
för hur parkeringsbehovet ska tillgodoses ska följas. 

 Infart/utfart från Enköpingsvägen ligger på gränsen mellan fastigheter Bålsta 
50:2 och 50:1>1 och används av båda. Planen medger möjlighet för dess ut-
bredning.  
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Barnkonventionen Planområdet bedöms inte påverka de mänskliga rättigheterna för barn. I när-
området finns skolor för alla åldrar. Grundskola ligger ca 300 m norr om 
planområdet och gymnasieskola ca 1800 m söder om planområdet, i Bålsta 
centrum. Närmaste förskola ligger ca 350 m från planområdet vid Åsleden.  

Störningar Buller 
Såväl bil- som tågtrafik innebär bullerstörningar. Planområdet är bullerutsatt 
från bil- som tågtrafik längs Enköpingsvägen respektive järnvägen. Stör-
ningen från industribuller från Bålsta Snickeriet AB finns inte längre ef-
tersom företaget har flyttat ut sin verksamhet och numera använder lokaler 
som lager och en metallverkstad i väldigt liten skala.  

 Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om ”Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter” (proposition 1996/97:53) riktvärden för trafikbuller.  

 Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombygg-
nad av trafikinfrastruktur: 

  30 dBA ekvivalent inomhus 
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

 Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hän-
syn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ut-
omhusnivån inte kan reduceras till nivåer enlig ovan bör inriktningen vara att 
inomhusvärdena inte överskrids. 

 Enligt bullerutredning som gjordes under våren 2015 (ÅF-Infrastructure AB, 
Ljud & Vibrationer, Örebro) får bakdel av huvudbyggnad samt komple-
mentbyggnad intill högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad d.v.s. att 
riksdagens riktvärde innehålls. Däremot vid fasaden mot Enköpingsvegen 
överstiger ekvivalent bullernivå de riktvärdena för trafikbuller från väg- och 
järnväg som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder enligt 
riksdagens riktvärden. 

 Trafikuppgifter från trafikmätning 2015 har räknats upp med en årlig ökning 
om 1,2 % till prognosåret 2030 och ligger till grund för beräkningarna. 

 För att bostäder som vetter åt Enköpingsvägen ska innehålla högst 50 dBA 
vid fasad krävs mycket höga bullerskydd (bullerskärm/bullerplank) längs 
Enköpingsvägen - alternativt kraftigt begränsad trafik. Bullerskyddsskärm 
skulle hjälpa på bottenvåningen, men på högre våningar skyddar inte en 
skärm på samma sätt. Därför bedömningen sker utifrån avstegsfall. 

 Enligt bullervärdena som togs fram i bullerutredningen är det tydligt att det 
är möjligt att inreda bostäder på första våningen på det sättet att minst hälf-
ten av boningsrummen kan vändas mot en tyst eller ljuddämpad sida med 
bullervärden utanför fasad under 45 dBA vid fasaden.  
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Figur 2 – Bottenvåning - Ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik 

 

 

 
Figur 3 – Första våningen - Ekvivalent ljudnivå från väg- och järnvägstrafik 

 Med tanke på att: 

  det handlar om en befintlig byggnad, 
 planområde ligger i en befintlig bebyggelse längs kollektivtrafik-

stråk,  
 det är möjligt att åstadkomma en tyst sida med högst 45 dB(A) vid 

fasaden, och att 
 bullerskydd i form av ett bullerplank längs Enköpingsvägen inte be-

räknas ha någon verkan på ljudnivåerna mellan byggnaden och En-
köpingsvägen 

 anser kommunen att avsteg från riktvärdena är skäligt och i enlighet med 
Boverkets allmänna råd 2008:1 (Buller i planeringen). För att inomhusvär-
dena inte överskrids införs planbestämmelse om bullerdämpande fasad mot 
Enköpingsvägen. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och av-
lopp. 
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 Dagvatten 
Genom planområdet går dagvattenledning. Parkeringsytan utanför huset är 
försedd med dagvattenbrunnar. Hantering av dagvatten ska följa Håbo kom-
muns dagvattenpolicy. 

 Värme 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för fjärrvärmeförsörjning. 
Vid behov rekommenderas användning av förnybara energikällor som till-
skott till traditionell uppvärmning eller till och med som huvudenergikälla 
för uppvärmningssystem. 

 Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 
innebär bland annat att: 

 1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 

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

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

 4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärm-
ning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyin-
stallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med 
ett vattenburet system ska ackumulatortank installeras. 

 
El 
Eon svarar för elförsörjningen av området. Byggnaden inom planområdet är 
ansluten till befintligt elnät. Eventuellt nytt behov av förstärkning ska utre-
das i samband med bygglovprövning. 

 
Tele och data 
I Håbo kommun kan man få bredband genom ADSL, kabel-tv, fiber eller 
3g/4g. Fiber ledning sträcker sig längs järnvägen utanför planområdet. Ka-
bel-TV ledning ligger också utanför planområdet, på andra sidan Enköpings-
vägen. Planområdet har möjlighet att ansluta sig till både fiber och kabel-
TV. 

 
Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter antagna av 
kommunfullmäktige. 

 Avfall ska hanteras och sorteras inom soputrymmet för hushållssopor och 
återvinningsmaterial. Det ska dimensioneras för den sopmängd som verk-
samheten 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 hantering av andra typer av avfall finns olika lösning-
ar, t.ex. underjordsbehållare utomhus (nedgrävda behållare) eller kärl som 
förvaras i separata utrymmen. Utrymmet bör dimensioneras för en hållbar 
avfallshantering. 
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 Närmaste återvinningsstationer är:  

 vid Shell bensinstation (ca 480 m norr om planområdet), 
 vid Fagerdalsvägen (ca 380 m sydost om planområdet), 
vid gamla järnvägstationen i gamla Bålsta (ca 500 m söder om planområdet). 

Trygghet och säker-
het 

 

Miljökonsekvenser Förutom trafikbuller omgivningen bedöms inte ge upphov till någon bety-
dande miljöpåverkan gällande hälsa och säkerhet inom planområdet. 

GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt nya Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 

Preliminär tidplan för detaljplan enligt följande: 

Samråd  Juni 2014 

Antagande   Mars 2016 

 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter ge-
nomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras el-
ler upphävs. 

 Avtal 
Ett planavtal mellan kommunen och fastighetsägaren (Bålsta Fastighets AB) 
har upprättats. I avtalet fastställs fördelningen av ansvar mellan parterna av-
seende arbete och kostnader i samband med upprättandet av detaljplan. 

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Ansvarsfördelning angående befintliga infrastrukturen förblir detsamma som 
idag.  

 Kommunen är huvudman för de underjordiska ledningarna som går över fas-
tigheten i delen som är planlagd som prickad, ej byggbar tomtmark tillgäng-
lig för underjordiska ledningar (beteckning ”u”). 

 Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av planen.  

 Eventuell ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar ut-
förs av ledningsägaren men bekostas av fastighetsägare. 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.  

Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi 
Detaljplanen ska upprättas av Håbo kommun och bekostas av fastighetsägare 
Bålsta Fastighets AB enligt planavtal. 

Fastighetsrättsliga 
frågor Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet ägs av Bålsta Fastighets AB. 
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 Rättigheter 
Inom fastighet Bålsta 50:2 finns ledningsrätt (akt C-03-91:4.1) till förmån 
för Råby 4:18, samt servitut för väg till förmån för Bålsta 50:1 (officialservi-
tut, akt C-03-98:102.1). Likaså är angränsande fastigheten Bålsta 50:1, som 
med Bålsta 50:2 delar infart/utfart från/till Enköpingsvägen, belastad med 
samma servitut till förmån för Bålsta 50:2.  

 Det är möjligt vid behov att bilda en gemensamhetsanläggning för väg och 
parkering över Bålsta 50:2 respektive Bålsta 50:1 även om detaljplanen inte 
reserverar mark inom planområdet för gemensamhetsanläggning i form av 
ett med g betecknat område på plankartan (eftersom frågan är redan reglerad 
med servitutavtal). Bildandet av gemensamhetsanläggningen bekostar i så 
fall berörda fastighetsägare. 

 Planen föranleder inga förändringar bland befintliga rättigheter som finns i 
planområdet, TELE och väg. 

 Inga fastighetsbildningsåtgärder krävs med anledning av denna planändring. 

Tekniska åtgärder Tekniska utredningar 
En bullerutredning togs fram i samband med framtagande av denna detalj-
plan. 

  

Konsekvenser av tek-
niska åtgärder 

Buller 
Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägen-
het får högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför fönstren. Det innebär att 
den ekvivalenta ljudnivån i boningsrum inte ska överstiga 30 dBA och att 
maximal ljudnivå inte ska överstiga 45 dBA inomhus nattetid.  

 Med rätt val av yttervägg, uteluftdon och fönster kan gällande riktvärden in-
omhus innehållas. 

 För boningsrum mot Enköpingsvägen ska fasaden dämpa minst 30 dBA. 
Kravet avser ljudisolering inklusive inverkan av fönster, friskluftsventiler 
och väggen i övrigt. 

 Förslag till bullerdämpande åtgärder redovisas i bullerutredningen. Vid till-
lämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun: 

Bålsta i februari 2016.  
Håbo kommun 

Anna-Karin Bergvall Domagoj Lovas 

Tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

  

Anne-Marie Engman  

Mark och exploateringsingenjör  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 KS 2013/34 nr 150 

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

 

 

 
Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 50:2, i Bålsta tätort, Håbo kommun - upprättat i 
december 2015, reviderad i februari 2016. 
 
UTLÅTANDE 
Förslag till ändring av detaljplan för Bålsta 50:2 har enligt underrättelse 2015-11-05 varit utsänt på 
granskning t.o.m. 2015-12-04 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser tillstyrker 
eller har inget att invända mot förslaget: Svenska Kraftnät, Polisen, och Landstinget i Uppsala län -
Kollektivtrafikförvaltningen (UL).  

De synpunkter som inkommit berör buller, ändamålsprecisering, gemensamhetsanläggning mm. Inkomna 
yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

Kommentarer till inkomna skrivelser: 

1. SVENSKA KRAFTNÄT 
(bilaga nr. 1) 

Har inga synpunkter. 

   

2. LANTMÄTERIET 
(bilaga nr. 2) 

Konsekvensbeskrivning 
Som en konsekvens av planen kan bildande av gemensam-
hetsanläggning för t.ex. utfartsväg och/eller parkering bli ak-
tuell beroende på hur fastighetsindelning blir. Detta är en kon-
sekvens som är relevant att ta med i konsekvensbeskrivning-
en. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Konsekvensbeskrivning 
Rubrik Fastighetsrättsliga frågor kompletteras. I princip är 
frågan redan reglerad med servitutavtal, akt C-03098:102.1. 
Bildandet av gemensamhetsanläggningen är alltid möjligt 
även om detaljplan inte reserverar mark för ett sådant ända-
mål/syfte i form av ett med g betecknat område på plankartan. 

   

3. POLISEN 
(bilaga nr. 3) 

Har inga synpunkter. 

   

4. LANDSTINGET I UPPSALA 
LÄN, Kollektivtrafikförvalt-
ningen (UL) 
(bilaga nr. 4) 

Har inga synpunkter. 
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5. TRAFIKVERKET 
(bilaga nr. 5) 

Buller 
Eftersom planarbetet påbörjades innan den 2 januari 2015, ska 
en bedömning av bullersituationen göras utifrån Infrastruktur-
proposition 1996/97:53. Bullerutredningen utgår dock från 
trafikbullerförordningen SFS 2015:216, vilket Trafikverket 
ifrågasätter.  

  Buller- Riktvärden - Avstegsfall 
Trafikverket anser att gällande riktvärden för trafikbuller ska 
klaras i samband med byggnation av bostäder, liksom i detta 
fall när befintlig lokal omvandlas till bostäder. Om kommu-
nen bedömer att avsteg från riktvärdena är tillämpbart, ska 
detta tydligt motiveras utifrån avstegskriterierna i Boverkets 
allmänna råd.  

  Plankarta 
Trafikverket anser också att plankartan ska förses med en be-
stämmelse som säkerställer de bullerriktvärden som ska klaras 
utomhus vid fasad och vid uteplats, oavsett om avstegsfall till-
lämpas eller inte. Eventuella erforderliga skyddsåtgärder ska 
även de säkerställas med en bestämmelse i plankartan. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Buller 
Bullerutredningens bedömningspunkt justeras i planförslaget. 
Riktvärden som gällde när beslutet om planuppdraget togs 
fram tillämpas. 

  Buller – Riktvärden - Avstegsfall 
Med tanke på att: 

   det handlar om en befintlig byggnad,  
 planområde ligger i en befintlig bebyggelse längs kol-

lektivtrafikstråk,  
 det är möjligt att åstadkomma en tyst/ljuddämpad sida 

med högst 50 dB(A) vid fasaden, samt att 
 bullerskydd i form av ett bullerplank längs Enkö-

pingsvägen inte beräknas ha någon verkan på ljudni-
våerna mellan byggnaden och Enköpingsvägen 

  anser kommunen att avsteg från riktvärdena är skäligt och i 
enlighet med Boverkets allmänna råd 2008:1 (Buller i plane-
ringen). För att inomhusvärdena inte överskrids införs planbe-
stämmelse om bullerdämpande fasad mot Enköpingsvägen. 

  Plankarta 
Plankartan är försedd med planbestämmelse om bullerdäm-
pande fasad. Ytterligare en bestämmelse om att minst hälften 
av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 50 dB(A) 
ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett 
fönster tilläggs.  

  Uteplats som är mest utsatt för buller är parkeringsyta mellan 
Enköpingsvägen och byggnaden med lokalerna i bottenvå-



    

   

   
 

ningen. Kommunen anser att det inte finns någon mening med 
att förse plankartan med en ny planbestämmelse om uppfö-
rande av bullerplank utmed Enköpingsvägen som enligt ut-
redningen har väldigt liten verkan på ljudnivåerna på både 
parkeringsyta och vid fasaden och som ska ha negativ påver-
kan på befintliga verksamheter som bedrivs i lokalerna i bot-
tenvåningen. 

   

6. LÄNSSTYRELSEN  
UPPSALA LÄN 
(bilaga nr. 6) 

Industribuller 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Enköpingsvägen 
och järnvägen samt industribuller från intilliggande verksam-
het. Hur planområdet påverkas av buller från industrin är inte 
tydligt redovisat. Synpunkt från samrådet kvarstår. 

  Bullerutredningen 
Riktvärdena som ska tillämpas och vad som krävs för att göra 
avsteg framgår av Boverkets allmänna råd 2008:1.  

  Avsteg från riktvärden 
Avsteg i enlighet med Boverkets allmänna råd är rimligt. 
Kommunen ska dock föra ett resonemang om detta i plan-
handlingen. Skyddsåtgärder ska möjliggöras inom planområ-
det och även regleras med planbestämmelse. Vid bygglov-
prövningen ska hänsyn tas till BBR och de regler om inom-
husvärden som finns. 

  Användning av kvartersmark 
Användning av kvartersmark är otydligt formulerad i plankar-
tans bestämmelser. Det bör framgå vilken verksamhet som 
bedöms som lämplig i de två våningar som planen medger. 

 Plan- och utvecklingsavdelning-
ens kommentar 

Industribuller 
Insyn i hur Bålsta Snickeriet AB använder lokalerna på an-
gränsande fastiget Bålsta 1:131 bekräftade företagets påstå-
ende att de används numera som lager och en metallverkstad i 
väldigt liten skala. Inom lokalerna finns inte längre någon till-
verkning eller annan verksamhet som alstrar industribuller. 
Utifrån det justeras planbeskrivningen under rubriken Stör-
ningar. Plankarta förses med en planbestämmelse om buller 
som stör omgivningen. 

  Bullerutredningen-Avsteg från riktvärden 
Planbeskrivningen kompletteras med kommunens hänvisning 
till Boverkets allmänna råd 2008:1 samt med resonemanget 
kring avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller. 

  Användning av kvartersmark 
Planbestämmelse omformuleras och tydliggörs.  

   
 

  



    

   

   
 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

 Plankarta/planbestämmelse Planbestämmelse om störningsskydd 

 Planbeskrivning Störningar (buller), fastighetsrättsliga frågor (bildandet av ge-
mensamhetsanläggningen) 

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

 

Bålsta 2016-02-11 

Domagoj Lovas 

Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 



 

 YTTRANDEN 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

   

  

 

 
FÖRTECKNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

 Myndighet/sakägare Synpunkter 

   

1. SVENSKA KRAFTNÄT Har inga synpunkter.  

2. LANTMÄTERIET Har synpunkter. 

3. POLISEN Har inga synpunkter. 

4. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN  
Kollektivtrafikförvaltningen (UL) 

Har inga synpunkter. 

5. TRAFIKVERKET Har synpunkter. 

6. LÄNSSTYRELSEN UPPSALA LÄN Har synpunkter. 

   

   

 

Bålsta 2015-12-21 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 



SVENSKA 
— KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Planhandläggare 
Daniela Häggqvist 
010-475 8158 
daniela.haggqvist@svk.se 

Håbo kommun 
kommunstyrelsen@habo.se 
kommun@habo.se 

2015-11-18 2014/1139/5 YTTRANDE 

Yttrande angående ändring av detaljplan för Bålsta 50:2 i Håbo kommun 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat 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 område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska kraft
näts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktu
ellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni väl
komna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnä
tet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via 
vår hemsida: 

http: / / www. s vk. se/ 

Med vänliga hälsningar 

Daniela Häggqvist 

SVENSKA KRA FTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNOBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATORHSVK.SE 

TEL 010 475 80 00 
FAX 010 475 89 50 1/2 



Information angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullstän
digt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 
172 24 Sundbyberg. 

2/2 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 28 Dnr 2016/00095  

Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 
(BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 
Väppeby äng.  

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas av genomförandet av två planområden i Väppeby 
äng samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed befintlig Lindegårdsväg. 
Inom detaljplan del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 ska kommunen 
sälja mark till BoKlok (dpl. 425) och inom detaljplan del av Väppeby 6:1 
(dpl. 429) ska Håbohus AB köpa mark av kommunen enligt beslut KS §199, 
2015-11-23. 

Väppeby äng området är sedan tidigare planlagt. Nya detaljplaner ska antas 
nära i tid.  Dpl 425 ska antas i april 2016 och dpl 429 beräknas gå till anta-
gande i juni 2016 och de två planområdena angränsar till varandra. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 
och cykelvägar, planteringar, belysning och cirkulationsplats). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)  

Beslutsunderlag 
Exploateringsbudget bilaga.  

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 (BoKlok, 
Håbohus och Lindegårdsvägen.) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för 
Väppeby äng.  
 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas av genomförandet av två planområden i Väppeby 
äng samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed befintlig Lindegårdsväg. 
Inom detaljplan del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 ska kommunen 
sälja mark till BoKlok (dpl. 425) och inom detaljplan del av Väppeby 6:1 
(dpl. 429) ska Håbohus AB köpa mark av kommunen enligt beslut KS §199, 
2015-11-23. 

Väppeby äng området är sedan tidigare planlagt. Nya detaljplaner ska antas 
nära i tid.  Dpl 425 ska antas i april 2016 och dpl 429 beräknas gå till 
antagande i juni 2016 och de två planområdena angränsar till varandra. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 
-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 
och cykelvägar, planteringar, belysning och cirkulationsplats). 
-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten) 
 
Tidplan 
Projektering av allmänna anläggningar kommer att påbörjas våren 2016 och 
slutföras till sommaren 2016. En första utbyggnad av området beräknas 
påbörjas hösten 2016. 
 
Enligt Exploateringsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB ska 
området vara färdigutbyggt senast 7 år efter att detaljplan (dpl. 425) vunnit 
laga kraft.  
Håbohus AB önskar påbörja sin utbyggnad när deras detaljplan (dpl. 429) 
har vunnit laga kraft. 
  
Exploateringsbudget 
 
Projektbudget 
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 12,1 Mkr. 
 
 
Anläggningstillgångar 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande av denna (vägar, cykelvägar, gångbanor, 
gatubelysning och park).  Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 
23,9 Mkr.  
 
Anläggningstillgångar VA 
Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VA-
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom 
området bedöms till 5,6 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2014) uppgår till 8,4 
Mkr.  
 
Försäljning mark 
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer. Håbohus AB samt 
BoKlok Mark och Exploatering AB.  Det sammanlagda värdet av 
omsättningstillgångar uppgår till 23,4 Mkr. Kostnad finns för bokfört värde 
av mark och ersättning för mark med 1,6 Mkr. Realisationsvinsten vid 
försäljning av marken blir därför 21,8 Mkr. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Samtliga nya gator inom dpl 425 (ej Lindegårdsvägen) ska BoKlok bekosta. 
För utbyggnad av ny del av Lindegårdsvägen så ska BoKlok bekosta 
hälften, Håbohus ska betala hälften av den del som ligger utanför deras nya 
fastighet. Kommunen betalar resterande del av Lindegårdsvägen. Kostnaden 
för cirkulationsplatsen bekostas till största delen av kommunen. 
Exploatörerna bekostar 11,4 Mkr i anläggningskostnader, varav BoKlok den 
största andelen 9,9 Mkr. 
 
Riskanalys/ Osäkerheter 
Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är 
osäkerheten eftersom området inte projekterats och intäkterna är i dagsläget 
svåra att exakt beräkna. VA intäkterna beräknas klargöras under 
projekteringsskedet. 
En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för utbyggnad av 
cirkulationsplats. 
 
Drift 
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det 
ökade driftskostnader med 284tkr per år. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det ekonomiska resultatet blir positivt för projektet. 

Uppföljning 
Driftskostnader följs upp genom kommande budgetarbeten och 
exploateringsbudgeten redovisas i kommunens årsredovisningar under 
Exploateringsprojekt. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-15 KS 2016/00095 nr 65522 

 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsbudget bilaga.  
__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska avdelningen- Gatuenheten, VA-enheten. 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
  

 



Bilaga: Exploateringsbudget Väppeby Äng, Väppeby 6:1 (BoKLok, Håbohus och Lindegårdsvägen) 

 

                     

Hela exploateringsprojektet beräknas i detta skede ge ett netto på 12,1 mkr i överskott för 
kommunen och VA-kollektivet totalt.  

Totala intäkter beräknas till 43,1 mkr och totala utgifter 31,0 mkr. Beräkningen för VA-
utgifter och anslutningsavgifter, vilket påverkar VA-kollektivet, är osäkra. 

Totalt beräknas anläggningstillgångarna för gator, vägar och mark uppgå till 23,9 mkr. Finan-
sieringen av dessa anläggningar bidrar exploatörerna med, med totalt 11,4 mkr i form av an-
läggningsavgifter. Det innebär de anläggningstillgångar som utförs i samband med projektet 
finansieras ungefär till hälften av exploatörerna. 

Va-anläggningarna beräknas till 5,6 mkr och anslutningsavgifter från 2017 beräknas till 8,4 
mkr. 

Försäljningen av marken uppgår till 23,4 mkr. Kostnad finns för bokfört värde av mark och 
ersättning för mark med 1,6 mkr. Realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 
21,8 mkr. 

 

 

 

Total Budget Plan Plan Plan Plan Plan

Väppeby Äng budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ink⁺ mǗḱeᵹ  3   9 8  00  2  80    976 6 22   373 0

Uḱgifḱeᵹ -3  0 6 -5 8 0 -8   9 -6 00 -  809 -3 6 3 -2 39
Nettoexploatering 12 103 2 590 3 761 5 972 1 412 760 -2 391

Driftbudget efter projektslut

Gaḱuavdelningen  ! ᵹliga dᵹifḱk⁺ Ǘḱnadeᵹ -   2 -28 -28 -28 -28 
Gaḱuavdelningen  ka" iḱalk⁺ Ǘḱnadeᵹ neḱḱ⁺ -766 -760 -939

Likviditetstillskott, per år 2 590 3 761 5 972 1 412 760

Specifikation

#nl$ggningǗḱillg! ng -23 9 0 -3 587 -7  73 -  782 -3 587 -2 39 -2 39
#nl$ggningǗavgifḱ    388 0 3 955 2  78 2  78 2  78 0

#nl$ggningǗḱillg! ng %# -5 555 -667 -   222 -   222 -   222 -   222 0

#nǗluḱningǗavgifḱ %# 8 395 0 2 7 0   895   895   895 0

Summa till balansräkning, anläggn -9 682 -4 253 -1 730 -1 631 -436 760 -2 391

Ökning omsättningstillgång -1 557 -24 0 0 0 0

Minskning omsättningstillgång 568 373 514 125 0 0

Inḱ$kḱ aḱḱ ᵹeǗulḱaḱf&ᵹa 23 366 8  00 5 5 5 7 603   8 8 0 0

' ⁺ Ǘḱnad aḱḱ ᵹeǗulḱaḱf&ᵹa -   58 -568 -373 -5  -  25 0 0

Summa till resultaträkning 21 785 7 832 5 142 7 089 1 723 0 0



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 29 Dnr 2016/00092  

Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, BoKlok 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsavtal mellan 
Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att bilaga 7 får justeras vid försäljning av 
område med beteckning SB på bilaga 1.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-29, § 101 om att ingå ramavtal med 
BoKlok Housing AB. I ramavtalet har köpeskillingen beslutats. Hur kostna-
der ska fördelas avseende allmänna anläggningar har redan överenskommits 
i ramavtalet. Det som tillkommit är en finansiering av 

framtida cirkulationsplats eller annan trafikåtgärd i korsningen Centrumle-
den och förlängningen Lindegårdsvägen. 

