
 KALLELSE 
 Datum  

  2013-08-09  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Agneta Hägglund (S), ordförande 
Sjunne Green (BÅP) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Fred Rydberg (KD) 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Göran Eriksson (C)  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl. 08.30 
 

Plats ”Överhuset”, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Eventuella informationer 

  5. Beredning av ärenden till kommunstyrelsen (se kallelse med beslutsunderlag till kom-
munstyrelsens sammanträde, 2013-09-02) 

  6. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  

 

 



 KALLELSE 
 Datum  

  2013-08-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

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

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 2 september 2013, kl. 15.00 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören  

  5. Information om kommunens ekonomi 

  6. Redovisning av delegationsbeslut 

  7. Redovisning av inkomna handlingar 

  8. Aktuella protokoll 

  9. Redovisning av berett medborgarförslag om att inrätta naturreservat vid Hummel-
dal/Österkvarn, Skokloster 

 10. Redovisning av berett medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffekti-
visera sina fastigheter med hjälp av lokala hantverkare 

 11. Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättande av en hundrastgård inom 
Bålsta tätort 

 12. Redovisning av beredd motion om införande av möjlighet till politiska lärlingar 

 



 KALLELSE 

 Datum  

  2013-08-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

 13. Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga 

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

 15. Förslag om att inrätta ett arbetsutskott till kommunala handikapprådet 

 16. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 

 17. Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 

 18. Förslag till beslut om utställning av förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och 
del av Bålsta 1:614 

 19. Förslag till beslut om samråd av förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skörby 
5:3 m.fl., Kalkstensvägen 

 20. Förslag till godkännande av samrådsredogörelse för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Bålsta 
tätort 

 21. Logistik Bålsta - information och eventuellt beslut 

 22. Lägesrapport Bålsta centrum 

 23. Årsredovisning för år 2012  - Stiftelsen Socialsamfond 

 24. Årsredovisning för år 2011- Stiftelsen Skolsamfond -  

 25. Förslag till kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väppeby 2, org nr 769611-3799 

 26. Attesträtt år 2013 

 27. Underlag till Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 

 28. Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lä-
gen 

 29. Remissvar Länsplan för regional transporinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 

 30. Förslag om utökat användande av läsplattor för hantering av kommunstyrelsens samman-
trädeshandlingar 

 31. Förslag till justerade valdistrikt inför de kommande valen år 2014 

 32. Övriga frågor 

 



 KALLELSE 

 Datum  

  2013-08-09  

Kommunstyrelsen 
 

 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-02 KS2012/6 nr 2013.2147

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 

 

 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-01-31 – 2013-07-31, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
 Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2013-01-31 – 2013-07-23. 
 Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-04-04 – 2013-07-17.  
 Skolförvaltningen, perioden 2013-04-10 – 2013-07-11. 
 Socialförvaltningen, perioden 2013-04-10 – 2013-07-31.  
 Bildningsförvaltningen, perioden 2013-02-13 – 2013-06-28.  

 

Enskilda beslut 
 Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen 2013-04-30 – 

2013-05-03, kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-02-28.  

 Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under 
perioden 2013-07-01 – 2013-07-12,  kommundirektör Per Kjellander, 
daterad 2013-06-13.  

 Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under 
perioden 2013-07-15 – 2013-07-19,  kommundirektör Per Kjellander, 
daterad  2013-06-13.  

 Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under 
perioden 2013-07-22 - 2013-08-02,  kommundirektör Per Kjellander, 
daterad  2013-06-13.  

 Förordnande som förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen 
under perioden 8 juli – 14 juli 2013, kommunalråd Agneta Hägglund, 
daterad 2013-06-10.  

 Förordnande som förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen 
under perioden 1 juli – 7 juli 2013, 15 juli – 21 juli 2013 samt 5 augusti 
– 11 augusti 2013, kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-06-10.  

 Förordnande som kommundirektör under sommaren 2013, 
kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-06-05.  