Exploateringsavtalet innebär att BoKlok ska köpa marken i etapper, köpet 
av mark regleras i samband med bygglovprocessen. BoKlok ska bekosta ut-
byggnaden av gator enligt de fördelningar som har träffats i exploaterings-
avtalet samt bekostar VA-anslutningar enligt gällande taxa. 

Exploatören och kommunen har kommit överens om att området ska vara 
färdigutbyggt senast 7 år efter Detaljplanens Laga kraft. Första etappen ska 
tillträdas senast 2 år efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtalet inkl. bilagor  
Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 KS 2016/00092 nr 65430 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Exploateringsavtal för del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
BoKlok 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsavtal mellan 
Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att bilaga 7 får justeras vid försäljning av 
område med beteckning SB på bilaga 1. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-29, § 101 om att ingå ramavtal med 
BoKlok Housing AB. I ramavtalet har köpeskillingen beslutats. Hur 
kostnader ska fördelas avseende allmänna anläggningar har redan 
överenskommits i ramavtalet. Det som tillkommit är en finansiering av 
framtida cirkulationsplats eller annan trafikåtgärd i korsningen 
Centrumleden och förlängningen Lindegårdsvägen. 
 
Exploateringsavtalet innebär att BoKlok ska köpa marken i etapper, köpet 
av mark reglera i samband med bygglovprocessen. BoKlok ska bekosta 
utbyggnaden av gator enligt de fördelningar som har träffats i  
Exploateringsavtalet samt bekostar VA-anslutningar enligt gällande taxa. 
 
Exploatören och kommunen har kommit överens om att området ska vara 
färdig utbyggt senast 7 år efter Detaljplanens Laga kraft. Första etappen ska 
tillträdas senast 2 år efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En exploateringsbudget kommer att tas i särskilt ärende KS 2016/95. 
Avtalet innebär intäkter för kommunen via markförsäljningar.  I samband 
med utbyggnader och färdigställande av allmänna anläggningar i området 
behöver Tekniska avdelningens driftsbudget öka. 

Uppföljning 
Avtalet kommer att följas upp löpande av Plan- och utvecklingsavdelningen 
fram till färdig utbyggt område. Det ekonomiska resultatet följs upp via 
budget och redovisas i kommunens Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtalet inkl. bilagor  
– Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 
__________ 

Beslut skickas till 
BoKlok Mark och exploatering AB, Malmö 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-11 KS 2016/00092 nr 65430 

 

Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen- Gatuenheten, Va-enheten, Avfallsenheten 
Bygglovavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Upphandling  
Kultur- och livsmiljö 
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EXPLOATERINGSAVTAL 
                                
Parter 
Håbo kommun (org nr. 212000-0241) nedan kallad Kommunen  
 
BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö (org nr. 556979-7516), 
nedan kallad Exploatören  
 
Exploateringsområdet 
Den del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 7:218 i Håbo kommun som markerats på bilaga 3, 
nedan kallat Exploateringsområdet. 
 
Detaljplan 
Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 (plan nr 425), nedan 
benämnd Detaljplan 
                                

 
          Inledande bestämmelser  

§ 1 Bakgrund 

Kommunen förvärvade mark av ett systerbolag till Exploatören 2013-12-20, vilket utgör 
första delen av en markbytesaffär mellan Kommunen och Skanskakoncernen. 

I Kommunens markköp finns krav på Kommunen i form av utbyggnation av gata i Dragets 
industriområde. Detta leder till ett motkrav på Exploatören att inom en viss tid färdigställa 
bostäder inom Exploateringsområdet.  

Det är parternas mål att detta Exploateringsområde ska vara färdigt byggt senast 7 år från 
Laga kraft av Detaljplan. 

Detta Avtal och de kommande köpeavtalen berörande del av fastigheten Väppeby 6:1 utgör 
den andra delen i markbytesaffären. 

Parterna har för avsikt att ingå ytterligare ett Exploateringsavtal och köpeavtal avseende mark 
inom en annan detaljplan benämnd Bålsta 2:69 m.fl. ” Björkvallen” vid den planens 
antagande. 
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§ 2 Allmänna förutsättningar 

Ramavtal berörande Exploateringsområdet( Väppeby äng) som tecknades 2013-07-02/03 
(Kommunstyrelsen § 101, 2013-05-20) mellan parterna utgör grunden för detta avtal. Detta 
avtal ersätter Ramavtalet till alla delar. 

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av att: 

 Det är godkänt av Exploatörens styrelse och undertecknat. 

 Håbo kommunfullmäktige godkänner detta avtal genom beslut som ska vinna laga 
kraft. 

 Detaljplan för del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, KS 2013/109, antas av 
kommunfullmäktige genom beslut som därefter vinner laga kraft senast den 2020-01-
01 

Om någon av ovanstående förutsättningar inte uppfylls så förfaller avtalet i dess helhet utan 
något ersättningskrav från någondera parten. 

§ 3 Detaljplan och övriga handlingar 

Som grund för exploateringen och detta Avtal ligger Detaljplan inklusive tillhörande 
handlingar samt Kommunens antagna föreskrifter och policydokument som gäller vid 
Exploatering, såsom Teknisk handbok, Dagvattenpolicy, Miljöstrategi och Riktlinjer för 
beräkning av parkeringsbehov.  
Till avtalet bifogas följande handlingar: 

1. Plankarta antagande handling 
2. Illustrationsplan med exploateringsfakta  
3. Exploateringsområdet 
4. Karta över etapper och framtida marköverlåtelser 
5. Förslag till etappindelning gata 
6. Kostnadsfördelning anläggning 
7. Mall köpeavtal 
8. Preliminär tidplan  

§ 4 Fastighetsöverlåtelser 

Kommunen ska överlåta den del av Exploateringsområdet som ska bebyggas med bostäder 
etappvis till Exploatören. Avtal tecknas för det område som omfattas av Exploatörens senaste 
bygglovansökan så snart komplett bygglovansökan lämnats in till Kommunen för respektive 
etapp och Exploatören beslutat om byggstart. Särskilt köpekontrakt upprättas för respektive 
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överlåtelse, i huvudsak enligt mall för köpekontrakt, bilaga 7. Etappindelning framgår av 
bilaga 4. 

Köpeskillingen ska motsvara 1100 kronor per kvadratmeter ljus BTA. Detta kvadratmeterpris 
ska räknas upp med KPI från januari 2012 fram till närmast kända KPI vid respektive 
köpeavtals tecknande. Dock får värdet ej vara lägre än 1100 kronor per kvm. 

Kommunen ansöker om de lantmäteriförrättningar som erfordras för ovanstående 
fastighetsöverlåtelser. Exploatörens svarar för förrättningskostnaderna. 

§ 5 Tillträde till överlåtna områden 

Tillträde till respektive etapp sker då följande förutsättningar är uppfyllda: 

 Fastighetsbildningen har vunnit laga kraft, eller annat överenskommit mellan 
Exploatören och Kommunen. 

 Köpeskillingen har erlagts och köpebrev har upprättats. 
 Byggväg för etappen är utbyggd. 

 
Parternas mål är att: 

Etapp 1 ska tillträdas senast två år efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Etapp 2 ska tillträdas senast tre år efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Etapp 3 ska tillträdas senast fyra år efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Etapp 4 ska tillträdas senast fem år efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Etapp 5 ska tillträdas senast sex år efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
§ 6 Gemensamhetsanläggning och servitut 

Gemensamhetsanläggning( GA) 

Exploatören ansöker om erforderliga gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen på 
kvartersmark inom Exploateringsområdet.  
Inom området är det två områden som är lämpliga att bilda gemensamhetsanläggning för. 
 
GA:n i sydvästra delen ska omfatta infart till fastigheter och därtill tillhörande anläggningar i 
och ovan mark. 
 
GA:n som ej märkts ut på plankartan ska omfatta parkeringsyta för angränsande fastigheter. 
GA:ns placering ska ske enligt illustrationsplan om det erfordras för intilliggande fastighet. 
 
Exploatören ansvarar för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen till dess den 
övertagits av samfällighetsförening eller motsvarande. 
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Servitut 

Parterna ska teckna ett avtalsservitut berörande tillträde över den ena 
gemensamhetsanläggningens yta för tillträde till parkområde. Ingen ersättning ska utgå för 
denna upplåtelse. Servitutet ska tecknas mellan parterna så snart fastighetsbildningen har 
skett i denna del av Exploateringsområdet. Kommunen bekostar inskrivningen av 
avtalsservitutet. 
 
§ 7 Ledningar  

Vatten- och avloppsledningar 

Exploatören medger att ledningsrätt avseende Kommunala VA-ledningar upplåts till förmån 
för Kommunen inom u-område enligt Detaljplanen. Ingen ersättning utgår för upplåtelsen. 
Ledningsrätten ska bildas vid en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. Förrättnings- 
kostnader betalas av Exploatören.  Kommunen ansöker om ledningsrätt och Exploatören 
biträder ansökan genom underskrift av detta avtal. 
 
Övriga ledningar 

Inom u-område ska Exploatören utan ersättning medge utrymme för befintliga och 
nytillkommande ledningar till förmån för respektive ledningsägare. Respektive ledningsägare 
ansvarar för att ansöka om ledningsrätt eller annan rättighet för sina ledningar. 
 
§ 8 Påbörjande av byggnation inom kvartersmark 
 
Från det att Exploatören tillträtt första etappen ska byggnation av bostäder påbörjas inom 20 
månader. Med påbörja byggnation menas att Exploatören gjutit bottenplatta. Har byggnation 
inte påbörjats inom 20 månader ska parterna samråda, dock äger Kommunen då rätt att 
påkalla att köpet går åter samt äger rätt att belasta exploatören med Kommunens nedlagda 
kostnader. 
 

§ 9 Byggnadsskyldighet  

Första tillträdet av kvartersmark ska ske senast två (2) år efter att Detaljplanen vunnit Laga 
kraft. Byggnadskyldigheten regleras i Köpeavtalet. Sista etappen ska tillträdas senast sex (6) 
år efter att Detaljplanen vunnit Laga kraft. 

Har första etappen inte tillträtts inom tid och förseningen inte beror på annan än Exploatören 
så äger Exploatören inte rätt att längre utnyttja möjligheten till att förvärv till det pris som 
parterna överenskommit, omförhandling av pris ska då ske. Har sista etappen inte tillträts 
inom angiven tid ska parterna uppta förhandlingar. 
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§ 10 Ersättningar, Avgifter och Kostnader 

Planavgift 
Exploatören har bekostat framtagande av Detaljplanen, vilket innebär att ingen planavgift 
utgår vid bygglov.  
 

Bygglovavgift 

Exploatören bekostar bygglovavgift enligt kommunens vid varje tidpunkt gällande taxa. 
 

Fastighetsbildningskostnader 

Exploatören bekostar samtliga kostnader för fastighetsbildningen. Kommunen äger rätt att 
skicka en separat faktura på denna kostnad om så blir nödvändigt. 
 

Anslutningsavgifter  

Anläggningsavgifter för anslutning till det kommunens VA-nät ska erläggas enligt vid varje 
tidpunkt gällande taxa.  

Exploatören bekostar avgifter för anslutning till el, fiber, värme efter överenskommelse med 
respektive ledningsägare. 
 
Fornlämning 

Samtliga kostnader förenade med Fornlämningsområde Kalmar 107:1 bekostas av 
Exploatören, se § 24. 
 

Kostnader för allmänna anläggningar 

Exploatören ska till Kommunen erlägga ersättning för Kommunens faktiska kostnader för 
byggande av allmänna anläggningar, exempelvis Lokalgata, Gångfartsområde samt Park 
enligt Detaljplanen. Detta avser bl.a. kostnader för projektering, upphandling, byggledning 
och anläggande samt Kommunens interna administrativa arbete enligt den inom Kommunen 
gällande timtaxan. 
 
Exploatörens andel av kostnader för respektive anläggningar framgår av § 20. 
 
Ersättning för kostnader för projektering och upphandling ska betalas av Exploatören innan 
byggnationen påbörjas. Ersättning för kostnader för byggnationen ska betalas av Exploatören 
så snart godkänd slutbesiktning genomförts för respektive etapp. 
 
För ovanstående kostnader ska Kommunen, i samråd med Exploatören, upprätta en budget. 
Kommunen ska löpande lämna redovisning av nedlagda kostnader avstämda mot budget. 
 
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, ska ägare till 
fastighet inom Exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för 
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gatukostnad för gata och annan allmän plats med därtill hörande anordningar enligt detaljplan 
del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, plan 425. Befrielsen gäller däremot inte ersättning 
för förbättringsarbeten på gata och annan allmän plats med därtill hörande anordningar, som i 
framtiden kan komma att utföras. 
 

       Genomförande av exploateringen 

§ 11 Tidplan, etapper, samordning 

Kommunen bygger ut allmänna anläggningar.  Exploatören och Kommunen ska i god tid före 
påbörjande av byggnation upprätta en samordnad tidplan för genomförandet av Exploatörens 
och Kommunens arbeten. Den gemensamma tidplanen ska tas fram när detaljplanen vunnit 
laga kraft. Exploatören tar initiativ till upprättande av tidplanen. Preliminär tidplan bifogas 
som bilaga 8. 

Utbyggnad av allmänna anläggningar och åtgärder på allmän platsmark ska ske i den takt 
som erfordras för utbyggnad av kvartersmarken och enligt ovan nämnd tidplan. Innan 
exploatören påbörjar arbeten inom kvartersmark ska kommunen ha byggt ut kommunala 
gator, ledningar för etappen som betjänar bebyggelsen. I vissa situationer kan det bli fråga om 
samtidig utbyggnad av allmänna anläggningar och allmän platsmark och kvartersmark i dessa 
fall är alltid Kommunens arbeten prioriterade före Exploatörens arbeten. Dock är utbyggnad 
av byggväg till respektive etapp ett krav för tillträde till den etappen. Kommunens och 
Exploatörens entreprenadarbeten ska samordnas. Samordningen ska ske så att hinder i 
möjligaste mån inte uppstår för entreprenadarbeten på allmän platsmark respektive 
kvartersmark.  

Samordning ska även ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att 
anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och 
höjd.   

Parterna ska kontinuerligt samråda med varandra under tiden från laga kraftvunnen detaljplan 
fram till färdigställt exploateringsområde. 

 
§ 12 Utbyggnad av kvartersmark 
 
Parterna är eniga om att bebyggelsen ska utformas i huvudsak enligt Detaljplanens 
illustrationer. Exploatören projekterar, utför och bekostar, alla anläggningar inom 
kvartersmark. Exploatören ansvarar för att skydda befintliga ledningar inom u-område vid 
byggnation på kvartersmark. Eventuell ledningsflytt bekostas av Exploatören. 
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Bostäderna ska i först hand upplåtas i bostadsrättsform, men får också upplåtas som hyresrätt 
om Exploatören anser det lämpligt. Om exploatören avser att upplåta bostäderna som 
hyresrätter äger Exploatören ej rätt till omförhandling av överenskommen köpeskilling. 
 
§ 13 Tillgänglighet 

Exploatören ska ha en särskild person utsedd som jobbar med tillgänglighetsfrågor inom 
exploateringsområdets kvartersmark. 

§ 14 Parkeringar 
 
Boende- och besöksparkering ska ske inom kvartersmark.  Exploatören ska följa kommunens 
gällande Riktlinjer för Parkering. Exploatören ska se till att möjlighet för laddning av elbilar 
ska finnas. Kommunen ser positivt på att exploatören etablerar samarbete med andra 
fastighetsägare och exploatör i närområdet, för att hitta lösningar för bilpool. Exploatörens 
ska anordna minst 1,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet och det beräknas utifrån 2 stycken 
per 100 kvadratmeter BTA.  
 
§ 15 Dagvatten 
 
Håbo kommuns Dagvattenpolicy ska följas inom Exploateringsområdet. Exploatören har 
under planprocessen tagit fram en dagvattenutredning. 
Exploatören åtar sig att följa dagvattenutredningens fördröjningslösningar och ska uppfylla 
målet icke försämring enligt Miljökvalitetsnormen. 
 
Så långt det är möjligt ska dagvatten inom Exploateringsområdets kvartersmark omhändertas 
lokalt, utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät. Om möjligt ska 
avledning ske i öppna ledningsstråk. 
 
Yt- och markvatten till Exploateringsområdet från intilliggande parkmark i detaljplan 239 ska 
avledas. Kommunen ansvarar för lämplig lösning i samband med projektering och 
Exploatören bekostar schakt i samband med arbeten på kvartersmark se även § 22. 
 
Handlingar vilka redovisar omhändertagandet av dagvatten inom Exploateringsområdet ska 
redovisas i samband med tekniskt samråd inför startbesked. 
 
§ 16 Teknisk försörjning  

Värme, energi 

Vid val av uppvärmning ska Exploatören utgå från Kommunens Vision samt kommunens 
Miljöstrategi och kommunen Markanvisningspolicy.  Enligt bilaga till Håbo kommuns 
Markanvisningspolicy ska byggnadernas specifika energianvändning uppgå till högst 70 
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kWh/m2.  Den bebyggelse som Exploatören ska uppföra enligt detta avtal bör anslutas till 
fjärrvärmenätet. 
 

El, Tele och Fiber 

Exploatören träffar överenskommelser med ledningsägare om villkor för anslutning. 
 

Avfall 

Exploatören ska se till att avfallshanteringen inom Exploateringsområdet under byggtiden 
och under byggnadernas drift i sin helhet anpassas till långtgående källsortering och 
återvinning i enlighet med för Kommunen vid tidpunkten för byggandet gällande 
avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifter består av föreskrifter, definitioner, 
sorteringsanvisningar och avfallsplan. Exploatören är medveten om att en ny Avfallsplan är 
under framtagande och har tagit del av den. Placering av sophanteringssystem ska ske i 
samråd med avfallsenheten innan bygglovhandlingar lämnas in. 

§ 17 Information, marknadsföring 
 
Före byggstart ska Exploatören på egen bekostnad sätta upp så väl synlig informationstavla, 
på eller i anslutning till Exploateringsområdet, vilken beskriver och informerar om det 
aktuella projektet.  
Exploatören ska vidare informera närboende/närliggande boende om projektet i god tid innan 
byggstart och när så bedöms befogat under genomförandetiden. 
Om annan exploatör bedriver arbeten i närheten äger Kommunen rätt att anvisa gemensam 
yta för skyltar. Text på byggskylt angående Kommunens medverkan i projektet ska utformas 
efter anvisningar från Kommunen. 
 
Exploatören ska före Exploateringsarbetenas påbörjan meddela Kommunen kontaktuppgifter 
till den person som under exploateringsarbetena ansvarar för information och 
kommunikation. 
 
§ 18 Etablering 
 
Byggetablering ska hanteras i samband med marklov/ bygglov. 
 
Innan mark och/ eller byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en etableringsplan 
och färdigställande plan, som ska godkännas av Kommunens Gatu- och parkenhet.  Plats för 
bodar och upplagsplats under byggnadstiden ska redovisas.  
 
Allmän plats får inte till någon del tas i anspråk för etablering utan ett beviljat polistillstånd 
enligt ordningslagen. I samband med polistillstånd tar Kommunen ut en avgift enligt taxa för 
upplåtelse av allmän plats. Polistillståndet är förenat med villkor om till exempel städning, 
avgränsning och återställning. 
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Exploatören ska på egen bekostnad ordna VA- och elförsörjning under byggtiden. 

I de fall kommunal mark tas i anspråk utan polistillstånd ska Exploatören erlägga vite till 
Kommunen som utgår med 150 kronor per påbörjad vecka och kvadratmeter som 
Exploatören eller dess entreprenörer nyttjar utanför godkänd byggetableringsyta. 

I de fall kommunal mark inte städats från bygg- och restmaterial efter det att polistillståndet 
upphört har Kommunen rätt att på Bolagets bekostnad ombesörja städning och återställande. 

I Exploatörens åtagande ingår att bekosta och iordningställa eventuella skador, som orsakas 
av Exploatören eller någon annan för vilken Exploatören ansvarar, som uppstår under 
byggnadstiden på intilliggande gator och parkanläggningar inklusive gatubelysning. Om 
Exploatören inte fullgör sina åtagande äger Kommunen rätt att åtgärda brister på allmän 
platsmark på Exploatörens bekostnad. 

Sker etablering på annan plats än allmän platsmark ska avtal skrivas med Plan- och 
utvecklingsavdelningen om upplåtelsen.  

 
§ 19 Byggtrafik/ Tillfart 
 
För byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska trafikanordningsplan upprättas av 
Exploatören. Planen ska skriftligen godkännas av Kommunen (gatuenheten). Denna ska bl.a. 
redovisa placering av stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartsvägar från 
byggarbetsplatsen, byggtrafik till och från byggarbetsplatsen samt var och hur avlastning av 
gods kommer ske. Planen ska även redovisa åtgärder för framkomlighet och säkerhet för 
fordons samt gång- och cykeltrafik. 
 

§ 20 Utbyggnad av allmän plats  
 
För att exploateringen ska vara möjlig att genomföra krävs utbyggnad av allmän plats. All 
allmän platsmark inom Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Kommunen ska i 
samråd med Exploatören ansvara för projektering, upphandling samt utförande av gator, 
gång- och cykelvägar och park inom Detaljplanen. 
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna (inklusive VA-ledningar) kommer att ske 
etappvis utifrån Exploatörens etapp indelning enligt bilaga 5. 
 
Nedan angivna anläggningar bekostas till 100% av exploatören. 

 Ny Lokalgata  
 Gångfartsområde 
 Park 

 



Slutligt 2016-02-19 
 

10 

 

Nedan angivna anläggningar ska bekostas till 50% av exploatören. 
 Förlängning av Lindegårdsvägen fram till korsningen Centrumleden/ Lindegårdsvägen. 
 Cykelpassage över Lindegårdsvägen. 

Nedan angivna anläggningar ska bekostas till 21% av Exploatören.  
 Cirkulationsplats (eller annan trafikåtgärd mellan Centrumleden och Lindegårdsvägen) 

Fördelningen av kostnader redovisas på bilaga 6. 
 

Projektering  

Projekteringen har som mål att följa den preliminära tidplanen, bilaga 8.  
 

Upphandling  

De allmänna anläggningarna ska byggas ut etappvis utifrån Exploatörens tidplan och etapp 
indelning. Kommunen avser att handla upp utbyggnaden i konkurrens.  Parterna ska 
kontinuerligt samråda priser innan Kommunen undertecknar entreprenad kontrakt p.g.a. det 
är Exploatören som bär den största andelen av kostnaderna för utbyggnad av allmänna 
anläggningarna.  
 
För det fall det i samband med upphandlingen av utbyggnaden av allmänna anläggningar 
visar sig att anbudssumman (och därmed den förväntade verkliga kostnaden) enligt 
Exploatörens uppfattning är alltför hög ska kommunen avbryta upphandlingen om  
Exploatören så begär. Exploatören ska i sådant fall ersätta Kommunen för dittills nedlagda 
kostnader, men har i övrigt inget kostnadsansvar. Parterna ska samråda om eventuell ny 
upphandling. 

För det fall Exploatören inte förvärvar visst markområde för vilket allmänna anläggningar har 
byggts ut och betalats av Exploatören och annan exploatör sedermera förvärvar aktuellt 
markområde har Exploatören rätt till skälig ersättning från Kommunen motsvarande den 
nytta som denna andra exploatör haft av utbyggnaden.  

Upphandlingen av allmänna anläggningar ska i möjligaste mån vara etappindelad med 
optioner för de delar som ska byggas ut i ett senare skede. 

§ 21 Buller åtgärd 
 
Exploatören ska bekosta nödvändiga buller skydd för bebyggelsen. Åtgärderna ska göras på 
allmän plats mark i enligt med detaljplanens bestämmelse, i den norra delen av detaljplanen. 
Exploatören ska aktivt medverka till att presentera lösning på bullerskydd som ska godkännas 
av Kommunens tekniska avdelning. 
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§ 22 Anläggningar inom allmän plats, utanför planområdet 

Avskärande dike 

Väster om Exploateringsområdet ska Exploatören utanför gällande detaljplanen men i direkt 
anslutning till Exploateringsområdet inom parkmark i detaljplan 239, bekosta 
iordningställande av avskärande dike mot bebyggelsen utifrån upprättad 
dagvattenutredningen se även § 15. 
 

Gång- och cykelväg 

Exploatören åtar sig att medverka till att en fortsättning av gång- och cykelväg på 
Lindegårdsvägens västra sida blir möjlig att genomföra. I åtagandet ingår att förhandla med 
befintlig BoKlok Brf om markåtkomst.  I åtagandet ingår inte att ge ekonomisk ersättning till 
aktuell Brf för markåtkomst. Exploatören ska dock svara för kostnader för anpassningar på 
fastigheten, så som planteringar och liknande. 
Kommunen har för avsikt att teckna servitutsavtal med aktuell BoKlok Brf.  
 
§ 23 Störningar 
 
Exploatören ska tillse att utbyggnad av exploateringsområdet sker med minsta möjliga 
störningar för boende och övriga intilliggande verksamheter med beaktande av 
exploateringsarbetenas natur och tillämpliga regler. För buller gäller de riktvärden som anges 
i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggarbetsplatser. 
 
§ 24 Fornminnen 

Exploatören är medveten om att utanför aktuellt Exploateringsområde och inom detaljplan 
239 finns fornlämningsområde Kalmar 107:1. Exploatören är ansvarig för att ansöka om 
erforderliga tillstånd i samband med markarbeten inom hela Exploateringsområdet. 

§ 25 Säkerhet  

Innan Kommunen påbörjar byggnationen av allmänna anläggningar ska Exploatören ställa 
godtagbar säkerhet för utbyggnaden. Exploatören ska överlämna en eller flera säkerheter som 
totalt ska omfatta 12 000 000 kr. Som säkerhet accepteras i detta fall moderbolagsborgen 
eller en icke tidbegränsad bankgaranti. Säkerheterna ska gälla till slutligt utbyggt område och 
ska sättas ned alternativt kan komma att återlämnas succesivt allt eftersom Exploatören har 
erlagt betalning för de allmänna anläggningarna dock ska minst 1 500 000 kr finnas kvar tills 
samtliga kostnader mellan Kommunen och Exploatören är slutligen reglerat. 
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§ 26 Överlåtelse av avtalet  

Detta avtal får överlåtas utan skriftligt medgivande av Håbo kommunstyrelse till bolag inom 
samma koncern som exploatören. Sker detta ska Kommunen och Exploatörens moderbolag 
överenskomma om nytt BTA-pris i enlighet med tidigare tecknat Ramavtal. 

Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan skriftligt medgivande från kommunstyrelsen i Håbo 
kommun.  

Vid Exploatörens överlåtelse av fastighet inom Exploateringsområdet ska dock Exploatören 
kvarstå som enda part gentemot Kommunen i detta Exploateringsavtal. 

Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet är Exploatören och framtida nya ägare 
skyldiga att upplysa varje ny ägare om detta avtal. Upplysningen ska fullgöras genom att 
bestyrkt kopia av detta avtal ska överlämnas till den nya ägaren. 

§ 27 Område betecknat med SB  

Exploatören äger rätt att vidare överlåta del av området betecknat med SB på bilaga 1, till 
verksamhet som bedriver förskoleverksamhet.  

§28 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol i 
Uppsala län. 

§ 29 Avtals exemplar 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och Lantmäteriet erhållit 
ett exemplar. 

§ 30 Kontaktpersoner 

För Kommunen:   Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
       Avdelning: Plan- och utveckling  
       Nämnd: Kommunstyrelsen 
För Exploatören:  Susanne Forsvik, Projektledare 
       BoKlok Housing AB/ BoKlok Mark och Exploatering AB 
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§ 31 Underskrifter 

Bålsta 2016-               Ort 2016- 

 

 

Håbo kommun              BoKlok Mark och Exploatering AB 

 

………………………………         1)……………………………… 
Carina Lund                 
Kommunalråd 
 
………………………………         2)……………………………… 
Per Nordenstam              
Kommundirektör 
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Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 100 m
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Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1600 m
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.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 500 m
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Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1650 m

2

.

Marken f¬r bebyggas med en env¬nings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lªgenhet.

BEGR NSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken f¬r inte bebyggas

g Marken skall vara tillgªnglig fºr gemensamhetsanlªggning

u Marken skall vara tillgªnglig fºr allmªnna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Utfartsfºrbud fr¬n kvartersmark mot lokalgata (Lindeg¬rdsvªgen) gªller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd f¬r anlªggas mot Lokalgata i

ºster

parkering Parkeringsplatser f¬r anlªggas

n Marken ska utfºras med genomslªpplig yta fºr att mºjliggºra

fºrdrºjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Placering

Komplementbyggnader f¬r uppfºras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter fr¬n angrªnsande gatukorsning

Utformning

Markradonfºrekomst ska undersºkas och grundlªggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Hºgsta antal v¬ningar

Utseende

f
1

Nªtstation ska utfºras med trªliknande fasad och sadeltak

ST¥RNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 10 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen ªr huvudman fºr allmªn plats

Planinformation

Planomr¬det berºr del av fornlªmning Kalmar 107:1. Fornlªmningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljºlagen (KML), enligt 2 kap 12Ä ªr det fºrbjudet att utan tillst¬nd fr¬n Lªnsstyrelsen

gºra ingrepp i marken inom fornlªmningen eller dess fornlªmningsomr¬de.
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DETALJPLAN fºr del av fastigheterna 
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Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Niv¬kurvor

G¬ngvªg

Avvªgd hºjd

Rutnªtspunkt

Vªg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgrªns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan ªr upprªttad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primªrkarteverk.

Grundkartan upprªttades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourfºres av: Bygg- och miljºfºrvaltningen,

H¬bo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Hºjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mªtklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 1
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- 53 lgh i BoKlok ”Flex”:
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Utfartsfºrbud fr¬n kvartersmark mot lokalgata (Lindeg¬rdsvªgen) gªller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd f¬r anlªggas mot Lokalgata i

ºster

parkering Parkeringsplatser f¬r anlªggas

n Marken ska utfºras med genomslªpplig yta fºr att mºjliggºra

fºrdrºjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Placering

Komplementbyggnader f¬r uppfºras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter fr¬n angrªnsande gatukorsning

Utformning

Markradonfºrekomst ska undersºkas och grundlªggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Hºgsta antal v¬ningar

Utseende

f
1

Nªtstation ska utfºras med trªliknande fasad och sadeltak

ST¥RNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 10 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen ªr huvudman fºr allmªn plats

Planinformation

Planomr¬det berºr del av fornlªmning Kalmar 107:1. Fornlªmningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljºlagen (KML), enligt 2 kap 12Ä ªr det fºrbjudet att utan tillst¬nd fr¬n Lªnsstyrelsen

gºra ingrepp i marken inom fornlªmningen eller dess fornlªmningsomr¬de.
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DETALJPLAN fºr del av fastigheterna 

ANTAGANDEHANDLING

100 meter9080706040 503020100

Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Niv¬kurvor

G¬ngvªg

Avvªgd hºjd

Rutnªtspunkt

Vªg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgrªns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan ªr upprªttad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primªrkarteverk.

Grundkartan upprªttades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourfºres av: Bygg- och miljºfºrvaltningen,

H¬bo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Hºjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mªtklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 3 - EXPLOATERINGSOMR¡DE







PLANBEST MMELSER

Fºljande gªller inom omr¬den med nedanst¬ende beteckningar. Endast angiven

anvªndning och utformning ªr till¬ten. Bestªmmelser utan beteckning gªller inom hela

planomr¬det.

GR NSER

Planomr¬desgrªns

Anvªndningsgrªns

Egenskapsgrªns

ANV NDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmªnna platser

Trafik mellan omr¬denHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

Anlagd park

PARK

Naturomr¬deNATUR

G¬ng-, cykel- och mopedvªg

GCMV G

Trafik p¬ fotgªngarnas villkor

G¡NGFARTSOMR¡DE

Kvartersmark

BostªderB

SkolaS

Tekniska anlªggningar

E

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
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1

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1300 m

2

.

Marken f¬r bebyggas med en env¬nings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lªgenhet.

e
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Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1500 m

2

.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 200 m

2

.

e
3

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 650 m

2

.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 250 m

2

.

e
4

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1800 m

2

.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 350 m

2

.

e
5

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 900 m

2

.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 100 m

2

.

e
6

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1600 m

2

.

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr komplementbyggnader ªr 500 m

2

.

e
7

Stºrsta till¬tna byggnadsarea fºr huvudbyggnader ªr 1650 m

2

.

Marken f¬r bebyggas med en env¬nings komplementbyggnad om

max 15 m

2

 per lªgenhet.

BEGR NSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken f¬r inte bebyggas

g Marken skall vara tillgªnglig fºr gemensamhetsanlªggning

u Marken skall vara tillgªnglig fºr allmªnna underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE (utformning av

kvartersmark)

Mark och vegetation

Utfartsfºrbud fr¬n kvartersmark mot lokalgata (Lindeg¬rdsvªgen) gªller om inget annat anges

utfart En utfart om max 6 meters bredd f¬r anlªggas mot Lokalgata i

ºster

parkering Parkeringsplatser f¬r anlªggas

n Marken ska utfºras med genomslªpplig yta fºr att mºjliggºra

fºrdrºjning av vatten

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

Placering

Komplementbyggnader f¬r uppfºras i grupp eller separat

Utfart ska placeras minst 60 meter fr¬n angrªnsande gatukorsning

Utformning

Markradonfºrekomst ska undersºkas och grundlªggningsmetoder anpassas efter resultat.

I Hºgsta antal v¬ningar

Utseende

f
1

Nªtstation ska utfºras med trªliknande fasad och sadeltak

ST¥RNINGSSKYDD

vall och/eller plank Bullervall och/eller bullerplank skall anordnas

ADMINISTRATIVA BEST MMELSER

Genomfºrandetid

Genomfºrandetiden ªr 10 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap

Kommunen ªr huvudman fºr allmªn plats

Planinformation

Planomr¬det berºr del av fornlªmning Kalmar 107:1. Fornlªmningar skyddas enligt 2 kap

kulturmiljºlagen (KML), enligt 2 kap 12Ä ªr det fºrbjudet att utan tillst¬nd fr¬n Lªnsstyrelsen

gºra ingrepp i marken inom fornlªmningen eller dess fornlªmningsomr¬de.
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DETALJPLAN fºr del av fastigheterna 

ANTAGANDEHANDLING

100 meter9080706040 503020100

Upplysning

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom
upprättande av kontrollplan.

Niv¬kurvor

G¬ngvªg

Avvªgd hºjd

Rutnªtspunkt

Vªg

Bostad, uthus

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgrªns

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN:

Grundkartan ªr upprªttad genom utdrag ur och

komplettering av kommunens primªrkarteverk.

Grundkartan upprªttades i januari 2010 och

uppdaterades i november 2015.

Ajourfºres av: Bygg- och miljºfºrvaltningen,

H¬bo kommun

Koordinatsystem:  SWEREF99 Zon 18.00

Hºjdsystem: Rikets 1900 (RH00)

Mªtklass II

Kalmar 107:1

BILAGA 6 -

KOSTNADSF¥RDELNING

ANL GGNING



Bilaga 7 1 

KÖPEAVTAL  
                                
Säljare 
Håbo kommun (org nr. 212000-0241) genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Säljaren 
 
Köparen 
BoKlok Mark och Exploatering AB (org nr. 556979-7516), Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö, 
nedan kallat Köparen  
 
Objekt 
Den del av fastigheten Håbo Väppeby 6:1 som är markerad på bifogad karta, nedan benämnd 
Fastigheten. 
                                
 
Mellan parterna tecknas följande avtal. 
 
§ 1 Överlåtelse 
 
Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på nedan angivna villkor. 
 
§ 2 Köpeskilling 
 
Köpeskillingen utgör  [**] / [**] / KRONOR, nedan ”Köpeskillingen”  
 
§ 3 Beräkning av Köpeskilling  
 
Köpeskillingen grundar sig på en byggrätt om ca [**] kvadratmeter ljus BTA och med ett 
kvadratmeterpris på 1100 kronor per kvadratmeter ljus BTA som ska räknas upp med 
värdetidpunkten KPI för januari 2012 fram till närmast kända KPI vid detta avtals tecknande. 
Dock får värdet ej vara lägre än 1100 kronor per kvadratmeter. 
 
För det fall ljus BTA enligt Köparens ansökan om bygglov överstiger de kvadratmeter som 
legat till grund för beräkningen av Köpeskillingen, ska Köparen erlägga tilläggsköpeskilling 
motsvarande mellanskillnaden. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas av Köparen senast inom 
30 dagar från den dag beslutet om bygglov vunnit laga kraft. 
 
§ 4 Betalning 
 
Köpeskillingen ska erläggas på Tillträdesdagen till av Säljaren anvisat konto, eller på annat 
sätt som överenskommes mellan parterna.  
 
§ 5 Tillträdesdag 
 
Fastigheten ska tillträdas av Köparen den [**], under förutsättning att betalning skett på det 
sätt som anges i § 4, alternativt den tidigare eller senare dag som parterna skriftligen enats 
om. 
 
Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen, sedan Köpeskillingen 
har erlagts. 
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§ 6 Köpebrev 
 
På Tillträdesdagen skall Säljaren, sedan full betalning av Köpeskillingen skett, överlämna 
undertecknat köpebrev till Köparen. 
 
§ 7 Lagfart 
 
Köparen skall ansöka om lagfart inom föreskriven tid och betala lagfartskostnaderna. Har 
Köparen inte ansökt om lagfart inom föreskriven tid äger Säljaren rätt att göra det på 
Köparens bekostnad.  
 
§ 8 Fastighetsbildning 
 
För det fall detta förvärv förutsätter fastighetsbildning ska Köparen, istället för 
lagfartsansökan enligt § 7, ansökan om fastighetsbildning. Säljaren biträder ansökan genom 
sin underskrift av detta avtal. Kostnaden för fastighetsbildningen betalas av Köparen.  
 
§ 9 Inteckningar 
 
Fastigheten överlåtes fri från inteckningar. 
 
§ 10 Fördelning av inkomster och utgifter 
 
Säljaren ska betala alla kostnader, skatter och avgifter för Fastigheten för tiden före 
Tillträdesdagen även om de förfaller till betalning senare. Köparen ska betala alla kostnader, 
skatter och avgifter för Fastigheten för tiden från och med Tillträdesdagen även om de 
förfaller till betalning tidigare. Intäkterna för Fastigheten fördelas på samma sätt som 
kostnaderna. 
 
§ 11 Försäkring och faran för Fastigheten 
 
Säljaren står för faran fram till Tillträdesdagen om Fastigheten skadas eller försämras genom 
olyckshändelse. Faran övergår på Köparen från och med Tillträdesdagen även om Fastigheten 
inte tillträtts på grund av Köparens dröjsmål. Drabbas Fastigheten av sådan skada som 
omfattas av försäkring ska köpet fullföljas, varvid Köparen inträder i Säljarens rätt till 
ersättning. 
 
Om skada inträffar före Tillträdesdagen, som ersätts av Säljarens försäkringsbolag svarar 
Säljaren för den del som utgör så kallad självrisk. Försäkringsersättningen ska vara full 
kompensation för Köparen gällande den inträffade skadan. 
 
§ 12 Detaljplan 
 
För Fastigheten gäller detaljplan (plan nr 425), nedan benämnd Detaljplanen, för del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 . Köparen har aktivt deltagit vid upprättande 
av Detaljplanen. 
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§ 13 Byggnadsskyldighet 
 
Köparen förbinder sig att senast inom tjugo (20) månader från Tillträdesdagen på Fastigheten 
uppföra en bebyggelse som detaljplan nr 425 anger, med en byggrätt på 
ca………….kvadratmeter BTA och huvudsakligen enligt illustration bilaga 2. 
 
Köparen äger inte rätt att överlåta Fastigheten, eller del av Fastigheten, innan 
byggnadsskyldigheten fullgjorts. 
 
Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när Köparen färdigställt bottenplatta för hela den 
byggnation som anges ovan. 
 
§ 14 Återgång 
 
Om Köparens åtagande enligt § 13 ovan inte har fullgjorts av Köparen inom angiven tid har 
Säljaren rätt att häva detta avtal, varvid köpet skall återgå. Sådan uppsägning skall ske 
skriftligen. [Denna återgångsklausul ska upprepas i köpebrevet.] 
 
§ 15 Dagvatten 
 
Dagvatten inom Fastigheten ska omhändertas lokalt och så långt det är möjligt renas inom 
Fastigheten. 
 
§ 16 Anslutningsavgifter mm 
 
Ersättning för allmänna anläggningar erläggs i enligt med exploateringsavtal som gäller för 
det område där Fastigheten är belägen. 
I Köpeskillingen ingår inte anslutningsavgifter för vatten- och avlopp, som ska erläggas enligt 
gällande taxa. 
 
§ 17 Fastighetens skick 

Fastighetens överlåts i det skick den är den dagen detta köpekontrakt undertecknas av båda 
parter. Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten. 
 
Säljaren garanterar dock att det inte finns några förelägganden från myndigheter avseende 
Fastigheten. 
 
§ 18 Friskrivning 
 
Med undantag av vad som uttryckligen garanteras av Säljaren i detta Avtal friskriver Köparen 
Säljaren från allt ansvar för fel och brister i Fastigheten av vad slag det må vara, såsom 
faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel samt s.k. dolda fel och andra brister. 
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§ 19 Villkor 
 
Köparens styrelse har godkänt detta avtal senast (….). 
 
Detta avtals giltighet är villkorat av att avtalet har godkänts som avtalsmall av 
Kommunfullmäktige i Håbo kommun samtidigt som Exploateringsavtal för området har 
godkänts och som har undertecknats 2016-…………--……….samt 20……-…………--
……….. 
 
§ 20 Tvist 
 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol i 
Uppsala län. 
 
§ 21 Avtals exemplar 
 
Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt och Lantmäteriet erhållit 
ett exemplar. 
 
Bilagor: 

1)  Karta över Fastigheten 
2)  Illustrationsplan detaljplan 

 
 
§ 22 Underskrifter 
 
Bålsta 201x-             ort)  2016-03- 
För Säljaren             För Köparen 
Håbo kommun            BoKlok Mark och Exploatering AB   
 
 
                               
Carina Lund             namn 
Ordf. Kommunstyrelsen         enligt fullmakt 
 
 
                                
Per Nordenstam 
Kommundirektör  
 
 
Säljarens namnteckningar bevittnas 
 
 
 
1)             
 
 
 
2)            



Bilaga 8                      
Preliminär tidplan

Preliminär tidplan
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 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 30 Dnr 2013/00109  

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng enligt 5 kap. 27§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om planupp-
drag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området 
samt att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till Cent-
rumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 
äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 
med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. Totalt innebär 
planens genomförande en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 bo-
städer. I nordöstra delen av området vid den allmänna parkytan möjliggörs 
uppförande av förskola. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den för-
djupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 
att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som utbyggnadsområde för 
bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 
att genomförandet av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåver-
kan enligt Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2016-02-11 
Illustrationsplan, daterad 2016-02-15 
Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 
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 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2013/00109 nr 65527 

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

 

Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 
7:218, Väppeby äng  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng enligt 5 
kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området 
samt att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till 
Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens 
förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 
äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 
med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. Totalt innebär 
planens genomförande en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 
bostäder. I nordöstra delen av området vid den allmänna parkytan 
möjliggörs uppförande av förskola. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där 
anges att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som 
utbyggnadsområde för bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 
att genomförandet av aktuell detaljplan inte medför betydande 
miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Samråd  
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 59 att sända ut förslaget till 
detaljplan på samråd enligt PBL 5 kap. 11 §. Förslag till detaljplan var enligt 
underrättelse den 28 april 2014 utsänt för samråd till och med den 26 maj 
2014. 

Granskning 
Kommunstyrelsen buslutade 2015-04-13 § 61 att sända ut förslaget till 
detaljplan på granskning enligt PBL 5 kap. 18§. Förslag till detaljplan ha 
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enligt kungörelse den 28 april 2015 varit utsänt för granskning mellan den 
29 april 2015 och 27 maj 2015. 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter under processen 
Det finns en oro bland de boende i närområdet för ökad genomfartstrafik i 
och med Lindegårdsvägens förlängning och planeringen av förskola i 
området. Det finns även ett missnöje med ännu ej färdigställd byggnation i 
närområdet och övriga delar av kommunen. Inkomna synpunkter behandlar 
trafik och buller, arkeologi, dagvatten, genomförandefrågor, störningar 
under byggskedet, försämrad utsikt och önskan från boende om att bevara 
befintlig grönska och öppna landskap 
 
Under samrådsskedet efterfrågades en del kompletterande utredningar 
såsom geoteknisk utredning, dagvattenutredning del 2, bullerutredning med 
trafikprognos och lägesstudie av förskola. Under granskningsskedet 
efterfrågades en arkeologisk utredning.  

Ändringar gjorda efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med 
information från kompletterande utredningar. Planbeskrivningen har 
genomgått redaktionella ändringar samt kompletterats med information om 
dagvatten recipient, miljökvalitetsnormer, bullerbilden för området och 
trafikprognos. Genomförandefrågorna har kompletterats med information 
om vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt.  

Redaktionella ändringar av plankartan har gjorts för att öka läsbarheten och 
förtydligande av bland annat huvudmannaskap. Plankartan har 
kompletterats med befintliga ledningsrätter i området.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planhandlingarna har genomgått en del redaktionella ändringar och 
uppdaterats med information enligt synpunkter från inkomna 
remissinstanser. Planbeskrivningen har förtydligats angående 
avvattningsdiket och information från den arkeologiska utredningen som 
genomfördes i oktober 2015. Plankartan har förtydligats med 
planinformation om fornlämningen.  
 
Ärendet 
"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]"  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för detaljplanen regleras i planavtal. Exploateringsavtal och 
exploateringsbudget redovisas i separata ärenden. 

Håbo kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid kommande 
markförsäljningar i området.  
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Byggherren bekostar utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 
planområdet. Detta regleras i exploateringsavtal. Efter utbyggnad av 
allmänna platser inklusive vatten och avlopp får kommunen ökade 
driftskostnader. 

Uppföljning 
Detaljplanen följs upp löpande utifrån exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2016-02-11 
– Illustrationsplan, daterad 2016-02-15 
– Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
– Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-02-25 
– Länsstyrelsens yttrande angående behovsbedömning, daterad 2014-02-

13 
  

__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen   
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
PBL 2010:900 

Detaljplan för    DPL 425 
del av fastigheterna Väppeby 6:1 och   FEBRUARI 2016 
Väppeby 7:218, Väppeby äng,  
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
 
PLANBESKRIVNING 
 

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs med västra lokalgatan inne i området. I förgrunden illustreras 
flerbostadshus i fyra våningar (till vänster) och flerbostadshus i två våningar (till höger), i bakgrunden syns 
radhuslängor i två våningar.  
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HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Illustrationer 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Lokalisering förskola, fyra alternativ 
Dagvattenutredning PM Sweco 140221, kompletterad steg 2 150218       
Översiktlig geoteknisk undersökning WSP 140825                    
Trafik och bullerutredning Väppeby Äng ÅF 150219 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförande av 
bostäder inom fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 samt 
att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till 
Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens 
förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom 
Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl 
flerbostadshus som småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen 
läggs längs nya gator och friare orienterade kvarter kan ordnas i 
områdets mellersta och östra del. I områdets västra och södra del 
hålls bebyggelsen något mer strikt i förhållande till gatan. Hus 
orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga rum kan formas. 
Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I nordöstra 
delen av området möjliggörs uppförande av förskola. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

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

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig 
påverkan på miljön. 
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PLANDATA 
 
Läge 

 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om 
Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett 
bostadsområde som trafikmatas från Lindegårdsvägen i söder. I väster 
angränsar Väppebyberget och i öster Gröna dalen.  

 

Areal Planområdets areal är ca 5,3 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 och 7:218 
som ägs av Håbo kommun.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 
att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde 
för bostäder och service (område 2 Gröna dalen).  