 Förordnande tf förvaltningschefer bildningsförvaltningen och 
skolförvaltningen under perioden 2013-06-24 – 2013-07-12 samt 2013-
07-22 – 2013-07-26,  kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-06-
20.  
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-01 KS2012/6 nr 2013.2147

 

 Förordnande som personalchef  under perioden 2013-06-20 – 2013-07-
21 samt perioden 2013-07-29 – 2013-08-11, kommundirektör Per 
Kjellander, daterad 2013-06-20. 

 Vidaredelegation avseende att föra Håbo kommuns talan i 
ledningsrättsärende C12363 hos Lantmäteriet. Vidaredelegation till VA-
ingenjör Marika Hanson, utvecklingschef Klas Ljungberg, daterad 2013-
04-05.  

 Vidaredelegation avseende rätten att föra kommunens talan i ärenden Va 
125/13 hos Statens VA-nämnd. Vidaredelegation till VA-ingenjör 
Marika Hanson, kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund, 
daterad 2013-06-24. 

 Beslut om avstängning från tjänsteutövning, tf förvaltningschef 
skolförvaltningen Lennart Eriksson, daterad 2013-06-27.  

 Överenskommelse angående avslut av anställning, Tf förvaltningschef 
Lennart Eriksson, daterad 2013-07-08. 

 Anslutning till SKI:s ramavtal park- och lekmaterial 2012 - barnvagnar, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-05-14. 

 Förlängning av till SKI:s ramavtal Litteratur 2010, upphandlingschef 
Gudrun Lind, daterad 2013-05-16. 

 Avslag på begäran om att få ta del av allmän handling, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-06-13.  

 Beslut om att anta anbud i kommunövergripande ramavtalsupphandling 
avseende el-arbeten, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-07-
30.  

 Beslut att delta i Kammarkollegiets upphandling avseende Kort för 
identifiering och behörighetskontroll, ärendenummer 96-22-2013, 
upphandlingschef Gudrun Lind. Daterad 2013-07-31. 

 

Föreningsbidrag 2013  
Bidrag har tilldelats för nedanstående ändamål. Se bifogad lista för att ta del 
av enskilda beslut.  

 Bidrag till studieförbunden 2013/58, Åsa Eriksson.  

 Aktivitetsbidrag 2012/66, Bengt Bergström. 

 Bidrag till pensionärs och handikappföreningar 2013/68, Bengt 
Bergström.  

 Bidrag till kulturföreningar 2013/67, Åsa Eriksson.  

 Lokalbidrag och driftsbidrag 2013/69, Bengt Bergström.  
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-01 KS2012/6 nr 2013.2147

 

 

Protokoll 
 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07.  

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

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

__________ 



DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

:.:.In .... fi.o.' .' .•...... ' ... ,: ..... ......... .... ;:. ::"r:"'N6teriI1g" .. Rid"·' 
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Föreningsbidrag 2013, Björksäterkyrkans ungdom, Föreningsbidrag för 2013.1519 
Björksäterkyrkans ungdom 2013 utbetalat till 

Björksäterkyrkans 
ungdom, summa 1.681 
kronor 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Alpina Klubb, 
Bålsta Alpina Klubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Aktiv Ungdom, Ak1iv 
Ungdom 
Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Bordtennisklubb, 
Bålsta Bordtennisklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Boxningsklubb, 
Bålsta Boxningsklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Gymnastikklubb, 
Bålsta Gymnastikklubb 
Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta IdrottsKamrater, 
Bålsta IdrottsKamrater 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Hockey Club, Bålsta 
Hockey Club 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta IF Handboll, Bålsta 
IF Handboll 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Judoklubb, Bålsta 
Judoklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 

2013/66 
Föreningen Bålsta 2013.1520 
Alpina Klubb har fått 
avslag enligt gällande 
reglemente. 
2013/66 

2013.1521 

2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1522 
2013 utbetalat till 
Bålsta 
Bordtennisklubb, 
summa 15.703 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1523 
2013 utbetalat till 
Bålsta Boxningsklubb, 
summa 8.972 kronor 
2013/66 

2013.1524 

2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1525 
2013 utbetalat till 
Bålsta IdrottsKarnrater, 
summa 23.570 kronor 