I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida 
bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med 
fokus på gröna inslag. Områdenas struktur bör utformas småskaligt 
med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna 
dalen föreslås ett vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta 
centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk 
inom en stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen 
och Centrum. 

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte 
påverka några riksintressen. 

Program Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan för 
Bålsta tätort, varför särskilt program för detaljplanen ej upprättas.  

Detaljplaner, 
områdes- 
bestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan för Väppeby äng (Dpl 239). 
Planen fastställdes 1992-10-17 och genomförandetiden har gått ut.  

Den norra delen av aktuellt område är i gällande detaljplan planlagt 
för parkändamål. Södra delen är planlagt för bostäder om två till tre 
våningar med största bruttoarea 3600 kvm ovan mark. Till 
bostadskvarteret ansluter en kortare lokalgata med tillhörande 
parkeringsområde. 

En ny lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till 
Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt 
gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas 
på den genomgående lokalgatan. Vägen bör även planeras med 
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid 
genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte 
utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag 
ersätts delar av dpl 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda 
och tomindelade områden inom södra Väppeby kommer dpl 239 
fortsätta att gälla. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. I östra delen av planområdet 
sträcker sig ett båtnadsområde för Bålsta dikningsföretag av år 
1929. 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön. 
Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av 
den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av 
resurser. 
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 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB) upprättas. En 
behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till 
länsstyrelsen för samråd och kommunens bedömning är efter detta 
samråd att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på 
miljön med följande motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

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

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

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 165) 
om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1 mfl, Väppeby 
äng. Eftersom beslutet om planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så 
handläggs planen enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 
 
Natur 

 

Mark och vegetation 

Området består av åkermark. Marken arrenderas idag för jordbruk.  

Geotekniska förhållanden 

Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där området 
ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU redovisar 
postglacial finlera inom området. Rikligt med sand och siltlager 
finns inom vissa områden i leran.  

 

Figur 1 Geologiska karta, SGU.  

Fyra geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i 
angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta 
Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes ytterligare 
en översiktlig grundundersökning för Väppeby gärde. Den senare 
med utgångspunkt i den äldre. Undersökningarna redovisar att 
marknivån inom området varierar kraftigt från +4 till +40 och att det 
består av lera underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar 
mot öster och kan på vissa ställen läcka ut som så kallad artesiskt 
vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för lättare 
byggnader (byggnader vars vikt understiger mindre än 1-2 ton/m2) 
medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast botten.                                  
Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för Bålsta centrum, 
utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför planområdet, gränsen 
ligger knappt 400 mot öster. Utredningen konstaterar att leran är 
känslig för sättningar och förordar bland annat att alla dränerande 
åtgärder och uppfyllning bör undvikas då det skulle kunna sänka 
grundvattenytan.  

För projektet har en specifik geoteknisk översiktlig undersökning 
utförts som bekräftar tidigare undersökningars bild (WSP 140825). I 
denna konstateras bland annat att det översta jordlagret består av 
mulljord med ringa tjocklek och därefter av lera i skikt med tunna 
sandskikt mellan. Slutsatsen av detta är att bostadshus bör 
grundläggas till fasta bottenlager (4-6 meter) med spetsburna pålar 
av stål eller betong. 
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 Risk för skred/höga vattenstånd 

Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det består 
av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt 
sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten bedöms behövas vid en 
utbyggnad.  

Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i 
Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet för 
översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst på +5 
meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför finnas. 

 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom området.  
 
Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar 
eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande 
kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, 
förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 
Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 
 
Fornlämningar 

Väster om området, i slänten upp mot Väppebyberget, finns två 
registrerade boplatser; Kalmar 107:1 och 112:1. Båda omfattas av 
gällande detaljplan 239. En arkeologisk utredning har tagits fram av 
Upplandsmuseet för att klargöra om okända fornlämningar berörs 
inom planområdet. Utredningen visar att det enbart finns lämningar 
av förhistorisk karaktär i form av kulturlager i områdets nordvästra 
hörn. Dessa kan knytas till boplatsen Kalmar 107:1 och utgör 
sannolikt utkanten av boplatsen. Alla markingrepp i fornlämningen 
ska tillståndsprövas enligt 2 kap Kulturmiljölagen. 

 

Figur 2 Förslag till ny avgränsning (röd linje) av boplatsen Kalmar 107:1 
utifrån resultaten av arkeologiska utredningen. Upplandsmuseets rapport 
2015:27. 

  



8(24) 
 

Bebyggelseområden Bostäder 

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus 
med trädgårdsstadskaraktär, där hus i huvudsak förhåller sig till 
ordnade gaturum med förträdgårdar utåt och privata trädgårdar i 
kvarterens inre. Bebyggelsen läggs längs med gator men friare 
orienterade kvartersstrukturer kan ordnas ut i områdets mellersta och 
östra kvarter. Byggnader orienteras förhållandevis nära gata så att 
tydliga rum kan skapas. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 
våningar men kommer att domineras av byggnader om två våningar. 
Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts för 
att skapa trygghet över dygnet. Totalt innebär planens genomförande 
en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 bostäder.  

 

Figur 3 Illustrationsflygvy för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom 
planområdet för tilltänkt byggherre BoKlok. 

Bebyggelsens karaktärsdrag 

Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en 
blandning av hustyper så att området får ett levande intryck och en 
småskalig karaktär med anpassning till landskapets form. Rummen 
mellan husen ska bära trädgårdsstadens prägel av avgränsande och 
inramande häckar, planteringar och staket runt gårdar i 
mellanrummet – förgårdsmarken mellan gata och fasad. 
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Figur 4 Exempel på kringbyggda gårdar med trädgårdskaraktär om två 
våningar av flerbostadshus (BoKlok – Silverdal, Sollentuna). Inspiration 
och förlaga för bebyggelsen hämtad från Boklok. 

 

Figur 5 Inspiration och förlaga för bebyggelsen hämtad från Järla Sjö i 
Nacka kommun. 
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 Angränsande bebyggelse och terränganpassning 

Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna 
dalen. Närmaste bebyggelse i söder är gruppbyggda flerbostadshus i 
två våningar. Husen har sadeltak i rött tegel. Kvartersområdet inom 
planen som angränsar till denna bebyggelse inrymmer ett knappt sex 
meter brett u-område längs dess södra gräns mot grannbebyggelsen 
som bildar en gränszon som ger möjlighet att anpassa marknivåerna 
mellan gammal och ny bebyggelse till varandra. 

I områdets västra kant kommer den brantare terrängen att kräva en 
del anpassning av markplaneringen i form av slänter och kanske 
partivis lägre stödmurar innanför kvartersgräns.  

 

 Figur 6 Principsektion av möjligt möte mellan kvartersmark och 
naturmark utanför planområdet i dess västra del. 

Offentlig service - förskola 

I Bålsta centrum finns det mesta av områdets offentliga service med 
bland annat kommunal administration, skola, bibliotek, vårdcentral, 
polis och arbetsförmedling. Öster om området ligger den 
kommunala grundskolan Gröna Dalen med förskola - åk 6.  

Befolkningsprognosen inom och utanför planområdet visar på ett 
ökat behov av förskolaplatser på sikt i närområdet. Planen ger därför 
möjlighet för uppförande av en förskola inom den norra delen av 
planområdet, vilket är en lämplig placering med hänsyn till 
hämtnings- och lämningstrafik förbi anläggningen och vid allmän 
parkyta. För sådan trafik anläggs drop-offzoner längs med 
omgivande gator. Förskolan kan planeras utifrån Ur&Skurs koncept 
och dimensioneras för maximalt fyra avdelningar. Förskoletomten 
har därför getts en tomtstorlek på ca 2300 kvm.  
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Figur 7 Läge för förskola i planområdets norra utkant. 

 
Tillgänglighet 

Den nya bebyggelsen planeras så att de uppfyller 
tillgänglighetskraven enligt BBR i den yttre och inre bostadsmiljön. 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 
lag. Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande 
markens lutning vid entréer etcetera ska vara god. Den nya 
bebyggelsen planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven. Detta 
behandlas närmare i bygglovskedet. 
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Friytor Lek och rekreation - parkmark 

Centralt inom planområdet planeras för en mindre parkyta som 
anordnas som en lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en 
pulkabacke och naturlekredskap. 

 

Figur 8 Referensbilder för utförande av parkyta inom planområdet.  

Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria ytor utgör 
naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum ligger 
även en lekplats och Buseum.  

Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns 
allvädersbanor. På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. 
Det spelas också fotbollsmatcher på den upplysta arenan.  

Väster om området ligger Bålsta bangolf.  

I mitten av planområdet planeras för ett centralt parkrum med 
sittplatser och lekmöjligheter.  

 Naturmiljö 

Väster om planområdet ligger Väppebybergets skogsmiljö. Nordöst 
om planområdet och järnvägen finns Bålstaåsen och Upplandsleden 
ligger inom gångavstånd. Planområdet innehåller ytor som kommer 
att avsättas som parkmark.  
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 Gatunät  

Lindegårdsvägen byggs ut som matargata med anslutning till 
Centrumleden i norr. En ny lokalgata (i väster) sträcker sig genom 
området i nordöstlig riktning och länkar ytterligare an till 
Lindegårdsvägen med två östvästligt gående gator. Lindegårdsvägen 
utformas med gång- och cykelbana separerade från körbanan av ett 
trädplanterat flackdike. 

 
Figur 9 Principsektion för förbindande lokalgata i nord-sydlig riktning i 
östra delen av området (Lindegårdsvägens förlängning). Själva 
körbanebredden kommer att vara 6,5 meter. 

 

 
Figur 10 Principsektion för västra lokalgatan som sträcker sig genom 
området i nordöstlig riktning och länkar an till Lindegårdsvägens 
förlängning.  

Gator och trafik 
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 De två gatorna i väst-östlig riktning inom själva kvartersområdet 
utformas som gångfartsgator. Det innebära att biltrafik rör sig i 
gångfart och på de gåendes villkor. Trafikslagen är helt integrerade i 
gatumiljön. Den asfalterade körbanans sidoområden (detta gäller 
även lokalgatan i nord-sydlig riktning) där bland annat möjlighet till 
boendeparkering ges inom kvartersmark, utförs med genomsläppligt 
material; markplattor, grus eller smågatsten. Gatulinjen bryts på ett 
par platser av genom sidoförflyttning för att ytterligare uppmuntra 
till låg fart genom området. 

 

Figur 11 Exempel på gångfartsgata som ”möbleras” med 
parkeringsplatser och markplattor för att signalera om förflyttning i låg 
hastighet. 

             

 
Figur 12 Principsektion för gångfartsgator i detaljplan, med 
dagvattenmagasin, upphöjda plattlagda ytor och fasade kantstenar. 
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Gång- och cykeltrafik 

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Lindegårdsvägen, trots 
gällande detaljplan. Den befintliga gång- och cykelväg som går från 
centrum fram till Lindegårdsvägen är idag välanvänd, framförallt av 
skolungdomar. En viktig korsningspunkt är den befintliga gång- och 
cykelvägen som går i norra delen av området och korsar framtida 
förlängning av Lindegårdsvägen. Planen föreslår att gång- och 
cykelnätet byggs ut och knyts ihop med de befintliga stråken. 
Lindegårdsvägen utformas med gång- och cykelbana separerade 
från körbanan av ett trädplanterat flackdike. Se principsektion figur 
9 på sidan 13. Korsningspunkt för den befintliga gång- och 
cykelvägen utformas med fartdämpande åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor. Exempel på åtgärder 
kan vara avsmalning av körbana eller medveten ljussättning så att 
gående och cyklande syns ordentligt när de korsar vägen. 

 

Figur 13 Illustrationskarta över utformningen där gång- och 
cykelväg korsar Lindegårdsvägen.   

Kollektivtrafik 

Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumleden i norr. 
Vägen planeras och dimensioneras för busstrafik. Kollektivtrafiken 
ses över årligen och tillskottet av bostäder kan leda till att en 
busshållplats skulle kunna ordnas i södra delen av planområdet. 
Preliminärt kan linje 303 eller linje 302 komma att gå igenom 
området och även stanna vid Åbergs museum, diskussion pågår med 
UL.  

Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om 
planområdet. Med direkttåg tar det knappt 30 minuter till 
Stockholms central och med pendeltåg tar det knappt 40 minuter. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas även busstrafiken, för 
närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Vid 
Minigolfbanan ca 500 m väster om den planerade bebyggelsen 
ligger två busshållplatser, Minigolfbanan A och B.  
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 Busshållplatserna trafikeras av Upplands lokaltrafik, buss 303 
BÅLSTA TÄTORT, sträckan Bålsta station - Hagviken - Bålsta 
station. 
Parkering, varumottag och utfarter 

Angränsande bostadsfastigheter söder om planområdet har utfarter 
mot Lindegårdsvägen. Nya gator planeras inom planområdet så 
tillkommande fastigheter kan ordna utfarter. Gatorna ansluter till 
Lindegårdsvägen. Området planeras utifrån kommunens 
parkeringspolicy och att det ska finnas en parkeringsplats per 
bostad. För lägenheter om 2 rum och kök gäller dock 0,8 
parkeringsplats per bostad. Avsikten är att anlägga markparkering, 
vilket illustreras i planhandlingen. Generellt utfartsförbud från 
planområdet gäller mot Lindegårdsvägen. Planen tillåter dock en 
utfart från kvartersmark.  

Trafikbuller 

En bullerutredning med avseende på störningar från omgivande 
trafik har upprättats av ÅF Konsult på uppdrag av kommunen. Den 
visar på ekvivalenta (”genomsnittliga”) bullernivåer under 
riksdagens norm om 55 dBA vid bostadsfasad inom hela 
planområdet, dock med en viss osäkerhet i fri terräng (frifält utan 
fysiska åtgärder såsom plank eller vall) på norrfasader av nya 
bostäder i områdets nordligaste del, närmast Centrumleden. Planens 
genomförande kan innebära behov av fysiska åtgärder såsom vallar 
längs med Centrumleden eller inramande skärmar för berörda nya 
bostadshus, i syfte att följa riksdagens norm vid fasad. Det 
ekonomiska ansvaret för genomförandet av sådana åtgärder åligger 
byggherren. 

 
  

Figur 14 Planöversikt över bullernivåer år 2025 (ekvivalent nivå) efter 
planens genomförande. Ljudnivåer vid fasad över 55 dB(A) följer ej den 
av riksdagen fastställda normen för bostäder. 
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Trafikflöden 

Det nya området planeras med tre anslutningar till Lindegårdsvägen. 
Beroende på om målpunkten är norrut eller söderut förväntas, för 
vissa bostäder, olika anslutningar bli nyttjade.  
 
60% av trafiken bedöms ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 
40% söderut (Kalmarvägen) detta gäller för både det nya och de 
befintliga områdena i Väppeby äng.  

Den förväntade, totala trafiken för prognosår 2025 har beräknats för 
området. Inom planområdets tillkommande gatusträckor beräknas ca 
650-750 fordon per dygn trafikera.  
 
Vid den tillkommande nya anslutningen av Lindegårdsvägen till 
Centrumleden i norr beräknas trafikflödet till 750 fordon/dygn år 
2025. Trafiken till anslutningen mot Kalmarvägen i söder beräknas 
öka med ca 270 fordon/dygn. 
 
Det nya området lite mer än fördubblar det totala trafikflödet på 
Lindgårdsvägen. 
 

Barnkonventionen Planområdet ligger i ett bostadsområde som inte är tungt trafikerat. 
Öster om området ligger för- och grundskolan Gröna Dalen och 
inom gångavstånd finns lekplatser och naturliga platser för lek och 
utomhusaktiviteter på naturmark. Väppebybergets skogsmiljö utgör 
ytterligare en närbelägen lekmiljö där den sluttande marken ger 
möjligheter för bland annat pulkaåkning. I planförslaget finns 
mindre, skyddade gårdar och området planeras för en park med plats 
för lek.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. En stor huvudledning går igenom 
planområdet inom allmän platsmark. 

  
 

Dagvatten 

Kommunen har ansvar för dagvattenhanteringen inom området. 
Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas.  
 
Recipient för dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca 
en kilometer nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen 
för denna vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda 
halter av kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska 
statusen betraktas däremot som god men med risk för försämring till 
2015. Förorenat dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den 
kemiska och ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all 
planering av ny bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt 
omhändertagande av dagvatten, liksom för att förhindra 
översvämningar vid höga vattenflöden. 
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 Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. 
Området täcks till stor del av lera som har begränsade 
infiltrationsmöjligheter, varför infiltration och fördröjning istället 
bör skapas i LOD-lösningar där leran byts ut mot mer 
infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadamm.  
 
I samband med planläggningen av området har en 
dagvattenutredning tagits fram. (Sweco Environment 140221, rev. 
150218). I denna anges att en exploatering av området kommer att 
innebära högre dagvattenflöden än nuläget från området men att 
detta kan motverkas genom fördröjningsåtgärder inom planområdet. 
Sådana åtgärder kan utgöras av makadammfyllda diken längs med 
en del av gatunätet (flackdiken) och delvis genomsläppliga gatuytor 
liksom avledning till nedsänkta grönytor inom området. 
 

 

Figur 15 Exempel på lokala metoder tillämpbara för planområdet; 
fördröjning av dagvatten genom växtbäddar på bostadsgårdar. 

Planen förskriver att parkeringsyta och gångyta längs med gatumark 
utförs som genomsläppliga ytor för att möjliggöra fördröjning av 
dagvatten (område märkt n i plankartan), se vidare figur 10. Den 
genomsläppliga beläggningen bidrar med en utjämning av flöden, 
reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 
 

 Öster om området finns en dagvattendamm för det befintliga 
bostadsområdet i södra delen av Gröna dalen. Dammen kan 
utnyttjas för det nya planområdet, men flödet till dammen får inte 
bli större än i dagsläget. Dammen utgör därmed ett extra 
översvämningsskydd mot nedströms liggande områden.  

Parallellt med och strax utanför kvartersgräns i planområdets västra 
del anläggs ett avskiljande dike. Syfte med diket är att minimera 
risken för stor ytavrinning av dagvatten in på kvartersmark mot nya 
bostäder vid stora nederbördsmängder, se figur 6 och 16. Marken 
för avvattningsdiket är i gällande detaljplan 239 planlagd för 
allmänt ändamål, park. Kommunen kommer att ansvara för skötseln 
av avvattningsdiket.   
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Figur 16 Huvudsakliga flödesriktningar för dagvattenavrinning genom 
planområdet enligt utredning. 
 

 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat att: 

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

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

3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl 
föreligger. 

 
El 

Eon svarar för elförsörjningen av området. En ny 
elstation/transformatorstation för försörjning av ny 
bostadsbebyggelse planeras längs med Lindegårdsvägen i områdets 
sydöstra del. 

 
Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta 
kabel TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta 
kabel TV. Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska 
följas. 



20(24) 
 

 
Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 
Närmaste återvinningsstation med batteriholk finns vid simhallens 
parkering, ca 300 m nordöst om planområdet. Miljöhus kommer att 
placeras runtom längs med gator inom planområdet på 
kvartersmark, på sådant vis att god åtkomst enligt gällande 
renhållningsordning åstadkoms. 

Trygghet och 
säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika 
form. Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet 
och säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten 
till skola, service och bostäder kan också främja tryggheten genom 
att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Miljökonsekvenser Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta 
kan uppvägas delvis av planering av våtmark i Gröna Dalen.  

Förslaget anses vara bidragande till hållbar stadsutveckling då det 
möjliggör relativt hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och 
genererar underlag för service.  

Bebyggelse i Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och 
landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.  

Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför 
störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför. 

 Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 
och luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för 
utsläpp av dagvatten från ny exploatering och anslutningen till 
befintlig gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så 
bedöms påverkan vara mycket måttlig på förutsättningarna för 
uppsatta miljömål. 

GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 

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

 Tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2014 
Granskning 2:a kvartalet 2015 
Antagande 2:a kvartalet 2016 
 
Detaljplanen kan som tidigast vinna laga kraft under april 2016 
under förutsättning att den inte överklagas. 

 Genomförandetid 

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

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till 
den ändras eller upphävs.  
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 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det 
innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för drift och 
skötsel av allmänna platser, gator, parker samt vatten och 
avloppsledningar.  

Reglering av utbyggnaden av gator och VA-ledningar inom 
planområdet regleras i exploateringsavtal mellan byggherre och 
Håbo kommun. 

E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät inom 
planområdet. 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina 
ledningar inom planområdet 

 Avtal 

Kommunen och BoKlok Housing AB (byggherre) har ingått 
överenskommelse om exploatering av del av Väppeby 6:1. 
Ramavtal tecknades den 3 juli 2013. Ramavtalet utgör en 
övergripande reglering av ansvar och kostnader vid framtagande av 
detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal.  
 
Ett jordbruksarrende har funnits på marken som berörs av 
detaljplanen. Arrendet är uppsagt på den delen som berörs av denna 
detaljplan. 
 

 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska beslutas om i samband med att planen går till 
beslut för antagande.  
 

Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Köpeavtal 

Köpeavtal kommer att upprättas utifrån respektive etapp som 
byggherren bygger ut. Marken tillträds etappvis enligt 
överenskommelse i exploateringsavtal. 
 

Tidplan 

Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas 
och genomföras.  
 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter 

Detaljplanen berör del av de kommunägda fastigheterna Väppeby 
6:1 och 7:218 
 
Fastighetsbildning, ledningsrätt mm 

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras inom 
planområdet för att få till de kvartersbildningar/fastigheter som 
detaljplanen möjliggör. 
 
Fastighetsbildningen till följd av planens genomförande 
(avstyckningar, bildande av gemensamhetsanläggningar) inom 
planområdet bekostas av byggherre enligt exploateringsavtal.  
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 Inom planområdet har Telia AB en ledningsrätt för Tele akt 03-
95:256.1. Rättighetens lägen överensstämmer inte med ledningens 
verkliga läge. Eftersom ledningen var utförd vid bildandet av 
ledningsrätten gäller ledningsrätten där ledningen är förlagd. 
Ledningshavaren har bekräftat ledningens sträckning varför 
ändringen görs i detaljplanen för att inte vara missvisande. 
Ledningsägare bekostar eventuell omprövningen av ledningsrätten.  
 
Inom planområdet har Håbo kommun en VA-ledning. Kommunen 
ansöker om ledningsrätt. Byggherre ska bekosta bildandet av 
ledningsrätten inom kvartersmark. 
 
Gemensamhetsanläggning i den sydvästra delen av planområdet ska 
främst omfatta infart för de fyra parhusen samt flerbostadshusen i 
angränsande kvarter.   
 
Ett avtalsservitut ska tecknas mellan Håbo kommun och byggherre 
för det område som berörs av parkering med anslutning till parken 
enligt illustration. Kommunen vill ha åtkomst till parken från två 
håll. 
 

 Markavvattningsföretag 

Planområdet ingår i ett markavvattningsföretag (se karta i 
Dagvattenutredningen sid. 6) med flera fastigheter kring Gröna 
Dalen. Markavvattningsföretaget användes under den tid då största 
delen av närområdet utgjordes av jordbruksmark och syftade till att 
genom samfälld utdikning i ett system mellan fastighetsmarker öka 
avkastningen i jordbruket. Kommunens bedömning är att planens 
genomförande inte innebär ytterligare påverkan på 
markavvattningsföretaget. Genom planerad exploatering i denna och 
omgivande markområden inom Gröna Dalen är 
markavvattningsföretaget ej längre meningsfullt och kommunen 
avser begära upphävande av företaget i samband med upprättande 
av planprogram för Gröna Dalen. 
 

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Genomförandet av planen innebär en tydlig markindelning av 
allmän platsmark och privat kvartersmark.  
 
Kommunen gör bedömningen att Telias ledning inte är placerad 
enligt ledningsrätten. Den har ett annat läge. Kostnaden för 
omprövning till ledningens rätta läge görs av ledningsägare. 
 

Ekonomiska åtgärder 
 

Markersättningar 

Håbo kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid 
kommande markförsäljningar i området. Markförsäljningen av 
kvartersmark till byggherre sker etappvis. 
 
Planekonomi 

Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av 
byggherre i enlighet med tecknat planavtal. Byggherren bekostar 
dessutom genom plankonsult upprättande av planhandlingar samt de 
underlag som krävs för detaljplanens framtagande.  
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 I samband med att detaljplanen tas upp för antagande av 
Kommunfullmäktige ska en projektbudget fastställas. 
 
Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares 
gällande taxa. 
 

 Bygglovavgift 

Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa. 
 
Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 
kommunen ökade driftskostnader.  
 
Exploatör 

Byggherren bekostar utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 
planområdet. Därutöver ansvarar byggherren för att skydda 
befintliga ledningar inom u-område vid byggnation på kvartersmark 
och eventuell ledningsflytt bekostas av byggherren. Detta regleras i 
exploateringsavtal. 
 
Avvattningsdike 

För kostnader utanför planområdet, längs dess västra gräns för 
anläggande av avskärande dike i syfte att motverka 
ytvattenavrinning in på kvartersmark, ansvarar byggherre och detta 
regleras i exploateringsavtal. 
 

Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder 
 

Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 
kommunen ökade driftskostnader.  

Exploatör 

Byggherren bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av 
planen vilket kommer att bli en del av boendekostnaderna för 
tillkommande bostäder. 
 

Tekniska åtgärder Värme 
I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning. 
 
Avfall 

Hämtning av avfall i den sydvästra delen av planområdet sker från 
gemensamt uppsamlingsställe mot Gårdsgatan. 
 
Avvattningsdike 

Anläggandet av avvattningsdiket i västra delen utanför planområdet 
regleras i exploateringsavtalet. Kommunen kommer att ansvara för 
skötseln av avvattningsdiket.   
 
Tekniska utredningar 

En dagvattenutredning är framtagen för området (Sweco PM 2015-
02-18) och redovisas under rubriken Dagvatten.  
Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme 
ska ske i samråd mellan byggherren, Håbo kommun och E-on.  
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 En översiktlig Geoteknisk utredning har utförts av WSP, rapport 
10200413. Denna rekommenderar geoteknisk medverkan under 
resterande planerings- och projekteringsprocess. 

En bullerutredning för omgivande trafikbullerpåverkan på ny 
bostadsbebyggelse inom planområdet har tagits fram av ÅF 2015-
02-13; rapport-id 700689. Detaljplanens utformning har tagit 
hänsyn till slutsatserna av utredningen avseende beräknade 
bullernivåer. 

Radon 

Ny bebyggelse ska utformas på radonsäkert sätt och i samband med 
bygglovansökningar ska radonundersökning utföras. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbar-
het. Om dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som 
en överraskning under genomförandet. 

Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska ombesörjas och 
bekostas av byggherre.  

Medverkande 
tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av Stefan Stare och Anna 
Ahlstrand, Ettelva Arkitekter AB i samarbete med tjänstemän inom 
Håbo kommun och med Göran Reierstam, Reierstam arkitektur & 
projektutveckling AB, som också gjort illustrationer och 
planstruktur för området. Från BoKlok har Susanne Forsvik och 
Anders Hellman medverkat. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter genom 
Gregor Wierusz har bistått Håbo kommun i granskningsskedet i 
planprocessen. 

 

Bålsta i februari 2016 

Håbo kommun 

 

 

 

 
Anna-Karin Bergvall  
Tf. Plan- och utvecklingschef   
 
 
 
 
 
Paulina Cifuentes Vargas Anne-Marie Engman 
Planarkitekt Mark- och exploateringsingenjör 
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 Datum Vår beteckning 
 2016-02-15 KS 2013/109 nr 65531  

  

 

 
Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng, Håbo kommun, Uppsala län. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan var enligt underrättelse den 28 april 2014 utsänt för samråd till och med 
den 26 maj 2014. Ett samrådsmöte ägde rum den 13 maj, kl.17.00-19.30, i kommunhuset. 
18 personer närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller hade inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Svenska kraftnät och 
Vattenfall Eldistribution AB.  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt kungörelse den 28 april 2015 varit utsänt för granskning mellan 
den 29 april 2015 och 27 maj 2015. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i 
kommunhuset, biblioteket och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 10 yttranden varav 9 med synpunkter. Trafikverket tillstyrkte och 
har inget att invända mot förslaget. 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas och kommenteras de 9 yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under granskningsskedet. Inkomna yttranden redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga.  

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 9 ) 

Länsstyrelsen finner att planen överensstämmer med gällande fördjupade översiktsplan. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL (2010:900) 11 kap 
10§. 
 
Övriga synpunkter 
Kommunen bör redovisa ett ställningstagande kring dagvattendammens kapacitet och behov av 
eventuell utbyggnad av denna. 
 
Den planerade bebyggelsen berör fornlämningen Kalmar 107:1 samt gränsar till ett antal 
förhistoriska gravar. Detta ger anledning att tro att det kan finnas ytterligare lämningar dolda 
under mark. En arkeologisk undersökning bör därför göras innan området tas i anspråk för 
bebyggelse. 
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Svar 

Dagvattendammen är dimensionerad för ett 2-årsregn och omhändertar i dagsläget vatten från 
bostadsområdet väster om planområdet. Med föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredning visar 
beräkningar att flödet kan fördröjas så att flödet ut från planområdet inte ökar jämfört med innan 
exploatering. Dammen utgör därmed enbart ett extra översvämningsskydd mot nedström 
liggande områden. Kommunen anser inte att dammen behöver utredas vidare då det är ett 
kommunalt ansvar att dammen är rätt dimensionerad. 

Upplandsmuseet gjorde i oktober 2015 en arkeologisk utredning för att klargöra om okända 
fornlämningar berörs inom planområdet. Utredningen visar att det enbart finns lämningar av 
förhistorisk karaktär i form av kulturlager i områdets nordvästra hörn. Dessa kan knytas till 
boplatsen Kalmar 107:1 och utgör sannolikt utkanten av boplatsen. Alla markingrepp i 
fornlämningen ska tillståndsprövas enligt 2 kap Kulturmiljölagen. Plankartan förtydligas med 
följande planinformation om fornlämningen:  
 
Planområdet berör del av fornlämning Kalmar 107:1. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap 
kulturmiljölagen (KML), enligt 2 kap 12§ är det förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen 
göra ingrepp i marken inom fornlämningen eller dess fornlämningsområde.  
 

2. Lantmäteriet (bilaga nr 4) 
Plankarta med bestämmelser 
Plankartan måste uppdateras och förses med tydligare bestämmelser avseende bland annat GCM-
väg och läget för tillåten utfart mot Lindegårdsvägen. Ingen mätklass är angiven i plankartan. 
Plankartan stämmer inte överens med de andra kartorna i planhandlingarna då 
planområdesgränsen har justerats.  
 
Gemensamhetsanläggning 
I sydvästra delen av detaljplanen finns ett g-område för gemensamhetsanläggning. Det bör 
förtydligas i planhandlingarna vad området är tänkt att användas till och vilka som förväntas 
använda det.  
 
Avskiljande dike 
Anläggning och skötsel av avvattningsdiket väster om området måste regleras i 
exploateringsavtal. Om diket är viktigt för bebyggelsen bör det tydligt framgå hur skötseln ska 
gå till. Beroende på hur viktigt diket är för bebyggelsen kan det vara en fördel att ta med diket i 
planområdet. Om diket omfattas av planen blir det tydligt om kommunen ska sköta diket eller ett 
markavvattningsföretag ska ha ansvaret.  
 
Övrigt 
Förutsättning att ompröva ledningsrätt 03-95:256.1 och flytta läget kommer att finnas efter det 
att planen vunnit laga kraft. Till dess att omprövning sker belastas fortfarande stora delar av 
byggbar kvartersmark av ledningsrätten.  
Den stora huvudledning för VA som går igenom planområdet förutsätts ligga i allmän platsmark 
alternativt inom u-område så att ledningsrätt kan bildas.  
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Svar 

Plankartan har förtydligas och kompletteras med mätklass och GCM-väg. Utfart mot 
Lindegårdsvägen regleras med bestämmelse om att utfart om max 6 meters bredd får anläggas 
mot Lokalgata i öster och ska placeras minst 60 meter från angränsande gatukorsning. Övriga 
kartor i planhandlingarna justeras så att de stämmer överens med planområdesgränsen för 
detaljplanen.  

Planhandlingarna förtydligas angående gemensamhetsanläggningen i den sydvästra delen av 
planområdet och det avskiljande diket väster om området. Gemensamhetsanläggningen ska 
främst omfatta infart för de fyra parhusen samt flerbostadshusen i angränsande kvarter. 
Anläggandet av avvattningsdiket regleras i exploateringsavtalet. Kommunen kommer att ansvara 
för skötseln av avvattningsdiket.   
 
I detaljplanekartan har redovisningen av ledningsrätt 03-95:256.1 ritats om. Ledningens 
sträckning i grundkartan är inte i överensstämmelse med verkligheten. Eftersom ledningen var 
utförd vid bildandet av ledningsrätten gäller ledningsrätten där ledningen är förlagd. 
Ledningshavaren har bekräftat ledningens sträckning varför ändringen görs i detaljplanen för att 
inte vara missvisande. Ledningsägare bekostar omprövning av ledningsrätten. 

Den stora huvudledning för VA som går igenom planområdet ligger i allmän platsmark och inom 
u-område.  
 

3. Lindegårdsvägen 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 45 och 49 (bilaga 1) 

Har synpunkter på vägdragningen samt önskar ett bullerplank mot Lindegårdsvägen. De är 
oroliga för att vägen blir en genomfartsled och är bekymrade för den ökade mängden avgaser, 
buller och säkerhetsrisken för barnen. 

Svar  

Redan i gällande detaljplan 239 från år 1992 fanns den föreslagna vägdragningen mellan 
Centrumleden och Kalmarvägen. Detaljplanen har däremot inte exploaterats fullt ut och 
Lindegårdvägen har inte utförts helt enligt gällande detaljplan.  

Syftet med det nya planförslaget är bland annat att möjliggöra att Lindegårdsvägen förlängs till 
Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden. Vägen kommer 
att utformas med gång- och cykelbana separerade från körbanan av ett trädplanterat flackdike 
vilket saknas idag. Kommunen planerar att även anlägga gång- och cykelbana utmed befintliga 
Lindegårdsvägen och kommer att ta kontakt med bostadsrättsföreningen för vidare diskussioner. 

Lindegårdsvägen kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i 
linjetrafik. Den tillkommande bebyggelsen förväntas till störredelen ha målpunkter norrut på 
Lindegårdvägen till Centrumleden. Kommunen bedömer att det inte finns grund till några 
bulleråtgärder. Boende som upplever sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens 
miljöavdelning. 
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4. Posten, Bålsta (bilaga 2) 

Önskar bli kontaktade när det är dags att planera/placera ut postlådor. 

Svar  

Posten kommer att kontaktas i projekteringsskedet.  
 

5. Skanova (bilaga 3) 

Skanova önskar behålla befintliga, markförlagda ledningar. Måste de helt eller delvis flyttas 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden bekostar den. Denna ståndpunkt önskas 
noterad i planhandlingarna. 

Svar 

Ledningarna är belägna inom u-område i detaljplanen. Planhandlingarna har kompletterats med 
att byggherren ansvarar för att skydda befintliga ledningar inom u-område vid byggnation på 
kvartersmark och eventuell ledningsflytt bekostas av byggherren. Detta regleras i 
exploateringsavtal. 
 

6. Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget i Uppsala län (Bilaga 6) 

Den i planen redovisade gatubredden är, trots sina sidoområden, inte tillfyllest för planerad 
busstrafik. Körbanan ska vara 3,5 meter i vardera riktning det vill säga en total körbanebredd på 
7,0 meter. I enstaka fall kan det vara möjligt att kompromissa körbanebredden till 3,25 meter det 
vill säga total körbanebredd 6,5 meter. Den gång- och cykelöverfart som planeras behöver också 
anpassas till den busstrafik som planeras. 

Svar 

Efter samråd med UL breddas Lindegårdsvägen till 6,5 meter. UL kommer att kontaktas i 
projekteringsskedet. 
 

7. Lindegårdsvägen 69 (Bilaga 7) 

Motsätter sig planen och önskar bevara befintlig grönska och öppna landskap. Anser att mer 
centrumnära områden bör byggas. Har synpunkter på kvaliteten på de hus den tilltänkta 
byggherren tidigare uppfört i kommunen samt befarar att områdets lokalgata kommer att 
användas som genomfartsled. 

Svar 

För att klara av Håbo kommunens stora bostadsbehov behöver mark tas i anspråk som är belägen 
nära centrum. Det aktuella planförslaget ligger inom ca 5min cykelavstånd och ca 10min 
gångavstånd till centrum. Området är i den fördjupade översiktsplanen utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder och service. Att bebygga området är strategiskt viktigt för Bålsta 
eftersom det ligger centralt i tätorten inom promenadavstånd från centrum/pendeltågstation. 
 
Kommunen anser att åkermarken inte utgör en öppen grön yta som kan användas av 
medborgarna. Däremot har kommunen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gröna Dalen (i 
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anslutning till Väppeby) där det planeras för utveckling av en stadspark i kombination med 
bostäder och mindre kommersiell service.  
 
Synpunkterna på befintliga BoKlok hus är ingen planfråga.  BoKlok och befintlig BoKlok Brf 
för en dialog i frågan. 
 
Syftet med det nya planförslaget är bland annat att möjliggöra att Lindegårdsvägen förlängs till 
Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens förhållanden. Lindegårdsvägen 
kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i linjetrafik. Den 
tillkommande bebyggelsen förväntas till störredelen ha målpunkter norrut på Lindegårdvägen till 
Centrumleden. Kommunen bedömer att det inte finns grund för några bulleråtgärder. Boende 
som upplever sig störas av buller kan ta kontakt med kommunens miljöavdelning. 
 

8. Ägare Väppeby 7:1 (bilaga 8) 

Noterar att ingen uppgörelse skett avseende dikningsföretaget Väppeby-Bålsta och önskar 
återkomma i sakfrågan. 

Svar 

Kommunen har för avsikt att föra vidare diskussioner om upphävande av dikningsföretaget med 
berörd markägare vid vidare arbete med detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. 
 

9. EON elnät (bilaga 10) 

EON anser att placering av e-område inte är optimal och redovisar ett antal alternativa lägen 
varav ett är utanför planområdet. 

Svar 

Efter kommunicering med EON har beslut tagits att placeringen av e-område ligger kvar enligt 
granskningsförslaget.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 
Det finns en oro bland de boende i närområdet för ökad genomfartstrafik i och med 
Lindegårdsvägens förlängning och planeringen av förskola i området. Det finns även ett 
missnöje med ännu ej färdigställd byggnation i närområdet och övriga delar av kommunen. 
Inkomna synpunkter behandlar trafik och buller, arkeologi, dagvatten, genomförandefrågor, 
störningar under byggskedet, försämrad utsikt och önskan från boende om att bevara befintlig 
grönska och öppna landskap 
 
Under samrådsskedet efterfrågades en del kompletterande utredningar såsom geoteknisk 
utredning, dagvattenutredning del 2, bullerutredning med trafikprognos och lägesstudie av 
förskola. Under granskningsskedet efterfrågades en arkeologisk utredning.  

Ändringar gjorda efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med information från 
kompletterande utredningar. Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om dagvatten recipient, miljökvalitetsnormer, bullerbilden för 
området och trafikprognos. Genomförandefrågorna har kompletterats med information om vilka 
organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen 
ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

Redaktionella ändringar av plankartan har gjorts för att öka läsbarheten och förtydligande av 
bland annat huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats med befintliga ledningsrätter i 
området.  

Ändringar gjorda efter granskningen 
Planhandlingarna har genomgått en del redaktionella ändringar och uppdaterats med information 
enligt synpunkter från inkomna remissinstanser. Planbeskrivningen har förtydligats angående 
avvattningsdiket och information från den arkeologiska utredningen som genomfördes i oktober 
2015. Plankartan har förtydligats med planinformation om fornlämningen.  
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 
granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som för fram till 
antagande. 

Sakägare med besvärsrätt: 
Lindegårdsvägen 23, 25, 29, 31, 35, 
37, 39, 45 och 49 

Synpunkt inkom under granskningen 

Lindegårdsvägen 69 Synpunkt inkom under samråd och granskningen 
Lindegårdsvägen 111, 113, 115, 117, 
63 

Synpunkt inkom under samrådet 

Lindegårdsvägen 85 Synpunkt inkom under samrådet 
 
Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och 
bygglagen (2010:900).  
 

Bålsta februari 2016 

 

 

 

Anna-Karin Bergvall  Paulina Cifuentes Vargas 
Tf. Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden under granskningstiden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
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 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 31 Dnr 2013/00126  

Granskning av detaljplan för del av Väppeby 6:1, 
Väppeby äng (LSS-boende) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 
till detaljplan för del av Väppeby 6:1 för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om upp-
drag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter den 
2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den aktu-
ella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig bebyggel-
sestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för flerbo-
stadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen före-
slås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 100 lägenheter 
varav minst 6 lägenheter i LSS-boendet. En buffertzon i form av mark som 
inte får bebyggas föreslås hållas mot befintliga villor i söder.  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 1 december 
2015 till 4 januari 2016. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 3 med 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Plankarta upprättad februari 2016 
Planbeskrivning upprättad i februari 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Samrådsredogörelse inkl. inkomna yttranden i bilaga 

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

 

Detaljplan för del av Väppeby 6:1, Väppeby äng (LSS-boende) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut 
förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:1 för granskning enligt 5 kap. 
18 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 100 lägenheter 
varav minst 6 lägenheter i LSS-boendet. En buffertzon i form av mark som 
inte får bebyggas föreslås hållas mot befintliga villor i söder.  
 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 1 december 
2015 till 4 januari 2016. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 3 med 
synpunkter.  

Inkomna yttranden från bostadsrättsföreningen i närområdet omfattar 
framför allt synpunkt på lokalgatan i pågående angränsande plan (dpl 425) 
med Lindegårdsvägens förlängning. Det finns en oro att vägen blir en 
genomfartsled och att de boende kommer att störas av ökad trafik och 
buller. Därutöver omfattar synpunkterna från remissinstanser synpunkter på 
plankartan och genomförandefrågor. 

Ändringar efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. 
Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om bland annat beräknade trafikmängder, 
uppgifter om antalet bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning för 
området. Planbeskrivningen har förtydligas angående konsekvenser av 
planens genomförande. Planbeskrivnigen kommer ytterliggare att justeras 
innan granskningen. 
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Plankartans bestämmelser och grundkarta har justerats för att öka 
läsbarheten. Plankartan har förtydligats vad gäller byggrätt och 
kompletterats med befintliga ledningsrätter i området, u-område och 
bestämmelse om markens genomsläpplighet för dagvatten  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för planen regleras i planavtal. 

Beslutsunderlag 
– Plankarta upprättad februari 2016 
– Planbeskrivning upprättad i februari 2016 
– Illustrationsplan 20160128 
– Samrådsredogörelse inkl. inkomna yttranden i bilaga 
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och utvecklingsavdelningen  
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4 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

3 VÅNINGAR

4 VÅNINGAR

1 VÅNING 
LSS

1 VÅNING 
LSS

FÖRRÅD

FÖRRÅD

FÖRRÅD







Från: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.se]  
Skickat: den 7 januari 2016 09:56 
Till: Kommun 
Ämne: Plansvar för Väppeby 6:1, Änr KS 2013/126 
 

 
 
  
Datum                                                                                                                 Arkivnr 
2016-01-07                                                                                 Ö2015 217 
  
  
Detaljplan för Väppeby 6:1, Håbo kommun 
  
E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 
 
Ursäkta sent svar 
 
 
 
Med vänliga hälsningar/With kind regards,  
Peter Eriksson 
 
Tillstånd och Rättigheter  
M   +46-706-88 40 14  
F    +46-19-15 91 06  
peter.eriksson@eon.se  
 
E.ON Elnät Sverige AB  
Box 1422  
701 14 Örebro  
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Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 BÅLSTA 

TeliaSonera Skanova Access AB 
AccessnätplaneringStockholm 
Box 93 
123 22 FARSTA 
TeliaSonera Skanova Access AB 
AccessnätplaneringStockholm 
 

   

 
 Säte: Stockholm 
 Org.nr: 556446-3734 

 
  

Remiss svar 
 
SIDNR 

1 (1) 
DATUM 

2015-05-18 
DOKUMENT ID 

Remiss2016nord1 
 
 
Objekt 

 
ERT DATUM 

2016-01-04 
ER REFERENS 

KS 2013/126 
HANDLÄGGARE 

Lars Erkensjö 
Lars.erkensjo@skanova.se 
070-594 33 24 

 

Angående: Detaljplan för del av fastigheten 
Väppeby 6:1 
 

 

Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 
 

Yttrande 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av 
rubricerat planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande 
detaljplaneförslag. 
 
 
 
 
 
För Skanova 
Lars Erkensjö 
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Förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:1, Håbo kommun, Uppsala län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 1 december 2015 till 4 januari 2016. 
Ett samrådsmöte ägde rum tisdagen den 15 december, kl.17.30–19.30, i kommunhuset. 
Samrådsmötet skedde i form av öppet hus med en allmän presentation där förslaget till detaljplan 
presenterades. En person närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 3 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Räddningstjänsten Enköping-
Håbo, Eon Elnät Stockholm och TeliaSonera Skanova. 

Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden från boende i närområdet omfattar framför allt synpunkt på lokalgatan i 
pågående angränsande plan (dpl 425) med Lindegårdsvägens förlängning. Det finns en oro att 
vägen blir en genomfartsled och att de boende kommer att störas av ökad trafik och buller. 
Därutöver omfattar synpunkterna från remissinstanser synpunkter på plankartan och 
genomförandefrågor.  

Ändringar efter samrådet 
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. Planbeskrivningen har genomgott 
redaktionella ändringar samt kompletterats med information om bland annat beräknade 
trafikmängder, uppgifter om antalet bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning för 
området. Planbeskrivningen har förtydligas angående konsekvenser av planens genomförande.  

Plankartans bestämmelser och grundkarta har justerats för att öka läsbarheten. Plankartan har 
förtydligats vad gäller byggrätt och kompletterats med befintliga ledningsrätter i området, u-
område och bestämmelse om markens genomsläpplighet för dagvatten.  

Inkomna yttranden 
Nedan sammanfattas inkomna yttranden med synpunkter på förslaget. Inkomna yttranden 
redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga. På följande sidor finns kommentarer till 
inkomna skrivelser. 

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL (2010:900) 
11 kap. 10 §.  
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Övrig synpunkt  

Länsstyrelsen önskar klargörande om lekplats planeras eller inte inom planområdet och 
ser gärna att kommunen tar hänsyn till barnperspektivet i sin planering av planområdet. 

Svar 

I mitten av planområdet planeras en gårdsplan med gräsytor med plats för vistelse och lek 
även i sydöstra delen av området finns utrymme för vistelse och lek. Det finns gott om 
lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria ytor utgör naturliga lek- och 
rekreationsområden. Planbeskrivningen har förtydligats.  

 

2. Lantmäteriet (bilaga nr 5) 

Synpunkter på detaljplanen 

Plankarta med bestämmelser 

Plankartan bör ses över med anledning av en del bestämmelser så som utnyttjandegrad 
(e22 bestämmelsen är otydlig), u-område (som finns med i gällande planer) och 
byggnaders gestaltning.  
 
I planbeskrivningen står det en del om hur området ska utformas med bland annat en 
innergård. För att styra var byggnadskropparna kan placeras bör i sådana fall prickmark 
användas även i mitten av planområdet. Speciella krav på byggnadsverk så som 
takbeklädnad och lutningar på tak m.m. bör också finnas med bland planbestämmelserna 
om bebyggelsestrukturen är viktig för området.  
 
Det kan övervägas om korsmark ska användas istället för prickmark för att möjliggöra 
bebyggelse med uthus och garage närmare fastighetsgräns på önskade platser.  
 
Förtydliga gärna hur planområde ska förhålla sig till gällande plan. I plankartan ser det ut 
som att det kommer finnas kvar en kil med bostadsmark väster om planområdet. 
 
Symbolen för utfarsförbud i teckenförklaringen stämmer inte. 
 
Texten under ”Planinformation” på plankartan bör rättas in tillsammans med övriga 
planbestämmelser. Uppgifterna kan annars uppfattas som något annat än 
planbestämmelser.  
 
 
Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenserna av planen bör beskrivas ytterligare då planen medger fler möjligheter till 
avstyckning och eventuellt bildande av gemensamhetsanläggning.  
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Det konstateras även att parkeringsbehovet inte kommer täckas inom planen och att det 
därför måste bildas servitut på annan fastighet. Detta ska beskrivas som en 
fastighetsrättslig konsekvens och vilka som kan tänkas bli berörda. Det finns inget 
planstöd att basera ett sådant servitut på, men frivilliga överenskommelser kan upprättas.  

 
Genomförande av avstyckning 
 
Syftet med detaljplanen är att hela planområdet ska styckas av till en stor 
bostadsfastighet. Det finns dock inget som garanterar att planområdet inte styckas av till 
flera bostadsfastigheter. Om det är viktigt att hela planområdet hålls samman till en stor 
fastighet bör fastighetsindelningsbestämmelser tas med i planen.  
 