2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1527 
2013 utbetalat till 
Bålsta Hockey Club, 
summa 119.409 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1528 
2013 utbetalat till 
Bålsta IF Handboll, 
summa 58.648 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1529 
2013 utbetalat till 
Bålsta Judoklubb, 
summa 26.332 kronor 
2013/66 
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Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Föreningsbidrag 2013, Bålsta SK, Bålsta Simklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Tennisklubb, Bålsta 
Tennisklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Aktivitetsbidrag 2013: Föreningsbidrag 2013, 
CISV Håbo, CISV Håbo 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Friluftsfrämjandet Bålsta 
lokalavdelning, Friluftsfrärnjandet Bålsta 
lokalavdelning 

Aktivitetsbidrag 2013 
Aktivitetsbidrag 2013: Föreningsbidrag 2013, 
Håbo Atletklubb, Håbo Atletklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, FUBB Basket, FUBB 
Basket 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Håbo FF, Håbo FF 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Håbo Ridklubb, Håbo 
Ridklubb 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Håbo Scoutkår, Håbo 
Scoutkår 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Håbogymnastema, 
Håbogymnastema 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Korpen Bålsta, Korpen 
Bålsta 

Aktivitetsbidrag 2013 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

c •• }ticl".··"'·····,' 
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Föreningsbidrag för 
2013 utbetalat till 
Bålsta Simklubb, 
summa 34.950 kronor 
2013/66 

2013.1530 

Föreningsbidrag för 2013.1537 
2013 utbetalat till 
Bålsta Tennisklubb, 
summa 73.8671cronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1538 
2013 utbetalat till 
CISV Håbo, summa 
6.928 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1540 
2013 utbetalat till 
FriluftsfTärnjandet 
Bålsta lokalavdelning, 
summa 7.829 kronor 
2013/66 
Avslag på ansökan från 2013.1542 
Håbo Atletklubb enligt 
bidragsreglementet. 

2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1546 
2013 utbetalat till 
FUBB Basket, summa 
10.744 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013 .1547 
2013 utbetalat till Håbo 
FF, summa 202.778 
kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1548 
2013 utbetalat till Håbo 
Ridklubb, summa 
59.345 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1549 
2013 utbetalat till Håbo 
Scoutkår, summa 
17.725 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1550 
2013 utbetalat till 
Håbogymnastema, 
summa 37.395 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag för 2013.1551 
2013 utbetalat till 
Korpen Bålsta, summa 
3.998 kronor 
2013/66 

SäfulIl~ .. da( .', ·.i il:artdl.. •. i 

KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELlTEG 



DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Föreningsbidrag 2013, PlaybowI Club Bålsta, Föreningsbidrag for 2013.1552 
Playbowl Club Bålsta 2013 utbetalat till Play 

Bowl Club Bålsta, 
summa 462 kronor 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, TräningshusI, 
Träningshus l 

Aktivitetsbidrag 2013 
Föreningsbidag 2013, Vangen FBC, Vangen FBC 

Aktivitetsbidrag 2013 
Bidrag till kulturfOreningar 2013, Lilla Hagalunds 
Vänner, Lilla Hagalunds Vänner 

Bidrag till kulturforeningar 2013 
Bidrag till kulturforeningar 2013, Håbo Kultur och 
HembygdsfOrening, Håbo Kultur- och 
Hembygdsforening 

Bidrag till kulturforeningar 2013 
Bidrag till kulturfOreningar 2013, Håbo Kultur och 
Hembygdforening, Håbo Kultur - och 
Hembygdsforening 

Bidrag till kulturfOreningar 2013 
Bidrag till kulturforeningar 2013, Häggeby Skol 
och Bygdemuseum, Häggeby Skol- och 
Bygdemuseum 

Bidrag till kulturforeningar 2013 
Bidrag till kulturforeningar 2013, Damkören 
Sångsugna, Damkören Sångsugna 

Bidrag till kulturforeningar 2013 
Bidrag till kulturforeningar 2013, Klosterlikören, 
Klosterlikören 

Bidrag till kulturfOreningar 2013 
Bidrag till kulturfOreningar 2013, Bålsta in Love 
projektet, Bålsta In Love-projektet 