Grundkarta  

Koordinatuppgifter till koordinatkryssen saknas på vissa ställen i plankartan.  

Fastigheten Väppeby 6:1 saknas fastighetsbeteckning i plankartan.  

Grundkartan redovisar flera olika linjer som inte finns redovisade i teckenförklaringen.  

Svar 

Plankarta med bestämmelser 

Plankartan har justerats och förtydligas med avseende på teckenförklaring för 
planbestämmelser, planområdesgräns, u-område och koordinatkryss. 

Synpunkt angående utnyttjandegrad beaktas till viss del och ändras till en största tillåtna 
byggrätt. Denna gäller såsom tidigare för hela planområdet. De egenskapsgränser som 
delar av kvartersmarken syftar till att reglera byggnadshöjden för de olika delarna.  

Texten under ”Planinformation” har tagits bort från plankartan då detta är reglerat i 
Boverkets Byggregler (BBR).  

Synpunkt angående gestaltningen av byggnation är inte aktuellt för planförslaget. 
Illustrationsplanen visa möjlig utformning av planområdet vilket förtydligas i 
planbeskrivningen. Vid framtagandet av detaljplanen har nära samarbete skett med 
Håbohus vilket innebär att det illustrationerna visar troligen kommer att bli utvecklingen 
för området däremot så kan vissa ändringar komma att göras under processen fram till 
bygglov. Prickmark i mitten av området, särskilda utformningsbestämmelser eller 
korsmark är därmed inte aktuellt.  

Synpunkt angående fastighetsindelningsbestämmelse har inte beaktats då kommunen inte 
vill hindra möjligheten att i framtiden stycka av fastigheten fastän avsikten just nu är att 
planområdet styckas av till en stor fastighet. Exploatören för området är det kommunala 
bostadsbolaget Håbohus AB.  

I övrigt har plankartan kompletterats med befintliga ledningsrätter i området och 
bestämmelse om markens genomsläpplighet för dagvatten. Grundkartan har förtydligats.  
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Konsekvensbeskrivning 

Planbeskrivningen förtydligas angående konsekvenser av planens genomförande.  
 
Synpunkt angående parkeringar beaktas. Då exploatören avser lösa delar av 
parkeringsbehovet på annan fastighet ska detta regleras genom servitutsavtal mellan 
berörda fastigheter. Båda fastigheterna ägs i dagsläget av Håbohus AB. Servitut för 
tillgång till parkering på annan fastighet skrivs även in i exploateringsavtalet. 
 

3. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Väppeby Äng, Lindegårdsvägen 23-117 (bilaga nr 
6) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vill lämna in en klagan angående den lokalgata som nämns i området. Föreningen anser 
att det inte räcker med hastighetsnedsättande åtgärder utan kräver att det i direkt 
anslutning till korsningen där planområdena för plan 239, 361 och 425 (pågående) möts 
sätts upp trafikhinder så enbart lokalbuss kan trafikera helan Lindegårdsvägen. 

Ökad trafik kommer påverka området negativt då Lindegårdsvägen befaras användas som 
genomfartsled. Däremot så välkomnas den parallellgående gång- och cykelväg, vilket gör 
transportvägen för alla gående- och cyklande så mycket säkrare. Däremot önskas förbud 
för mopedtrafik. 

Bostadsrättsföreningen önskar plantera en häck vid lokalgatan utmed de tre huskropparna 
från Lindegårdsvägen 23-57. Föreningen har tidigare under 2007-2009 varit i kontakt 
med kommunen angående detta men fått till svar att området runt Åkervägen ej är 
färdigbyggt.  

Svar 

Aktuellt planförslag omfattas inte av lokalgatan som planeras för Lindegårdsvägens 
förlängning utan den ingår i pågående dpl 425. När det gäller lokalgatan så har den stöd i 
redan gällande detaljplan dpl 239 från år 1992. Detaljplanen har däremot inte exploaterats 
fullt ut och Lindegårdvägen har inte utförts helt enligt gällande detaljplan. Anledningen 
till att lokalgatan tagits med i pågående planarbete för dpl 425 är att den konstgräsplan 
som är gjord går in i det reserverade vägområdet för lokalgatan. För att möjliggöra en 
utbyggnad av lokalgatan har därmed vägen tagits med i dpl 425 så att den kan anpassas 
till dagens förhållanden. 

Lindegårdsvägen kommer att ha förbud för genomfartstrafik med undantag för busstrafik 
i linjetrafik. Kommunen gör bedömningen att Lindegårdsvägen därmed inte kommer att 
bli en smitväg för boende vid Prästberget och Torsberg utan bedömningen görs att dessa 
huvudsakligen kommer att använda Kraftleden, Centrumleden eller Kalmarvägen. 
Speciellt då Lindegårdsvägen kommer att ha låg skyltad hastighetet.  
 
De boende i dessa områden kan också välja att ta bussen ner till centrum. Kommunen tror 
på en motsatt effekt att boende i Väppeby äng området kommer att lämna bilen hemma 
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och istället ta bussen. Besökande till Åbergs kan med enkelhet ta bussen till museet, 
besökande med bil däremot ska parkera på museets parkering vid Kalmarvägen och ska 
inte nyttja Lindegårdsvägen.  Den tillkommande bebyggelsen (pågående dpl 425 och dpl 
429) förväntas därutöver till störredelen ha målpunkter norrut på Lindegårdvägen till 
Centrumleden. Kommunen bedömer därmed att den typ av trafikhinder som föreningen 
efterfrågar inte är aktuell för området.  
 
Kommunen kommer att ha en dialog med aktuell Brf kring vidare planering av 
Lindegårdsvägen och önskemål kring plantering av häck. 
 

Samrådshandlingen har upprättas av Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt och Anne-Marie 
Engman, Mark- och exploateringsingenjör, Håbo kommun.  

 

Bålsta 22 februari 2016 

 

 

Anna-Karin Bergvall   
Tf. Plan- och utvecklingschef  

 

 

Paulina Cifuentes Vargas Anne-Marie Engman 
Planarkitekt   Mark- och exploateringsingenjör 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 
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  STANDARDFÖRFARANDE 
PBL 2010:900 

Detaljplan för    DPL 429 
del av Väppeby 6:1 
Håbo kommun, Uppsala län   GRANSKNINGSHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING 
 

 

 

 

Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig bebyggelsestruktur inom planområdet. 
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HANDLINGAR 
 

 

 
 

Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Illustration 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Dagvattenutredning ÅF 2015-07-10 
Bullerutredning ÅF 2015-11-16 
Radonundersökning, Bjerking 2015-10-23 
Geoteknisk utredning, Bjerking 2015-12-07 
 

PLANPROCESSEN Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson 
eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till 
detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden 
för samrådet samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De 
synpunkter som kommit in sammanställs och besvaras i en 
samrådsredogörelse.  
 
Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning, 
det är här i processen detta planförslag är nu. Under tiden för 
granskningen samlar kommunen in synpunkter på det justerad 
förslaget. De synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras 
i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i 
planen innan den lämnas över till kommunfullmäktige för 
antagande. Mellan antagande och laga kraft finns en tre veckors 
prövotid då planen kan överklagas.  
 

 
 



3(19) 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga 
den aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på 
befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget 
medger byggrätt för flerbostadshus. För området planeras minst en 
byggnad med boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om en 
till fyra våningar, där de högre husen placeras i norr och de lägre i 
söder. En buffertzon i form av mark som inte får bebyggas föreslås 
hållas mot befintliga villor i söder.  
 
Gällande plan (Dpl 239) medger bebyggelse men i och med att 
denna delvis ersatts av en ny plan i söder (Dpl 361) utgörs det 
aktuella planområdet i norr av mark som inte får bebyggas 
(prickmark) medan mark i söder, närmast den nya bebyggelsen, får 
bebyggas. Nu gällande plan (Dpl 239) anses därmed inaktuell för 
planområdet och föreslås därför att ersättas. Kartan nedan visar 
aktuellt planområde ritat på den gällande planen, med nya och 
planerade planer.  
 

Figur 1 Planmosaik som illustrerar gällande planer, pågående planer och aktuellt 
planområde. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP. MB 
 

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

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 
tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig 
påverkan på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt 
”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”. 
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PLANDATA  

Läge Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om 
Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett bo-
stadsområde i söder. I väster angränsar Väppebyberget och i öster 
Gröna dalen. 

 
Figur 2 Översiktskarta för Bålsta tätort. 

Areal Planområdets areal är ca 13 900 m2. 

Markägoförhålldanen Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 som ägs av 
Håbo kommun.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

  

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 
att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde 
för bostäder och service (Gröna Dalen, Fördjupad översiktsplan för 
Bålsta, s. 84).  
 
I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida 
bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med 
byggnader på upp till fyra våningar och med fokus på gröna inslag. 
Områdenas struktur bör utformas småskaligt med offentliga 
promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna dalen föreslås ett 
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i 
närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk inom en 
stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och 
Centrum.  

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen och planförslaget bedöms 
inte heller påverka några riksintressen. 

Program Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 
detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter i ett 
särskilt program. Detaljplanen har inte föregåtts av program med 
programsamråd.  

Detaljplaner, 
områdesbestämmelse
r och förordnanden 

Planområdet omfattas idag av detaljplan för Väppeby äng (Dpl 
239). Planen fastställdes 1992-05-20 och genomförandetiden har 
gått ut.  
 
Detaljplan 239 medger bostäder i 2-3 våningar. Inom området finns 
en lokalgata, och i den norra delen av planområdet finns ett stort 
område som inte får bebyggas. Största bruttaarea ovan mark för hela 
planområdet är cirka 2600 m2.  
 
En lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till 
Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt 
gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas 
på den genomgående lokalgatan. Vägen ska även planeras med 
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid 
genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte 
utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag 
ersätts delar av dpl 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda 
och tomindelade områden inom södra Väppeby kommer dpl 239 
fortsätta att gälla. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i Miljöbalken.  
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Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

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

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av 
detaljplanen har gjorts.  
 
Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till 
länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens 
bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunens bedömning är efter detta samråd att 
planen inte bedöms medföra betydande påverkan på miljön med 
följande motivering:  
 
Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens första eller tredje bilaga. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-förordningens fjärde bilaga. 
 
Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 
planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) 
om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet 
togs efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 

Området består av åkermark. Marken arrenderades tidigare 
för jordbruk, men arrendeavtalet har nu avslutats. 

 Geotekniska förhållanden 

Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där 
området ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU 
redovisar postglacial finlera inom området. Rikligt med sand 
och siltlager finns inom vissa områden i leran.   

  
Figur 3 Geologiska karta, SGU. 

 Tre geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i 
angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta 
Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes 
ytterligare en översiktlig grundundersökning för Väppeby 
gärde. Den senare med utgångspunkt i den äldre. 
Undersökningarna redovisas att marknivån inom området 
varierar kraftigt från +4 till +40 och att det består av lera 
underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar mot 
öster och kan på vissa ställen läcka ut som s.k. artesiskt 
vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för 
lättare byggnader (byggnader vars vikt understiger 1-2 
ton/m2) medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast 
botten. Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för 
Bålsta centrum, utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför 
planområdet, gränsen ligger knappt 400 mot öster. 
Utredningen konstaterar att leran är känslig för sättningar och 
förordar bl.a. att alla dränerande åtgärder och uppfyllning bör 
undvikas då det skulle kunna sänka grundvattenytan.  
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För projektet har en specifik geoteknisk utredning över 
planområdet har utförts 2015 av Bjerking på uppdrag av 
Håbohus AB som bekräftar tidigare undersökningars bild. 
Slutsatsen i utredningen är att samtliga bostadshus 
rekommenderas pålgrundläggning. Grundläggningen föreslås 
ske med spetsburna pålar av stål eller betong till en pållängd 
upp till som mest 19 m. 

 Risk för skred/höga vattenstånd 

Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det 
består av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt 
eventuellt sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten 
bedöms behövas vid en utbyggnad.  
 
Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i 
Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet 
för översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst 
på +5 meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför 
finnas. 

 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom området. 

 Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 
markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av 
grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en 
heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. 
  
För projektet har en särskild radonundersökning utförts 
(Bjerking, 2015-10-23) på uppdrag av Håbohus AB. I denna 
konstateras att marken i området sammantaget klassas som 
normalradonmark, med undantag för sydöstra delen som 
klassas som högradonmark. Detta medför att de planerade 
byggnaderna ska utföras radonskyddat samt radonsäkert. För 
ny bebyggelse får radonhalten i inomhusluft inte överstiga 
200 Bq/m³.   

 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i området.  
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Bebyggelseområden Bostäder 

Planförslaget utgörs av totalt sex flerbostadshus, varav två byggnader är 
tänkta för boende enligt Lagen om Service och stöd till vissa 
funktionshindrade, LSS. Dessa är placerade i södra delen och föreslås till en 
våningshus av hänsyn till befintlig villabebyggelse. Medan fyravåningshus 
tillåts i den norra delen och trevåningshus i den sydöstra delen av området. 
Antal lgh. Mellan bostadshusen planeras en gård med gräsytor. Marken 
närmast den befintliga bebyggelsen i söder får inte bebyggas. 
Illustrationerna nedan visar möjligt upplägg och utformning på den 
föreslagna bebyggelsen.  

 
Figur 4 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur. 
 

 
Figur 4 Illustrationsflygvy mot nordost för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom planområdet. 
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Figur 5 Illustrationsvy från Gröna dalen på fyrvåningshusen. 

 
Figur 6 Illustrationsvy från befintliga villor i söder, norrut mot byggnaderna för LSS-boende. 

 Tillgänglighet 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. Den 
nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. Även 
tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning vid 
exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i bygglovskedet. 

 Angränsande bebyggelse 

Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna dalen. I 
söder ligger ett område med villor och flerfamiljshus. Husen uppfördes i 
samband med en tävling om ny bostadsbebyggelse. En av grundtankarna i 
förslaget var att bevara möjligheterna till utblickar mot Gröna Dalen. 
Villorna är placerade i en solfjäderliknande form.  
 
På andra sidan Lindegårdsvägen finns två-våningshus byggda kring en gård 
enligt konceptet Boklok. Fler bostäder av den typen planeras även längre 
norr ut längs Lindegårdsvägen, söder om Centrumleden. Den nya 
bebyggelsen på andra sidan vägen föreslås utgöras av hus i två till fyra 
våningar. 
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 En solstudie har gjorts över den föreslagna bebyggelsen för att se hur 
eventuell skuggning kan komma att påverka villorna i söder. Bilden nedan 
visar skuggning vid vårdagjämning.   

Figur 7 Skuggbild för vårdagjämning. 
 
Friytor Lek och rekreation 

I mitten av planområdet planeras en gårdsplan med gräsytor med plats för 
vistelse och lek. Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria 
ytor utgör naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum 
ligger även en lekplats och Buseum. I planerna för bostadsområdet på andra 
sidan Lindegårdsvägen planeras en mindre parkyta som anordnas som en 
lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en pulkabacke och 
naturlekredskap. 

Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns allvädersbanor. 
På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. Det spelas också 
fotbollsmatcher på den upplysta arenan.  

 Naturmiljö 

Väster om planområdet ligger det skogsbeklädda Väppebyberget. Cirka 1,5 
km nordöst om planområdet, på andra sidan järnvägen finns Bålstaåsen 
med skogsområde. Upplandsleden går även förbi här. 

Gator och trafik Gatunät  

Inom planområdet planeras infartsväg från Lindegårdsvägens förlängning 
och parkering. I planerna för bostadsområdet på andra sidan 
Lindegårdsvägen ingår planer på att bygga ut Lindegårdsvägen och 
förlänga den till Centrumleden.  
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 Gång- och cykeltrafik 

I dagsläget går en gång- och cykelväg från planområdet mot Centrumleden 
och vidare mot Bålsta centrum. Söder om planområdet finns gång- och 
cykelväg längs med Kalmarleden. Kartbilden nedan visar den planerade 
förlängingen av Lindegårdsvägen, samt planområdet med en möjlig 
vägstruktur.  
 

 
Figur 8 Framtida gatustruktur för Väppeby äng och planområdet. 

 Parkering och utfarter 

Utfart planeras mot Lindegårdsvägen. Denna utfart ska samordnas med 
planerade utfarter från den pågående planen på andra sidan vägen (dpl 425) 
så att god trafiksäkerhet uppnås.  
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 Parkeringsnormen för 1:or är 0,6, för 2:or 0,8 och för 3:or 1. Enligt 
föreslagen bebyggelse i planförslaget avses minst 52 p-platser placeras 
inom planområdet. Därutöver finns plats för ytterligare ca 20 p-platser i 
sydöstra delen, därmed saknas ca 10 p-platser. Detta enligt fördelningen 
40st 1:or, 40st 2:or och 20st 3:or, samt 6 platser för LSS-boendet. (I o m att 
det nu är 2st LSS så borde det bli färre antal lgh) 

Håbohus AB har på närliggande fastighet ett överskott av parkeringsplatser. 
Parkeringsplatser föreslås anordnas både inom planområdet och inom 
angränsande fastighet Väppeby xx:xx, som även den ägs av Håbohus AB. 
Tillgången till parkering regleras genom servitut och skrivs in i 
exploateringsavtalet. 

För området planeras ca 115 cykelplatser fördelat på 6st platser.  

 Kollektivtrafik 

När Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumleden planeras 
och dimensioneras vägen för busstrafik. Kollektivtrafiken ses över årligen 
och tillskottet av bostäder kan leda till att en busshållplats skulle kunna 
ordnas i norra delen av planområdet. Preliminärt kan linje 303 eller linje 
302 komma att gå igenom området och även stanna vid Åbergs museum, 
diskussion pågår med UL. 
 
Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om planområdet. Med 
direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med 
pendeltåg tar det knappt 40 minuter. I takt med att Bålsta växer utvecklas 
även busstrafiken, för närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. 
Planområdet ligger mellan två busshållsplatser (Minigolfbanan och Åbergs 
museum) med ca 800 m till vardera. 

 Trafikprognos 

xxx 
 

 Trafikbuller 

En bullerutredning har tagits fram (ÅF 2015-11-16). Bullerutredningen 
baseras på regeringens förordning om trafikbuller vid bostäder SFS 
2015:216 (2015-04-09). Enlig denna bör följande riktvärden inte 
överskridas: 
 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 
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 Enligt utredningen kan riktvärdet på som mest 55 dBA ekvivalentnivå vid 
fasad hållas för alla byggnader. Två balkonger på bostadshuset närmast 
Lindegårdsvägen ligger över riktvärdet för uteplats på maximalt 70 dBA, 
och föreslås därför glasas in för att få lägre bullernivå. Ett annat alternativ 
är att fälla in balkongerna i byggnaden.   

  
Figur 9 Kartbild från bullerutredningen som redovisar maximal ljudnivå från vägtrafik år 2025. 
 

Barnkonventionen Bebyggelsen som planeras ligger nära grundskolan Gröna Dalen och 
förskolan Gröna Dalen. På innegården finns enligt planförslaget plats för 
gräsytor för vistelse och lek, även i sydöstra delen av området finns 
utrymme för vistelse och lek. I planerna för bostadsområdet på andra sidan 
Lindegårdsvägen (dpl 425) planeras ytterligare en förskola och en mindre 
allmän parkyta som anordnas som en lekpark.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Den nya bebyggelsen inom planområdet ansluts till den kommunala vatten- 
och avloppsnätet.  

 Dagvatten 

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2012-09-24 § 102, ska efterföljas.  

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca en 
kilometer nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen för denna 
vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda halter av 
kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas 
däremot som god men med risk för försämring till 2015. Förorenat 
dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den kemiska och 
ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all planering av ny 
bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt omhändertagande av 
dagvatten, liksom för att förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.  
 
Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. Området 
täcks till stor del av lera som har begränsade infiltrationsmöjligheter, varför 
infiltration och fördröjning istället bör skapas i LOD-lösningar där leran 
byts ut mot mer infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadamm.  
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 En dagvattenutredning har utförts (ÅF 2015-07-10). I utredningen föreslås 
att dagvattnet fördröjs inom planområdet för att sedan ledas norrut till 
befintlig dagvattendam. Volymer för makadamfyllda svackdiken har tagits 
fram i utredningen och infiltration av dagvatten föreslås genom 
genomsläppliga parkeringsytor samt armerade grönytor i anslutning till 
bebyggelse. Den genomsläppliga beläggningen bidrar med en utjämning av 
flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. 
Sammantaget innebär åtgärderna lokalt omhändertagande av dagvatten, så 
att de befintliga systemen inte belastas ytterligare. Dagvattenutredningen 
ska följas vid planens genomförande.  

 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 
innebär bland annat att:  
 
1. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej 
är möjligt eller kostnadseffektivt.  
2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas där 
så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks 
krav för klassning som eleffektiv.  
3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 

 El 

E-on svarar för elförsörjningen av området. 

 Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel TV. 
För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. Strategi 
för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas. 

 Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 
Sophanteringen föreslås lösas med Molok som delvis är nedgrävda vid 
infarten från Lindegårdsvägen. Hämtning sker via en ficka längs med 
Lindegårdsvägen, se illustrationsplan. Närmaste återvinningsstation med 
batteriholk finns vid simhallens parkering, ca 500 m nordöst om 
planområdet.  

Trygghet och  
säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika form. 
Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet och säkerhet 
genom att fler människor befolkar området. Närheten till skola, service och 
bostäder kan också främja tryggheten genom att utemiljön används under 
olika delar av dygnet. 

Miljökonsekvenser Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta hanteras 
dock genom lokalt hanterande av dagvatten som utretts i 
dagvattenutredningen.  
 
Förslaget anses bidra till hållbar stadsutveckling då det möjliggör relativt 
hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och genererar underlag för 
service.  
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 Bebyggelse intill Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och 
landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.  
 
Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför 
störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför. 
Trafiksituationen förbättras av den planerade förlängningen av 
Lindegårdsvägen och den trafiklösning som planeras vid anslutning till 
Centrumleden.  
 
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och 
luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för utsläpp av 
dagvatten från ny exploatering och anslutningen till befintlig 
gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så bedöms påverkan 
vara mycket måttlig på förutsättningarna för uppsatta miljömål. 
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GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Detaljplanen handläggs 
enligt nya plan-och bygglagen (2010:900).  

 Tidplan 

Samråd 3:e kvartalet 2015  
Granskning 1:a kvartalet 2016 
Antagande 3:e kvartalet 2016  

 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga 
kraft.  
 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till den 
ändras eller upphävs.   

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Detaljplanen omfattar kvartersmark, vilket innebär att fastighetsägaren 
ansvarar för drift och skötsel av infartsgata, parkering och gård.  
 
Reglering av utbyggnaden av gator och VA-ledningar inom planområdet 
regleras i exploateringsavtal mellan Hånbohus AB och Håbo kommun. 
  
E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät inom planområdet. 
  
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar 
inom planområdet. 

 Avtal 

Planområdet har tidigare varit utarrenderat. Detta avtal är uppsagt. 
 
Inom ramen för detta planarbete ska följande avtal träffas mellan 
kommunen och Håbohus AB. Enligt Håbo kommuns markanvisningspolicy 
ska ett exploateringsavtal samt ett separat köpeavtal skrivas. 

 Exploateringsavtal 

I detta avtal regleras vilka kostnader som Håbohus AB ska bära med 
anledning av exploateringen inom detaljplanen. 
 
Kostnader som Håbohus AB ska vara med och bära är utbyggnaden av 
gatan utanför planområdet samt Håbohus ska vara med och betala en 
cirkulationsplats in från Centrumleden till den nya anslutningen av 
Lindegårdsvägen. Den nya cirkulationsplatsens anslutning möjliggörs i 
angränsande detaljplaneförslag för plan nr 425. 
 
Exploateringsavtalet kommer att reglera hur samordningen ska ske mellan 
Håbohus AB och kommunen med anledning av kommunens arbeten inom 
angränsande planområde. 
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 Servitut för tillgång till parkering på annan fastighet skrivs också in i 
exploateringsavtalet.  

Köpeavtal 

I köpeavtalet regleras när tillträdet av marken sker samt vilket pris som 
Håbohus AB ska betala för marken. Köpeavtal har behandlas av 
kommunstyreslen 2015-11-23, § 199. 

Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Tidplan 

Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas och 
genomföras. Exploateringsavtalet ska vara godkänt av styrelsen i Håbohus 
AB innan detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet tas upp för 
godkännande och antagande av kommunstyrelsen (KS) respektive 
kommunfullmäktige (KF). Det är viktigt att Håbohus AB följer 
exploateringsavtalet och kommunen tidplanering. 