Bidrag till kulturforeningar 2013 

2013/66 
Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Träningshus 1, summa 
64,811 kronor 
2013/66 

2013.1553 

Föreningsbidrag fOr 2013.1554 
2013 utbetalat till 
Vangen FBC, summa 
47.586 kronor 
2013/66 
Föreningsbidrag fOr 2013.1561 
2013 utbetalat till Lilla 
Hagalunds Vänner, 
summa 9.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag for 2013.1562 
2013 utbetalat till Håbo 
Kultur- och 
Hembygdsforening, 
summa 10.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag fOr 2013.1563 
2013 utbetalat till Håbo 
Kultur- och 
Hembygdsforening, 
summa 4.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag for 2013.1564 
2013 utbetalat till 
Häggeby Skol- och 
Bygdemuseum, summa 
4.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag fOr 2013.1565 
2013 utbetalat till 
Damkören Sångsugna, 
summa 4.900 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag for 2013.1566 
2 O 13 utbetalat till 
Klosterlikören, summa 
4.900 kronor 
2013/67 
Föreningens ansökan 2013.1567 
återtagen varfOr inget 
belopp betalats ut. 
2013/67 

.i.l3esLiiist . . '<Datum .. '.'< 
. »:sl#riIIltr:dati'H1ll14L' ,' ..... " 

KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-13 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 



Bidrag till kIllturföreningar 2013, Föreningen 
Håbo Norden, Föreningen Norden Håbo 

Bidrag till kulturföreningar 2013 

Föreningsbidrag för 
2013 utbetalat till 
Föreningen Norden 
Håbo, summa 4.900 
kronor 
2013/67 

2013.1569 KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 



Håbo kommun 
Kommunstyrelsens fOrvaltning 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 
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Bidrag till kulturföreningar 2013, BiskopsArnö 
Kulturförening, BiskopsArnö Kulturförening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, BiskopsArnö 
Kulturförening, BiskopsArnö Kulturförening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningama 2013: Bidrag till 
kulturföreningar 2013, Skokloster Kulturförening, 
Skokloster Kulturförening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, Skokloster 
Bygdegårdsförening, Skokloster 
bygdegårdsförening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, Skokloster Gille, 
SkokIoster Gille 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, Föreningen 
Skokloster slotts Vänner, Föreningen SkokIoster 
slotts Vänner 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, Håbo 
Närradioförening, Håbo NälTadioförening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, 
Hantverksföreningen Kreativa Händer, 
Hantverksföreningen Kreativa Händer 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Bidrag till kulturföreningama 2013: Bidrag till 
kulturföreningar 2013, Håbo Internationella 
kvinnors förening, Håbo Internationella kvinnors 
förening 

Bidrag till kulturföreningar 2013 

Föreningsbidragför 2013.1571 
2013 utbetalat till 
BiskopsArnö 
Kulturförening, summa 
20.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1572 
2013 utbetalat till 
BiskopsArnö 
Kulturförening, summa 
15.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1573 
2013 utbetalat till 
Skokloster 
Kulturförening 
SKULT, summa 9.000 
kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1574 
2013 utbetalat till 
Skokloster 
bygdegårdsförening, 
summa 9.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1575 
2013 utbetalat till 
Skokloster Gille, 
summa 9.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1576 
2013 utbetalat till 
Föreningen Sko kloster 
Slotts Vänner, summa 
18.000 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1577 
2013 utbetalat till Håbo 
NfuTadioförening, 
summa 10.000 kronor 

2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1578 
2013 utbetalat till 
Hantverksföreningen 
Kreativa Händer, 
summa 7.600 kronor 
2013/67 
Föreningsbidrag för 2013.1579 
2013 utbetalat till Håbo 
Internationella 
Kvinnors Förening, 
summa 1.700 kronor 
2013/67 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
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Bidrag till kulturforeningar 2013, Föreningen 
Håbo Norden, Föreningen Norden Håbo 

Bidrag till k'Ulturforeningar 2013 
Bidrag till kulturföreningar 2013, Attention 
EnköpingIHåbo, Attention Enköping/Håbo 

Bidrag till kulturföreningar 2013 
Föreningsbidrag 2013, Reumatikerföreningen 
Enköping-Håbo, Reumatikerfdreningen Enköping-
Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, Attention EnköpingIHåbo, 
Attention Enköping/Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, Astma och 
Allergifdreningen i Bålsta, Astma och 
Allergiföreningen i Bålsta 

Bidrag till pensionärs- och handikapp föreningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, SPF Håbo, SPF Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Bidrag till pensionärs- och handikappsforeningar 
2013: Föreningsbidrag 2013, Bålsta Finska 
Förening, Bålsta Finska Förening 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, STROKE-Föreningen 
Håbo, STROKE-Föreningen Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 

Avslag på ansökan från 2013.1580 
Föreningen Norden 
Håbo enligt 
föreningsbidragsregie 
mentet. 
2013/67 
Avslag på Attention 
Enköping/Håbos 
ansökan enligt 
Föreningsbidragsregie 
mentet. 
2013/67 
Föreningsbidrag för 
2013 utbetalat till 
Reumatikerföreningen 
Enköping Håbo, 
summa 3.550 kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Attention 
Enköping/Håbo, 
summa 4.650 kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Astma och 
Allergiforeningen i 
Bålsta, summa 3.786 
kronor 
2013/68 

2013.1581 

2013.1582 

2013.1583 

2013.1584 

Föreningsbidrag for 2013.1585 
2013 utbetalat till SPF 
Håbo, summa 51.100 
kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Bålsta Finska 
Förening, summa 
5.250 kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
STROKE-Föreningen 
Håbo, summa 2.300 
kronor 
2013/68 

2013.1586 

2013.1587 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELI TEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 
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Håbo lwmmun 
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Föreningsbidrag 2013, PRO Håbo, PRO Håbo Föreningsbidrag fOr 2013.1588 
2013 utbetalat till PRO 
Håbo, summa 52,450 
kronor 

. ··>Sesl..iiist> ..• 
. ··S~mtr;da,t·. 

KS 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 2013/68 2013-09-02 ELITEG 
2013 
Föreningsbidrag 2013, SRF Håbo, SRF Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Parkinsonforening, 
Bålsta Parkinsonforening 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, DiabetesfOreningen i Håbo, 
Diabetesforeningen i Håbo 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, Vangen FBC, Vangen FBC 

Bidrag till pensionärs- och handikappforeningar 
2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Gymnastikklubb, 
Bålsta Gymnastikklubb 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Square Dancers, 
Bålsta Square Dancers 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Gårdsrådet Skeppet, 
Gårdsrådet Skeppet 

Lokalbidrag/Driftsbidrag 2013 
Lokalbidrag/Driftsbidrag 2013: Föreningsbidrag 
2013, ReumatikerfOreningen Enköping-Håbo, 
Reumatikerforeningen Enköping-Håbo 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 

Föreningsbidrag for 2013.1589 
2013 utbetalat till SRF 
Håbo, summa 3.850 
kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2 O 13 utbetal at till 
Bålsta 
Parkinsonforening, 
summa 1.300 kronor 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
DiabetesfOreningen i 
Håbo, summa 3.150 
kronor 
2013/68 

Ansökan från Vangen 
FBC avslagen enligt 
gällande regleverk. 
2013/68 

Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Bålsta 
Gymnastikklubb, 
summa 17.114 kronor 
2013/69 
Föreningsbidrag for 
2013 utbetalat till 
Bålsta Square Dancers, 
summa 5.323 kronor 

2013/69 

2013.1590 

2013.1591 

2013.1592 

2013.1593 

2013.1594 

Föreningsbidrag for 2013.1595 
2013 utbetalat till 
Gårdsrådet Skeppet, 
summa 5.647 kronor 
2013/69 
Föreningsbidrag for 2013.1596 
2 O 13 utbetal at till 
Reumatikerforeningen 
Enköping-Håbo, 
summa 200 kronor 
2013/69 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 

KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-05-14 

2013-09-02 ELITEG 
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Föreningsbidrag 2013, SPF Håbo, SPF Håbo 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Skokloster 
Bygdegårdsförening, Sko kloster 
Bygdegårdsförening 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Folkdansgille, Bålsta 
Folkdansgille 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, FUBB Basket, FUBB 
Basket 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Damkören Sångsugna, 
Damkören Sångsugna 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Bålsta Tennisklubb, Bålsta 
Tennisklubb 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Djurskyddet Hitta Katten, 
Djurskyddet Hitta Katten 

LokaIbidragIDriftsbidrag 2013 
Föreningsbidrag 2013, Skokloster Gille, 
Skokloster Gille 

LokalbidragIDriftsbidrag 2013 

Avslag på SPF Håbo 
ansökan enligt 
föreningsbidragsregIe 
mentet. 