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter 

Detaljplanen berör den kommunägda fastigheten Väppeby 6:1. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 

En avstyckning ska göras från Väppeby 6:1. Kommunen ansöker om 
avstyckning. Exploatören avser lösa delar av parkeringsbehovet på annan 
fastighet. Detta regleras genom servitutsavtal mellan berörda fastigheter. 
Båda fastigheterna ägs i dagsläget av Håbohus AB.  

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Inga konsekvenser. 

Ekonomiska 
åtgärder 

Planekonomi 

Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av Håbohus 
AB i enlighet med tecknat planavtal.  

 Markköp 

Kommunen får en intäkt vid markförsäljningen som sker när detaljplanen 
vinner laga kraft. 

 Fastighetsbildning 

Kostnaden för den avstyckning som ska göras ska Håbohus AB bekosta. 

 Bygglovavgift 

Avgift för bygglov tas ut enligt taxa. 

 Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares gällande taxa. 

Konsekvenser av 
ekonomiska 
åtgärder 

Kommun  

Efter utbyggnad av vatten och avlopp får kommunen både ökade 
driftskostnader såväl som ökade intäkter för detta.  
 
Exploatör  

Byggherren bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av planen vilket 
kommer att bli en del av boendekostnaderna för tillkommande bostäder. 
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Tekniska åtgärder Värme  

I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning.  

Tekniska utredningar  

En dagvattenutredning är framtagen för området (ÅF 2015-07-08) och 
redovisas under rubriken Dagvatten. Projektering av gata, VA-, 
dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme ska ske i samråd mellan Håbohus 
AB (byggherren) och Håbo kommun. En bullerutredning har tagits fram, 
och beskrivs under rubriken Trafikbuller. En radonundersökning (Bjerking 
2015-10-23) har tagits fram för området och beskrivs under rubriken 
Radon. En geoteknisk undersökning är framtagen för området (Bjerking 
2015-12-07) och redovisas under rubriken Geotekniska förhållanden. 

Radon  

Ny bebyggelse skall utformas på radonsäkert sätt och följs upp i samband 
med bygglovsprövning genom upprättande av en kontrollplan.  

Buller 

En bullerutredning har utförts och redovisas under rubriken Trafik och 
buller. 

Dagvatten 

Svackdiken och genomsläppliga parkeringsytor blir aktuella då planen ska 
genomföras enligt dagvattenutredning.  

Parkering 

Parkering ska ske inom kvartersmark. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. Om 
dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som en överraskning 
under genomförandet. Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska 
ombesörjas och bekostas av Håbohus AB. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän på Håbo kommun. 

 

Bålsta februari 2016 
Håbo kommun 

 

 

Anna-Karin Bergvall Paulina Cifuentes Vargas 
T.f Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

 

Anne-Marie Engman 
Mark- och exploateringsingenjör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-02  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 9 Dnr 2015/00176  

Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i Tek-
nikbacken 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan åtgär-
der.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2015 behandlat 
frågan om extra föreningsbidrag till Bålsta Alpina. Bidragsansökan avslogs i 
sin helhet. Werner Schubert (S) gjorde tilläggsyrkande kring fortsatt drift 
och upprustning av liften i teknikbacken. Kommunstyrelsen beslutade att 
uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna av upprustning av Teknik-
backens liftanläggning utifrån Schuberts tilläggsyrkanden 

- Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggning 

- Kommunen undersöker möjligheten att finansisera upprustningen av an-
läggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets direktiv 

- Kommun påtar sig borgensansvar för föreningen 

Förvaltningens rapport konstaterar att det inte är någon kommunal kärn-
verksamhet att bedriva en skidanläggning, varför utredning om driftöverta-
gande inte kommer göras. Medel från pågående LEADER-projekt är slut 
och det är osäkert om drift av skidanläggning är ett projekt som kan komma 
att godkännas under inför kommande LEADER-period. Avslutningsvis har 
föreningen ännu inte skickat in en ansökan om kommunal borgen, varför 
detta inte är ett aktuellt alternativ. Om föreningen skickar in en sådan ansö-
kan kommer den att prövas på sedvanligt sätt.  

__________ 

Beslutet skickas till 
Kulturchef 
Bålsta Alpina 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-01-04 KS 2015/00176 nr 64558 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Teknikbackens liftanläggning 

Förslag till beslut  

1.  Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan 
åtgärder. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2015 behandlat 
frågan om extra föreningsbidrag till Bålsta Alpina. Bidragsansökan avslogs i 
sin helhet. Werner Schubert (S) gjorde tilläggsyrkande kring fortsatt drift 
och upprustning av liften i teknikbacken. Kommunstyrelsen beslutade att 
uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna av upprustning av 
Teknikbackens liftanläggning utifrån Schuberts tilläggsyrkanden 

- Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggning 

- Kommunen undersöker möjligheten att finansisera upprustningen av 
anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets 
direktiv 

- Kommun påtar sig borgensansvar för föreningen 

 
Ärendet 

Bålsta Alpina Skidklubb har vid ett flertal tillfällen ansökt om extra 
föreningsbidrag för att renovera och bygga ut liftanläggningen i 
Teknikbacken. Vid samtliga tillfällen har bidragsansökningarna avslagits 
med hänvisning till regelverket kring föreningsbidrag (KFN 2008/23 Hid.nr 
2008.548). Vid kommunstyrelsens sammaträde den 31 augusti 2015 
behandlades den senaste ansökan. Werner Schubert(S) yrkade att beslutet 
skulle komplettars med ett uppdrag till kommunstyreslens förvaltning och 
utredning av alternativa möjligheter av upprustningen av Teknikbackens 
liftanläggning. 

1. Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggningen 

Att driva en skidanläggning är ingen kärnverksamhet för kommunen. Någon 
utredning av eventuellt driftövertagande kommer inte att göras. 

2. Kommunen undersöker möjligheten att finansiera upprustningen av 
anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets direktiv 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-01-04 KS 2015/00176 nr 64558 

 

I pågående LEADER period 2008-2015, norra Mälarstranden, finns inga 
medel kvar att söka. Enligt kontakt med Jordbruksverket inför kommande 
LEADER period är det mycket osäkert om drift av skidanläggning är ett 
projekt som kan komma att godkännas. 

3. Kommunen påtar sig borgensansvar för föreningen 

Om föreningen skickar in en ansökan om kommunal borgen kommer 
ansökan att prövas på sedvanligt sätt. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
- 

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
–  
__________ 

Beslut skickas till 
Kulturchef 

Tekniskchef 

Bålsta Alpina 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-02  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 10 Dnr 2016/00078  

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknik-
backen 

Kultur- och livsmiljöutskottets beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 
borgen, under förutsättning att Arvsfonden beviljar Bålsta Alpinas ansökan 
om medel.  

Sammanfattning  
Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens hu-
vudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn och 
ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. En 
backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 
Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 
Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 
banklån och bidrag från Arvsfonden.  

Beslutsunderlag 
- Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken  
- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Welin (L) yrkar att utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
Bålsta alpinas ansökan om borgen under förutsättning att arvsfonden bevil-
jar ansökan om medel.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kultur- och livsmiljöutskottet beslutar i enlighet med 
Håkan Welins yrkande eller i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 
och finner att utskottet beslutar i enlighet med Håkan Welins yrkande. 
______________ 

Beslutet skickas till: 
- Bålsta alpina 
- Kultur- och livsmiljöavdelningen 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-25 KS 2016/00078 nr 65807 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen avslår Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 
borgen.  
 

Sammanfattning 
Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens 
huvudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn 
och ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. 
En backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 
Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 
Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 
banklån och bidrag från Arvsfonden. Att driva en skidanläggning är dock 
ingen kommunal kärnverksamhet och ska inte finansieras med kommunala 
medel eller med kommunal borgen som garanti.  
 
Ärendet 
Bålsta Alpina klubb har enligt egna uppgifter påbörjat ett projekt för att 
bygga nya liftar i Teknikbacken. Befintliga liftar ska bytas ut till liftar av 
annan typ. Anläggningen ska även kompletteras med en lift särskilt 
anpassad för små barn. I projektet ingår även upprustning av klubbstugan 
samt installation av vatten och avlopp.  

Klubben räknar med att projektet kommer att finansieras med bidrag från 
Arvsfonden och banklån. Klubben har lånelöfte från Sparbanken Enköping 
på ett lån på 2 miljoner kronor. Lånelöftet är villkorat med att Håbo 
kommun ställer borgen och att Arvsfonden beviljar resterande medel. 
Klubben har ännu inte skickat in någon ansökan till Arvsfonden. 

Klubben har tagit in i sin kalkyl att det lokal och driftbidrag som klubben 
kan söka på förnärvarande maximalt 150 000 kronor ska användas till att 
täcka räntor och amorteringar på banklånet.  

Att driva en skidanläggning är ingen kommunal kärnverksamhet och ska 
inte finansieras med kommunala medel eller med kommunal borgen som 
garanti. 

Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall ska gå 
i borgen för föreningar. Ett borgensåtagande är alltid riskfyllt. Presenterat 
upplägg av finansieringen känns allt för osäker då den bygger på bidrag och 
villkorat banklån. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-25 KS 2016/00078 nr 65807 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Beslutet följs ej upp 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken  
__________ 

Beslut skickas till 
- Bålsta alpina 
- Kultur- och livsmiljöavdelningen 

  

 



Från: Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com> 
Skickat: den 17 februari 2016 09:36 
Till: Kommunstyrelsen 
Kopia: Karin Gustafsson 
Ämne: Förtydligande till 2016/0078 
 
Hej! 
 
Bålsta alpin vill förtydliga en mening i ärende 2016/0078, "bilaga C underlag för lånelöfte 
160202". 

I andra kapitlet, andra stycket står följande mening att läsa: 
 
"Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar." 

I samarbete med Håbo kommun i detta fall syftar på tre saker: 

- Fastigheten som skidanläggningen ligger på ägs av kommunen. 
- Håbo kommun har höjt klubbens föreningsbidrag för att projektet skall gå att genomföra 
- Klubben har frågat om Håbo kommunen kan gå in som borgenärer för lånet. Och har efter 
dialoger med kommunens tjänstemän och politiker stora förhoppningar om att svaret kommer att 
bli ja. 

Vänliga hälsningar 
Åsa Eriksson, Bålsta alpin klubb   
   
  



Åsa Eriksson <eriksson.asa@gmail.com>

Lånelöfte
1 meddelande

mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se <mattias.aspsater@sparbankenenkoping.se>
9 februari 2016

14:55
Till: tobias.trillon.persson@gmail.com
Kopia: eriksson.asa@gmail.com

Hej Tobias och Åsa,

E�er möte och diskussion hos oss på Sparbanken den 5/2 2016 har vi beslutat oss för a% bevilja er, Bålsta
Alpina klubb, 817001-3794, e% lånelö�e på max 2000 tkr under förutsä%ning a% ansökan hos allmänna
arvsfonden på resterande finansiering går igenom och a% en kommunal borgen på lånebeloppet ställs ut.

Med vänlig hälsning

Ma4 as Aspsäter

Företagsrådgivare

Sparbanken i Enköping

Box 73  746 22 Bålsta

Telefon: 0171-854 24

www.sparbankenenkoping.se

Vi ber dig lägga märke 8ll a% de%a e-postmeddelande kan innehålla konfiden8ell informa8on.

Om du felak8gt blivit mo%agare av de%a meddelande ber vi dig informera avsändaren om felet genom a%
använda svara-funk8onen. Vi ber dig också a% radera e-postmeddelandet utan a% skicka det vidare eller
kopiera det.

Trots a% vi intygar a% e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan
påverka datorn eller IT-systemet där det mo%ages och läses, öppnas det på mo%agarens eget ansvar. Vi tar
inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstå% i samband med a% e-postmeddelandet
mo%agits och använts.

_________________________________________________________________________________

Gmail - Lånelöfte https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1e02aed792&view=pt&sea...

1 of 2 2016-02-09 19:06



Gmail - Lånelöfte https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1e02aed792&view=pt&sea...

2 of 2 2016-02-09 19:06



 
Bålsta alpin klubb  Bålsta 2016-02-02 
 

Underlag lånelöfte 

1 Förhandsbesked om lånelöfte 
Med nedan givna förutsättningar samt förutsättningen att Håbo kommun 14 mars fattar beslu-
tet att gå i borgen för Bålsta alpina klubb söker klubben ett förhandsbesked på lånelöfte. 
  
Förhandsbeskedet behövs som en bilaga till kommunstyrelsemöte 14 mars där kommunen 
skall fatta beslut om borgenärskap.  

2 Bakgrund 
Bålsta alpin klubb är en aktiv förening i Håbo kommun. Klubbens huvudsyssla är att bedriva 
skidträning och skidskola för barn och ungdomar. På ideell basis driver klubben Teknikback-
en. En backe som används flitigt av klubbens medlemar, samt alla i Håbo kommun som tyck-
er om utförsåkning. 
 
Klubben i samarbete med Håbo kommun driver nu ett projekt för att bygga nya liftar. De två 
befintliga knappliftarna på vajer kommer att bytas ut mot två vanliga knappliftar. Anlägg-
ningen kommer även att kompletteras med en bandislift för småbarn. I projektet ingår även 
upprustning av klubbstugan och installation av vatten och avlopp. 

3 Ekonomisk situation för föreningen 
Bålsta alpin klubb är en ideell förening vars ekonomi grundar sig på tre ben: 

• Medlemsavgifter 

• Driftbidrag från Håbo kommun 

• Försäljning av kioskartiklar samt liftkort i Teknikbacken 
 

Sammanfattning av 2014/2015 års resultatrapport (se bilaga B): 

S:a nettoomsättning: 190 026 kr 
S:a rörelseintäkter och lagerförändring: 298 898 kr 
S:a rörelsens kostnader: 173 439 Kr 
Rörelseresultat före avskrivningar: 125 459 Kr  
Resultat: 25 603 Kr 

 

Föreningen har idag en stabil ekonomisk situation. Relativt investeringsbehovet för ny lif-

tar är kassan liten men ur ett föreningsperspektiv god. 
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4 Budget för investering av nya liftar 
Förberedande planering och förprojektering med tillhörande kostnadskalkyl är genomförd i 
samråd med två av Sveriges största försäljare av skidliftar, Liftbyggarna och Alpin poolen. 
 
http://www.liftbyggarna.se/ 
http://www.alpinpoolen.se/ 
 
Samarbete med Vebobackens (Västerås) projektledare för deras ny byggnationer har genom-

förts. 

 

Investeringskostnaden (se bilaga A) är beräknad till 8 Mkr. Finansieringen kommer att bestå i 

ett lån på 2 Mkr samt bidrag från allmänna arvsfonden på 6 Mkr. 

 

UTGIFTER Mkr 
Investeringskostnad (se bilaga A) 8 

  

INTÄKTER  

Lån  2  

Fonder 6 

 

5 Föreningens förutsättningar för ett lån 
Föreningen har idag ett driftbidrag på 80.000 kr/år från Håbo kommun. Utslaget på de senaste 

åren går föreningen plus minus 0 kr/år med detta driftbidrag. 

 

För att kunna genomföra investering har Håbo kommun höjt driftbidraget till 150.000 kr/år 

från och med år 2016 och framåt. Ökningen av driftbidraget (150.000 kr – 80.000 kr =) 

70.000 kr  kommer klubben att avsätta för räntor och amorteringar. 

 

Klubben räknar dessutom med att med de nya liftarna öka sina intäkter med följande: 

 

 Antal* A pris Totalt 
Dagskort, lift 250 100 25 000 

Säsongskort lift 20 1000 20 000 

Genomsnittlig dagskassa 

kiosk 

40 300 12 000 

Antal familjemedlemskap 15 2200 33 000 

TOTALT:    90 000 
 * Antalet är baserat på att en säsong är ca 40 öppna dagar för Teknikbacken.  

  



 
Bålsta alpin klubb  Bålsta 2016-02-02 
 
 

Således har föreningen på års basis följande summa att betala räntor och amorteringar med: 

 

Driftbidrag, avsatta pengar för räntor 

och amorteringar 

70 000 kr 

Ökade intäkter kiosk, lift och med-

lemsavgifter 

90 000 kr 

TOTALT 160 000 kr 

 

 

6  Borgenär för lånet 
På kommunstyrelsen 14 mars kommer klubbens ansökan om att Håbo kommun går i borgen 

för detta lån att tas upp för beslut. Med tanke på den dialog som klubben fört med kommunen 

samt dess politiker sedan våren 2014 pekar allt på att kommunen kommer att ta på sig borgen 

ansvaret för detta lån. 

 

Bilagor: 

A) Kostnadskalkyl investering 160201 

B) Balans och resultatrapport år 2014/2015 

 



	  



	  



	  



Bålsta alpin klubb 160201

UTGIFTER - projektering [kkr]

Projektering 120 

UTGIFTER - entreprenad

Knapplift ca 200 m, mellanbacken [kkr]

Inköp lift 1 700 

Markarbeten (fundament ink material) 500 

Resa stolpar och lindragning 100 

El, säkerhetssystem och styrning 70 

Injustering och besiktning 100 

Delsumma 2 470 

Knapplift ca 140 m, stora backen

Inköp lift 1 500 

Markarbeten (fundament ink material) 500 
Resa stolpar och lindragning 100 
El, säkerhetssystem och styrning 70 
Injustering och besiktning 100 
Delsumma 2 270   

bandislift ca 25m  

Inköp bandislift 300 
Installation bandislift 110 
Delsumma 410

Markarbeten backe samt övrigt

Förbättrad elanslutning 100 

Inmätning av profil 70 
Bortförsel av gammal lift 200 
Liftstuga 2 st 100 
Förlänga mellan backe - röja 200 
Markarbeten mellan backe 300 
Iordningställande av minibacke (ink. 
massor) 300 
Tillgänglighetsanpassad klubbstuga ink 
handikapp toalett 960 
VA anslutning för handikapp toalett 500
Delsumma 2 730   

TOTALT UTGIFTER 8 000 

INTÄKTER - entreprenad

Stipendium (Allmänna arvsfonden, 
idrottslyftet och Kronprinsessparets 
bröloppsstiftelse) 6 000 
Lån med Håbo kommun som finasiär 2 000 
TOTALT INTÄKTER 8 000 



Egen insatts Bålsta Alpina klubb Timmar Antal kr/h

Summa 

[tkr]

Projektledning 200 1 1200 240
Entreprenadjurist 40 1 1500 60
Byggnadsarbetare 170 4 750 510
SUMMA 810

KPI 2016

Utöver detta kommer klubben att bidra med följande ideella 
arbete:









 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-01  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 6 Dnr 2016/00083  

Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utvidga uppdraget och ge kommundirektö-
ren i uppdrag att undersöka alternativa lösningar där även Dalängen kan ut-
göra ett alternativ.  

Sammanfattning  
Fastighetsenheten har tillsammans med Håbohus AB gjort en översiktlig 
bedömning kring förutsättningarna att bygga till på Dalvägen 5 som visar på 
att det är tekniskt och verksamhetsmässigt olämpligt att utföra en tillbygg-
nad eller påbyggnad. Det är förvaltningen och Håbohus AB:s bedömning att 
uppdraget bör avbrytas. I den händelse Kommunstyrelsen ändå beslutar att 
uppdraget ska fortsätta ska det i sin helhet överlämnas till fastighetsägaren 
Håbohus AB.  

Ordförande föreslår att beslutspunkterna ändras till en punkt där uppdraget 
utvidgas och kommundirektören ges uppdrag att undersöka alternativa lös-
ningar där Dalängen kan utgöra alternativ.  

Beslutsunderlag 
- Översiktlig teknisk utredning, äldreboende Väppeby 7:222, Werk1,  
2015-12-21 
- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att första punkten i beslutet tas bort och andra punkten 
ändras så att den lyder som följer: 
 
KS beslutar att utvidga uppdraget och ge kommundirektören i uppdrag att 
undersöka alternativa lösningar där Dalängen kan utgöra ett alternativ.  

Beslutsgång 
Förvaltningens förslag ställs mot det nya förslaget och det nya förslaget an-
tas 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
Håbohus AB 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-15 KS 2016/00083 nr 65534 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
Tel: 0171-526 29 
Lena.hagman@habo.se 

 

Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget då det är tekniskt och 
verksamhetsmässigt olämpligt att utföra en tillbyggnad eller påbyggnad 
på aktuell fastighet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören uppdrag att 
undersöka alternativa lösningar. 
 

Sammanfattning 
Fastighetsenheten har tillsammans med Håbohus AB gjort en översiktlig 
bedömning kring förutsättningarna att bygga till på Dalvägen 5 som visar på 
att det är tekniskt och verksamhetsmässigt olämpligt att utföra en 
tillbyggnad eller påbyggnad. Det är förvaltningen och Håbohus AB:s 
bedömning att uppdraget bör avbrytas. I den händelse Kommunstyrelsen 
ändå beslutar att uppdraget ska fortsätta ska det  i sin helhet överlämnas till 
fastighetsägaren Håbohus AB.  
 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens möte den 26 oktober 2015 fick förvaltningen i 
uppdrag att påbörja projektering av nytt äldreboende på Väppeby 7:222, 
Dalvägen 5. Innan projektering påbörjas måste förutsättningarna för att 
bygga på eller till på denna fastighet utredas. Denna fastighet ägs av 
Håbohus AB och fastighetsenheten har hjälpt Håbohus AB med att utreda 
förutsättningarna.  
 
En nybyggnad med koppling till befintlig byggnad kommer medföra stora 
störningar på befintlig verksamhet. Till exempel tillåts inte passage genom 
en avdelning/korridor för att nå nästa vilket medför att servicefunktioner 
måste dubbleras, alltså även byggas i tillbyggnaden. Detta medför även 
ökad personalstyrka och krav på fler nattpersonal. Befintlig gård kommer att 
tas i anspråk både av byggnader och av transporter och därmed blir det 
mindre yta att nyttja för de boende. Under byggtiden kommer stora 
störningar för de boende bland annat i form av byggtrafik och buller. 
 
En eventuell påbyggnad på befintlig byggnad medför att hela verksamheten 
måste evakueras under byggtiden. Brandskyddsåtgärder måste kompletteras 
i befintlig byggnad. Påbyggnaden blir relativt komplicerad och troligen 
måste ny pålning ske. Alla installationer kommer att påverkas vid en 
påbyggnad och måste till stor del dras om. Dock skulle en påbyggnad vara 
effektiv om man ser till behovet av personal. 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-15 KS 2016/00083 nr 65534 

 

Sammantaget så avråder fastighetsenheten och Håbohus AB från att utföra 
en tillbyggnad på Dalvägen 5 vare sig det gäller påbyggnad eller 
tillbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga konsekvenser 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– Översiktlig teknisk utredning, äldreboende Väppeby 7:222, Werk1, 

2015-12-21 
__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten 
Håbohus AB 
 
 



werket arkitekter HÅBO KOMMUN - ÄLDREBOENDE 
DALÄNGEN - UTREDNING UTÖKNING MED 20 PLATSER

TIDPLAN

PRELIMINÄR TIDPLAN 2015-12-16 År
Månad
Vecka 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ENKEL UTREDNING
X

BESLUT, KOMMUNEN

UNDERLAG
Underlag från förvaltningen
Underlag arkitektritninga (fasader, sektioner, övre plan)
Underlag VVS
Underlag El  - teknikutrymmen
Underlag brand 
Kommunen, Ev. styrande dokument

Underkonsulter Arkitekt
Konstruktör- Bjerking
El-konsult - Projektel
VVS - Bjerking
Landskap - Landskapslaget
Akustiker - ej vidtalad
Tillgänglighetskonsult - Temagruppen

Inventeringar
Inventering översiktligt - konsekvenser
Inventering V (luftsystem) - konsekvenser
Inventering El - konsekvenser
Inventering brand ? - konsekvenser
Inventering tillgänglighet  - konsekvenser

Dec Jan AugMaj JuniFeb Mars April Dec Jan FebJuli Okt NovSep Feb MarsMars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan

g g g g

PROGRAM, FÖRSTÄRKT
Förslag program + första skiss planer
Bearbetat program + skiss planer, lokalprogram i text
Komplettering av Inventering ytskikt mm
Planer, 1:100 (nytt och befintligt)
Teknisk beskrivning - översiktlig
Ytskikts ritningar - ombyggnadsgrad
Uppställningar, förenklade
Färgsättning, principer
ÖVRIGA KONSULTER, K, V, E ,AK, Tillg, Brand

Presentation - material/koncept mm
Avstämning planer med brand och tillgänglighet

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETEN X

BESLUT, KOMMUNEN

BYGGLOV/BYGGANMÄLAN
Situationsplan LA
Planer A
Fasader A
Sektioner A
Brandskyddsutlåtande Brand
Tillgänglighet Ti

SYSTEMHANDLING
Ritningar
Planer
Sektioner
Uppställning dörrar/partier
Uppställning fast inredning

Beskrivningar
Beskrivning Hus - ÖVERSIKTLIG
Beskrivning Rum  - TYPRUM

ÖVRIGA KONSULTER, K, V, E ,AK, Tillg, Brand

KOSTNADSBEDÖMNING 

Enklare kostnadsbedömning

BESLUT, KOMMUNEN X

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TE
Ritningar
Planer
Sektioner
Uppställning dörrar/partier
Uppställning fast inredning

Beskrivningar
Beskrivning Hus
Beskrivning Rum + Kulör

ÖVRIGA KONSULTER, K, V, E ,AK, Tillg, Brand

ANBUDSRÄKNING

UPPHANDLING
BESLUT, KOMMUNEN X X

EVACKUERING

PRODUKTION v

INFLYTT



Bålsta Ädreboende
ERE
2015-12-21
Skala 1:2000 / A3

ALTERNATIV 1 - Nybyggnad (kopplad till bef. byggnad)

1

2
Befintlig 
byggnad

våning

våningar

Nybyggnad
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UPPDRAG OCH UTREDNINGENS INNEHÅLL: 

 Utökning av antal platser i äldreboende med cirka 20 platser 
 Utnyttja befintliga service- och gemensamma funktioner i bef. byggnad 
 Utnyttja delar av tekniska funktioner i bef. byggnad 
 Evakueringsproblematik skall belysas 
 Påverkan och störning för de nu boende inom byggnaden skall bedömmas 
 Rimlighet i om- och tillbyggnadsförslag skall komenteras. 