2013.IS97 KS 2013-0S-14 

2013/69 
Avslag på Skokloser 
Bygdegårdsförenings 
ansökan enligt 
föreningsbidragsregIe 
mentet. 
2013/69 
Föreningsbidrag för 
2013 utbetalat till 
Bålsta Folkdansgille, 
summa 1.22S kronor 
2013/69 
Avslag på FUBB 
Basket ansökan enligt 
föreningsbidragsregIe 
mentet. 
2013/69 

2013.1S98 

2013.1S99 

2013.1600 

Föreningsbidrag för 2013.1601 
2013 utbetalat till 
Damkören Sångsugna, 
summa 790 kronor 
2013/69 
Föreningsbidrag för 2013.1602 
2013 utbetalat till 
Bålsta Tennisklubb, 
summa IS0.000 kronor 
2013/69 
Avslag på ansökan från 2013.1603 
föreningen Hitta 
Katten enligt 
föreningsbidragsregie 
mentet. 
2013/69 
Föreningsbidrag för 2013.1604 
2013 utbetalat till 
Sko kloster Gille, 
summa 100 kronor 
2013/69 

2013-09-02 ELI TEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
KS 2013-0S-14 

2013-09-02 ELITEG 
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Kommunbidrag till ABF med verksamhet i Håbo 
kommun 2013, ABF i Uppsala län 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Folkuniversitetet med 
verksamhet i Håbo kommun 2013, 
F o lkuniversitetet 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Studieförbundet Bilda med 
verksamhet i Håbo kommun 2013, Bilda 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Studieförbundet Vuxenskolan 
med verksamhet i Håbo kommun 2013, 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Studiefrämjandet med 
verksamhet i Håbo kommun 2013, 
Studiefrämjandet Uppsala län 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Studieförbundet Sensus med 
verksamhet i Håbo kommun 2013, Sensus 
Studieförbund 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till NBV med verksamhet i Håbo 
kommun 2013, Studieförbundet NBV Uppsala län 
Gotland 

Bidrag till studieförbund 2013 
Kommunbidrag till Medborgarskolan med 
verksamhet i Håbo kommun 2013, 
Medborgarskolan Mälardalen 

Bidrag till studieförbund 2013 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

. ' ,·····piplaIlkQd· '.' 
Kommunbidrag till 
Medborgarskolan med 
verksamhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
176.680 kronor 
2013/58 

2013.1873 

Kommunbidragtill 2013.1875 
Folkuniversitetet med 
verksamhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
2.3 79 kronor 
2013/58 
Kommunbidrag till 2013.1876 
Medborgarsko1an med 
verksamhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
11.023 kronor 
2013/58 
Kommunbidragtill 2013.1877 
Medborgarskolan med 
verksarnhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
60.912 kronor 
2013/58 
Kommunbidrag till 2013.1882 
Studiefrämjandet med 
verksamhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
7.220 kronor 
2013/58 
Kommunbidrag till 2013.1883 
Studieförbundet Sensus 
med verksamhet i 
Håbo kommun 2013, 
summa 21.692 kronor 

2013/58 
Kommunbidragtill 2013.1884 
NBV med verksamhet i 
Håbo kommun 2013, 
summa 74.919 kronor 
2013/58 
Kommunbidragtill 2013.1885 
Medborgarskolan med 
verksamhet i Håbo 
kommun 2013, summa 
6.173 kronor 
2013/58 

, · .. ·i13esl.inst' ' ... patum 
. ". ·,;SamtiJ.tr:dat. . .. fiandl·· . 

KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
KS 2013-06-14 

2013-09-02 ASAE 
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KOMMUN 

Datum 
2013-08-01 

Vår beteckning 
KS2012/5 nr 2013.2146 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-52561 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-09-02 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslnt och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-08-01. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 



Håbo kommun 

Cirkulär 13:15, Huvudäverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
mm. - HÖK 13 - med OFRs 
fOrbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 
Cirkulär 13:17 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Budgetfcirutsättningar fOr 
åren 2013~2016, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL 

In 
Tillstånd enligt lagen (1998: 150) om 
allmän kameraövervakning - nu ii-åga om 
utökning, Gyproc AB, Länsstyrelsen 
Uppsala län, Rättsenheten 

In 
Kallelse till extra årsmöte 21 maj 2013, 
Leader Norra Mälarstranden 

In 
Cirkulär 13: 19 från Sveriges Kommuner 
och Landsting - Definitivt 
omsorgspl'isindex (OPI) 2013 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
"Befolkningsfdrändringar utInanar 
ekonomin", EkonomirapPOlien - om 
kommunernas och landstingens ekonomi, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
MTN 2013-05-06 § 48: Redovisning av 
uppdrag om hundrastgårdar, Miljö- och 
tekniknämnden 

In 
MTN 2013-05-06 § 47, Utredning, 
användande av Granvallen för 
idrottsverksamhet, Miljö- och 
tekniknämnden 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

Caroline Uttergård 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

E!linor Tegner 

Ellinor Tegner 

Återrapportering av medborgarförslag om 
hundrastgårdar 

Ellinor Tegner 

-----------------------------
In 
Cirkulär 13: 18 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

Ellinor Tegner 
-~~-----------~~~~--------

2013,1338 

2013,1384 

2013.1427 

2013.1447 

2013.1607 

2013,1623 
2012/35 KS 

2013.1624 

2013.1660 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 



Håbo kommun 

Cirkulär 13 :20 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

--;c------- ------.----
In 
Cirkulär 13 :21 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13:22 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13 :23 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

2013-09-02 

------ -----_._--------------- _ .. --_._-------------
2013.1670 KS 

2013-09-02 

Ellinor Tegner 
2013.1671 KS 

2013-09-02 

Ellinor Tegner 
2013.1675 KS 

2013-09-02 

Ellinor TegneT 
2013.1698 KS 

-------------~~~~~--------~~~~---~~--
In 
Remiss 513 A071.053/13 angående 
markupplåtelse fOr tivoli 2013-06-06. 
Polisen 

In 
Information från Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL) styrelse om 
fdrbundsavgjft och sammanträdesplan for 
år 2013, Sveriges kommuner och 
landsting. SKL 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 

Ellinor Tegner 

2013115 KS 

2013.1739 

2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

Ellinor Tegner 
---------------------~=~=~--------_=_;_;;_cc;;_;_;c__---=---

In 2013.1740 KS 
Cirkulär 13:25 från Sveriges Kommuner 2013-09-02 
och Landsting samt Pacta, 
Huvudöverenskommelse HÖK 13 med 
OFRs rorbundsområde Läkare, Sveriges 
läkarförbund samt överenskommelse om 
Med.stud. 13, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL 

Ellinor Tegner 
In 
Remiss, gäller ansökan om att anordna Upplåtelse av kommunens mark 2013 

2013.1761 
2013115 KS 

KS 
2013-09-02 

tivoli med karuseller, lotterier mm den 6 
juni 2013., Polismyndigheten i Uppsala län 

In 
Ny rapport från Rädda Barnen, Rädda 
barnen 

In 
Tillståndsbevis 522 A087.474113, 
uppställning av scen vid skolavslutning, 
Polisen 

Caroline Uttergård 
2013.1811 KS 

2013-09-02 

Ellinor Teg,,-no.:"'-.r _____ ~ ____________ ==--=~-----=----
2013.1839 KS 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-09-02 



Håbo kommun 

Cirkulär 13:27 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, 
arbetsdomstolens dom 2013 lIT 42 om 
övergång till tillsvidareanställning får 
vikarierande mrskollärare 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