 
UTREDNINGENS NIVÅ: 

 Denna utredning skall endast ses som en översiktlig sammanställning av synpunkter och bedömningar 
utifrån två alternativa lösningar på utökning av antal boendeplatser inom befintlig fastighet. 
För att få en helt riktig bild så måste utredningen fördjupas. 
Ett översiktligt möte med brandkonsult har genomförts. 
Endast telefonkontakt med konstruktör. 

 
KONSULTGRUPP: 

 A:  Werket arkitekter ab  - Generalkonsult (ramavtal  med Håbo kommun) 
 

Underkonsulter 
 K:   Byggkonstruktioner i Västerås – Håkan Liljeström (kontruktör för bef. byggnad) 
 Brand: BRIAB, Uppsala – Anders Sandberg  (fakturerar direkt på ramavtal  med Håbo kommun) 
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SAMMANFATTNING: 
 
Inget av alternativen bedöms som rimligt. Både ur störande synpunkt och ur utrymmesskäl på fastighet.  
 
      NYBYGGNAD (kopplad till befintlig byggnad) 

 Stör befintlig verksamhet genom byggtrafik. 
 Förslaget går inte att lösa på ett bra sätt när det gäller kommunikationer 
 Svårt att nyttja servicefunktioner på effektivt sätt – dubbleringar 
 Ökar personalbehovet /boende. 
 Ökar behovet av nattpersonal 
 Stor del av tomten nyttjas till byggnader och transporter/parkering 
 Minskad gård 

 
NYBYGGNAD (fristående – ej utrett)  
 Minimalt samnyttjande med befintlig verksamhet 
 Trafik in på tomten och stora hårdgjorda ytor. 

 
PÅ- OCH TILLBYGGNAD  
 Ekonomiskt tveksamt. 
 Hela verksamheten måste evakueras under byggtid 
 Brandskyddåtgärder i bef. byggnad. 
 Relativt komplicarad påbyggnad 

 – konstruktör har inte på denna korta tid kunnat bedöma behovet av kompletterande pålning 
 Grundläggning ev. pålning. 
 Installationer påverkas 
 Effektivt ur personbehov. 
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NYBYGGNAD (kopplad till befintlig byggnad) 
  
 

 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 

    
ARKITEKTUR    
    
Tillbyggnad med  2 plan mot 
sydost  

Byggnaden kan utformas fritt i förhållande 
till befintlig byggnad 

I och med komplettering med 2 våningar så 
blir det mindre solinstrålning – framför allt på 
förmiddagen.  
Risk för mörk innergård och utsikt mot 
skogen försvinner för de som bor i bef. 
byggnad. 

Byggnaden måste bli i 2 plan för att klara ett 
boende om 20 platser.  
Gård/trädgård minskar 

    
Koppling till befintlig byggnad: 
Förbindelsegång tvärs över 
gård. 
. 

Fristående Kommunikationsstråk delar gården i två 
delar. Den kommer att upplevas splittrad. 

 

    
    
Orientering - tydlighet  Huvudentré mot gata – långt från nybyggnad  
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
FUNKTION    
    
Kommunikationer  Går ej att nå den nya byggnaden inom 

avdelningar – varken personal (som ej hör till 
avdelningen), transporter eller besökare skall
gå igenom en boendeavdelning. 

Ger stor ineffektivitet  

    
Om koppling till befintlig 
byggnad sker 

 Lång förbindelsegång – mycket ”spring” med 
långa gångavstånd.

 

    
Serviceytor  Vissa kan dubbelnyttjas Delar måste kompletteras i nybyggnad. 

Splittrade funktioner – ökar personaltätheten.
 

    
    
Lastintag - Utbyggnad av bef. 
lastintag 
 

 

 Utbyggnad av bef. lastintag 
ger mycket kommunikationer mellan 
byggnaderna – Fungerar inte – störande 

Funktionen måste utökas 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
FUNKTION forts.    
    
Soprum 
 

 

 Utbyggnad av bef. soprum 
ger mycket kommunikationer mellan 
byggnaderna – Fungerar inte – störande

Funktionen måste utökas – ev. fler 
hämtningstillfällen. 

    
    
Hissar  Installation av hiss krävs  
    
    
VERKSAMHET    
    
Verksamheten uppdelad i två 
byggnader. 

 Ökar personaltätheten Nattbemanning måste utökas  

    
    
Produktion, byggtid Verksamheten störs under hela 

produktionen. 
 Kan byggas med påverkar övrig verksamhet. 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
UTEMILJÖ    
    
Entréer  Huvudentré måste ligga i befintlig byggnad , 

kan vara svårt med orientering 
 

    
    
Trädgård/uteplatser mm  Minskad trädgård – uteplatser för de boende 

och personal 
Detta förutom att antalet parkeringsplatser ökar 
– hårdgjord yta. 

    
    
TRAFIK    
    
Lastintag/ soprum 

 
Entrégård ses över ur 
trafiksäkerhetssynpunkt 
 

Entrégård ses över ur 
trafiksäkerhetssynpunkt 
 

Trafiksäkerhet? 

    
Parkering  Utökat antal p-platser – mer 

personalparkering och besöksparkering. 
Större del av tomt nyttjas  

Mer trafik till anläggningen 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
BRAND    
    
Utrymning   Inget problem, utrymning i gavlar och i mittdel 
    
    
Åtkomst brandfordon Endast gavel mot söder behöver nås.   
    
    
TILLGÄNGLIGHET    
    
Huvudentré  Långt att ta sig från huvudentré Ingen översikt – svårt med orienteringen inom 

anläggningen. 
    
    
Nya regler   Inget problem 
    
    
Handikappparkering  Måste ligga mindre än 25 m  ifrån entré – bör 

vara nära nybyggnad för att upplevas 
tillgängligt. 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
KONSTRUKTION    
    
Nybyggnad Stomme anpassas efter 

grundförhållanden 
Troligen stort pålningsdjup. Närliggande byggnad är pålad 40 m 

    
    
Förbindelsegång Lätt konstruktion   
    
    
VVS    
    
Installationssystem Påverkar inte bef. installationer Möjligen avstägning av media vissa tider. Sammankoppling av del av media 
    
    
EL    
    
Installationssystem Påverkar inte bef. installationer   
    
    
Kraftförsörjning  Ev. utöka behov av inkommande el.  
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
PRODUKTION    
    
Produktionstid Påverkas i stort inte bef. byggnad  Minskas genom prefab bygge 
    
    
Byggtrafik  Störande moment för boende, speciellt 

boende i södra längan. 
 

    
    
Störning utvändig miljö.  Etableringsbodar och arbetsplatsområde  

begränsar möjlighet att nyttja gård/utemiljö 
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PÅBYGGNAD MED 1 VÅNING PÅ BEFINTLIG BYGGNAD 
 

 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 

    
ARKITEKTUR    
    
Tillbyggnad med  ytterligare 1 
våning 

 Ger mer skuggad innergård. Eftersom 
ursprungsbyggnad är formad som 1-planhus 
kan det bli felaktiga proportioner . 

Är möjligt ur arkitektonisk synpunkt.  
 

    
    
Ev. pelarstomme, utvändig   Måste tas om hand arkitektonsikt.  

Kan ge ett märkligt uttryck mot befintlig 
byggnad.  
Måste anpassas till fönstersättning i plan 1 

    
    
Utbyggnad för att klara 
entréfunktioner mm 

Kan ge en tydlig entré och ett tillskott till 
byggnaden 

 Utbyggnad för att klara entréfunktioner mm.  
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
FUNKTION    
    
Kommunikationer Enkla kommunikationer Tillkommer hiss  
    
    
Serviceytor  Vissa kan dubbelnyttjas 

Vinst med fler boende iförhållande till 
bedömd utökad yta 

Kan ge en mörkare kärna. Osäkert att 
logistiken blir bra i entrézon. 

 

    
    
Lastintag måste utökas Vinst med fler boende iförhållande till 

bedömd utökad yta 
Kan ge en mörkare kärna. Osäkert att 
logistiken blir bra. 
Ligger i ett känsligt läge vid entré – kan bli 
trångt 

Funktionen måste utökas 

    
    
Soprum 

 
Vinst med fler boende iförhållande till 
bedömd utökad yta 

 Behöver ev. ej utökas – hämtningstillfällena 
utökas. 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
VERKSAMHET    
    
Verksamheten uppdelad i två 
plan. 

Samordningsvinster   Nattbemanning kan samordnas 

    
    
Uteplatser, balkonger Balkonger vid resp. allrum   
    
    
Produktion, byggtid  Verksamheten störs under hela 

produktionstiden. Evakuering krävs. 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
UTEMILJÖ    
    
Entréer Huvudentré ligger kvar  väl synlig mot 

gata. 
  

    
    
Trädgård/uteplatser Mindre del av trädgården blir bebyggd – 

uteplatser för de boende och personal
  

    
    
TRAFIK    
    
Lastintag/ soprum 
 

 Entrégård för ses över ur 
trafiksäkerhetssynpunkt.  
Alstrar trafik nära entré. 

 

    
Parkering  Utökat antal p-platser – mer 

personalparkering och besöksparkering. 
Större del av tomt nyttjas  
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
BRAND    
    
Myndighetskrav 
Byggd enl gammal lagstiftning 

 Befintlig byggnad entréplan: 
Nya brandcellsindelningar: avgränsning med 
nya partier.  

Nya förutsättningar – ny lagstiftning 

    
    
 Utrymning    
Brandklassning  Befintlig byggnad samt påbyggnad ändrar 

klassning från BR2 till BR1 
Bjälklaget mellan våningar brandklassas R60 
Osäkert hur ventilation ser ut – komplettering 
av brandspjäll? 

    
    
Brandcellsgränser   Alt. 1: 8 enheter/brandcell- ej 

dörrstängare till rum. 
 Alt. 2: Boendesprinkling 

Osäkert hur brandavskiljning är utförd i bef. 
byggnad.  

    
    
Utrymning   Kan ske på gavlar . Inget problem 
    
    
Åtkomst brandfordon   Inget problem 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
TILLGÄNGLIGHET    
    
Huvudentré Samlad lösning  Komplettering med hiss 
    
    
Nya regler   Inget problem 
    
    
Handikappparkering  Måste ligga mindre än 25 m  ifrån entré – bör 

vara nära nybyggnad för att upplevas 
tillgängligt. 

 

    
    
KONSTRUKTION    
    
Nybyggnad Stomme anpassas efter 

grundförhållanden 
Troligen stort pålningsdjup. Hur stör pålning befintlig byggnad – 

sprickbildningar mm. 
Konstruktör påtalar att en grundligare utredning 
krävs för att veta om det behövs pålas vid 
påbyggnad av ytterligare 1 våning 

    
    
Bjälklag  Krävs nytt ljud och brandavskiljande bjälklag. Kan utformas genom att lyfta takstolar 

sektionsvis – kan då under byggtid fungera som 
klimatskydd. Det befingliga bjälklag behålls 
med installationer  och lyfta in det nya 
bjlälklaget samt bygga ytterväggar. 
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 FÖRDELAR NACKDELAR KOMMENTAR 
    
VVS    
    
Installationssystem Kan vara separat ventilationssystem för 

de båda våningar 
 Om befintlig bjälklag behålls 

    
    
Fläktrum Nytt fläktrum för den nya våningen. Ev. dubblering av funktioner  
    
    
EL    
    
Installationssystem Påverkar inte bef. installationer  Om befintlig bjälklag behålls 
    
    
Kraftförsörjning  Ev. utöka behovet av inkommande el.  
    
    
PRODUKTION    
    
Produktionstid  Ingen verksamhet kan bedrivas under tiden 

för produktion 
Produktionstid kan minskas genom prefab 
bygge 

    
    
Byggtrafik   Ej relevant; ingen verksamhet under byggtid. 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 7 Dnr 2016/00084  

Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltnings-
chef/kommundirektör att teckna tilldelningsbeslut samt teckna avtal med 
entreprenör som valts av kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att denna punkt ska justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns upphandlingsenhet har på uppdrag av fastighetsenheten 
handlat upp en entreprenör som tillsammans med Håbo kommun i samver-
kan ska bygga en ny förskola i Frösundavik. Entreprenaden är en totalentre-
prenad i samverkan.  

En ny förskola med 8 avdelningar och/eller med plats för cirka 170 barn ska 
uppföras och stå klar hösten 2017. I beslutad investeringsbudget finns medel 
avsatta för 2016 med 20 Mkr och för 2017 med 30 Mkr, totalt 50 Mkr. För-
frågan har varit ute på räkning och anbud har inkommit.  

Utifrån kommunens befolkningsprognoser och de beräkningar som barn- 
och utbildningsförvaltningen tagit fram kommer behov av en ny förskola i 
Frösundavik att finnas vid denna tidpunkt. Om inget oförutsett händer be-
träffande bland annat befolkningsutveckling planeras Råbydals förskola att 
avvecklas när denna förskola står klar.  

För att snabbt kunna starta arbetet med den nya förskolan och på grund av 
gällande delegationsordning, behöver detta ärende justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten  
Upphandlingsenheten 
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 2016-02-15 KS 2016/00084 nr 65535 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, fastighetschef 
0171-526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola 

Tekniska utskottet förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningschefen att teckna 
tilldelningsbeslut och att teckna avtal med vald entreprenör. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att denna punkt ska justeras omedelbart.  
 

Sammanfattning 
Håbo kommuns upphandlingsenhet har på uppdrag av fastighetsenheten 
handlat upp en entreprenör som tillsammans med Håbo kommun i 
samverkan ska bygga en ny förskola i Frösundavik. Entreprenaden är en 
totalentreprenad i samverkan.  
 
Ärendet 
Bakgrund 

En ny förskola med 8 avdelningar och/eller med plats för cirka 170 barn ska 
uppföras och stå klar hösten 2017. I beslutad investeringsbudget finns medel 
avsatta för 2016 med 20 Mkr och för 2017 med 30 Mkr, totalt 50 Mkr. 
Förfrågan har varit ute på räkning och anbud har inkommit.  

Behov 

Utifrån kommunens befolkningsprognoser och de beräkningar som barn- 
och utbildningsförvaltningen tagit fram kommer behov av en ny förskola i 
Frösundavik att finnas vid denna tidpunkt. Om inget oförutsett händer 
beträffande bland annat befolkningsutveckling planeras Råbydals förskola 
att avvecklas när denna förskola står klar.  

För att snabbt kunna starta arbetet med den nya förskolan och på grund av 
gällande delegationsordning, behöver detta ärende justeras omedelbart. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Entreprenaden kommer att handlas upp som en totalentreprenad men med 
arbetsformen samverkan. Upplägget bygger på ett mycket öppet 
förhållningssätt mellan alla inblandade parter. 

Uppföljning 
Fastighetschefen ska inför delårsbokslut och årsbokslut rapportera status på 
entreprenaden och dess ekonomi. 

__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten  
Upphandlingsenheten  
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§ 8 Dnr 2014/00035  

Medborgarförslag - belysning med mera längs Kalmar-
leden 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning  
Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för Kal-
marleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. Kommunstyrelsens 
förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på Kalmarleden. En del pro-
blem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i planen för innevarande och 
kommande år, men ytterligare några kan av kostnadsmässiga skäl inte ge-
nomföras i dagsläget. Vissa delar av medborgarförslaget bifalls därför, me-
dan andra delar blir föremål för framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen be-
döms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 
byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 
avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av Kalmar-
leden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande sträckor är för 
kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.  

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 
- Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 
- Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg föreslår att beslutet ändras enligt följande: Kommunfullmäk-
tige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den bedömning 
som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Beslutsgång 
Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag, det nya förslaget antas.  

__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska avdelning 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-03 KS 2014/00035 nr 65230 

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

 

Medborgarförslag - belysning med mera längs Kalmarleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget med hänvisning 
till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  
 

Sammanfattning 
Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för 
Kalmarleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på 
Kalmarleden. En del problem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i 
planen för innevarande och kommande år, men ytterligare några kan av 
kostnadsmässiga skäl inte genomföras i dagsläget. Vissa delar av 
medborgarförslaget bifalls därför, medan andra delar blir föremål för 
framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen 
bedöms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 
byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 
avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av 
Kalmarleden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande 
sträckor är för kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.   
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen i februari 2014. 
Förslagsställaren föreslår ett antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten 
på Kalmarleden, då Kalmarleden är dåligt upplyst, ojämn samt saknar kant- 
och mittlinjer. Med tanke på att mängden boende i Södra Bålsta ökar och att 
dessa boende behöver färdas längs Kalmarleden menar förslagsställaren att 
vägen måste förbättras.  

Medborgarförslaget remitterades till miljö- och tekniknämnden för 
beredning. Miljö- och tekniknämnden instämde i sitt beslut i november 2014 
i förslagställarens bedömning av situationen på Kalmarleden och 
presenterade förslag till lösningar samt en tidplan för när de efterfrågade 
åtgärderna skulle kunna genomföras. Miljö- och tekniknämnden lades 
därefter ned och ärendet övergick till kommunstyrelsens förvaltning.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar miljö- och tekniknämndens bedömning 
av behovet av förbättringar på Kalmarleden enligt nedan.  

Gatu- och gångvägsbelysning 

Det är mycket kostsamt att sätta upp belysning på de delar av Kalmarleden 
som saknar sådan. Det handlar om en sträcka på totalt cirka tre kilometer 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-02-03 KS 2014/00035 nr 65230 

 

uppdelad i tre etapper. Kostnaden för att sätta belysning på sträckan 
beräknas till ca 8,5 miljoner kronor. Dessutom medför en sådan investering 
också en ökad driftkostnad på ca 170-180 tusen kronor per år. I planen för 
investeringar 2015-2017 finns förslag på att sätta upp gatubelysning på 
sträckan från Aronsborgsrondellen till infarten till det nya bostadsområdet 
vid Frösundavik. Detta beräknas kosta fem miljoner kronor. Förslaget blev 
dock framflyttat i budgetprocessen och behandlas istället i budgetarbetet 
inför 2017.  

Ny beläggning 

Kalmarleden har bitvis ett stort behov av ny beläggning. Kommunstyrelsens 
tekniska avdelning bedömer att detta kommer att åtgärdas under 2016. Det 
är dock inte säkert att enbart ny beläggning kan avhjälpa att vägen upplevs 
som ojämn och guppig. Det kan istället vara så att vägen i sin helhet 
behöver byggas om. För detta finns det för närvarande inga 
investeringsmedel avsatta.  

Vägmarkeringar 

Frånvaron av vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Se ovan 

Uppföljning 
Ingen 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 
– Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsens tekniska avdelning  
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§ 9 Dnr 2016/00075  

Yttrande om ansökan om begränsning av parkering, 
väg 263, Länsstyrelsen 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsen biträder Håbo Marknads AB:s ansökan till Länsstyrel-
sen om begränsning av parkering på parkeringsficka på väg 263.  

Sammanfattning  
En begäran om yttrande över ansökan till Länsstyrelsen inkom 2016-02-15. 
Ansökan avser begränsning av tillåten tid att parkera på en parkeringsficka 
längs väg 263 i Håbo kommun. Vid parkeringsfickan har en informations-
skylt om Skohalvön satts upp för att förbipasserande ska kunna stanna och 
få tips på sevärdheter och aktiviteter på halvön. Motivet till begränsningen 
ar att ett lastbilssläp ofta ses parkerat på parkeringsfickan, vilket motverkar 
syftet med denna.   

Förvaltningen har inget att erinra i frågan mer än att kommunen stöder syftet 
med ansökan.  

Beslutsunderlag 
- Remiss från Länsstyrelsen, 2016-01-25 
- Tjänsteskrivelse, 2016-02-17 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg föreslår att beslutet ändras enligt följande: Kommunstyrel-
sen biträder Håbo Marknads AB:s ansökan till Länsstyrelsen om begräns-
ning av parkering på parkeringsficka på väg 263.  

Beslutsgång 
Det nya förslaget ställs mot förvaltningens förslag och det nya förslaget an-
tas 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Gatu- och parkenheten 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-02-17 KS 2016/00075 nr 65619 

 
Kommunstyrelsen 
Gatu- och parkenheten 
Michael Andersson, trafikingenjör 
micke,andersson@habo.se 
 

 

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om begränsning av 
parkering, väg 263, dnr 258-2158-15 

Tekniska utskottet förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra över ansökan till Länsstyrelsen om 
begränsning av parkeringsficka på väg 263.  
 

Sammanfattning 
En begäran om yttrande över ansökan till Länsstyrelsen inkom 2016-02-15. 
Ansökan avser begränsning av tillåten tid att parkera på en parkeringsficka 
längs väg 263 i Håbo kommun. Vid parkeringsfickan har en 
informationsskylt om Skohalvön satts upp för att förbipasserande ska kunna 
stanna och få tips på sevärdheter och aktiviteter på halvön. Motivet till 
begränsningen ar att ett lastbilssläp ofta ses parkerat på parkeringsfickan, 
vilket motverkar syftet med denna.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 
Ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 
– Remiss från Länsstyrelsen, 2016-01-25 
– Ansökan från Håbo Marknads AB  
__________ 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
Gatu- och parkenheten  









Från: Kommun 
Skickat: den 5 februari 2016 14:39 
Till: Tekniskaavdelningen 
Ämne: VB: Remiss; ansökan om begränsning av parkering, väg 263 
Bifogade filer: 201504101107-1.pdf(3146495)_TMP.pdf 
 
 
 
Från: Coborn Martin [mailto:Martin.Coborn@lansstyrelsen.se]  
Skickat: den 5 februari 2016 12:55 
Till: trafikverket@trafikverket.se; 'registrator.mitt@polisen.se'; Kommun 
Ämne: Remiss; ansökan om begränsning av parkering, väg 263 
 

Dnr 258-2158-15 
 
Begäran om yttrande; ansökan om begränsning av tillåten tid 
att parkera, väg 263, Håbo kommun 
 
Håbo Marknads AB har ansökt om begränsning av tillåten tid att parkera på en parkeringsficka längs väg 
263 i Håbo kommun. 

 
Länsstyrelsen önskar ert yttrande över ansökan så snart det är möjligt, dock senast den 15 april 2016. 
Om ni avser att inte yttra er i ärendet tas ett meddelande tacksamt emot för att påskynda ärendets 
hantering. 
 
Ert yttrande kan skickas elektronsikt till uppsala@lansstyrelsen.se. Om ni skickar det elektroniskt 
behöver ni inte skicka det även med vanlig post. Ange Länsstyrelsens diarienummer i ert svar. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Martin Coborn 

Länsstyrelsen Uppsala län 
Telefon: 010-223 34 25 
 
E-post: martin.coborn@lansstyrelsen.se  
Postadress: 751 86 Uppsala 
Besöksadress: Bäverns gränd 17 
 
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan 
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst 
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