In 
Tillståndsbevis nationaldagsfirande, 
Polisen 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

Ellinor Tegner 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 

~ ______________________________ ~E~I~lin~o~rTeg~n~er~ ________ ___ 
Jn 
Ansökan om tillstånd för fritidsgården 
Verkstadens sommaravslutning, remiss 
A093.0871l3, Polisen 

In 
Tillståndsbevis fritidsgårdens 
sommaravslutning, Polisen 

In 
Protokoll från Samordningsfdrbundets 
styrelsemöte 2013-03-22., 
SamordningsfOrbundet Uppsala län 

[n 

Cirkulär 13:28 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, kommunens skyldighet att 
besluta om belägenhetsadresser for 
fritidshus senast den l januari 2015 samt 
vikten av att kommunen uppdaterar 
lägenhetsregistret, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL 

In 
Cirkulär 13:29 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Sotningsindex 2013, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

[n 
Cirklllär 13:31 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Preliminär 
kostnadsutjämning får LSS år 2014, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

[n 
Tillståndsbevis 517 AI02.817113, 
Midsommarfirande, Polisen 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 

Ellinor Tegner 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 

Ell inar Teg"n~eccr ____ __ 

Upplåtelse av kommunens mark 20 I 3 

2013.1859 
2013115 KS 

2013.1860 
2013115 KS 

2013.1861 
2013/15 KS 

2013.1887 

2013.1924 

2013.1925 

2013.1926 

2013.1960 
2013115 KS 

Ellinor Tegner 
~-,-_ .. __ ._ ... ---------------------""="--"-'="---------------------------~~~-------

In 2013.1964 
Remiss 514 Al08.825/13, ang. Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013115 KS 
höstmarknad, Polisen 

2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

Ellinor Tegner 
---~~~ .~--- .. ~ .. -------------==~=------------------------------------------------~ 



Håbo kommun 

In 
Cirkulär 13:32 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, 
överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. - ÖLA 13 - med 
Fastighetsanställdas Förbund, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

2013-09-02 

Ellinor Tegner 
-------~---- ----""'=--""=---------~~~~-

2013.1966 KS 
2013-09-02 

In 
Cirkulär 13:33 från Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Pacta, 
Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor 
m.m. - ÖLA 13 - med Svenska 
Transportarbetarefdrbundet, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL 

~----------------'E"-'lli~.or-.Ie;;-n<SJ:.- -------------o=o-c=o--------oc=----~ 
In 2013.1967 KS 
Cirkulär 13:34 från Sveriges Kommuner 2013-09-02 
och Landsting samt Pacta, 
Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor 
In.m. - ÖLA 13 - med SEKO - Facket fOr 
service och 
kommunikation, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL 

In 
Protokoll fårt vid 1eader Norra 
Mälarstranden torsdagen den 25 april 
2013, Leader NOlTa Mälarstranden 

Ellinor Tegner 
2013.1978 KS 

2013-09-02 

Ellinor Tegner --------=='-'-'=-------- -----------" In 
Protokoll fått vid extra årsmötet med 
Leader Norra Mälarstranden, tisdag 21 maj 
2013 i Utvreta, Västerås, Leader Norra 
Mälarstranden 

In 
Cirkulär 13:36 från Sveriges Kommuner 
och Landsting, Kontrollavgifter for den 
kommunala livsmedelskontrollen, 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

Ellinor Tegner 

Ellinor Tegner 
~_, ___________ ---'==--:-=C=-_ 

In 
Räddningstjänst i siffi'or 2012., 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Rä~~~b~gs~jänst i siffror 2012. 
In 

Jonas Eliasson 

2013.1979 

2013.2013 

KS 
2013-09-02 

KS 
2013-09-02 

-'----'--------'----'---~=_o~----~---

2013.2038 KS 
2013-09-02 

'-'---'--""-~----~~~~---~~---

2013.2129 KS 
Remiss A 133.900/13, ansökan om att 
anordna Håbo festdag den 17 augusti 
2013., Polisen 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-09-02 

Caroline Uttergård 



Håbo kommun 

Remiss A 149.107113, Ansökan om 
cirkusföreställning den 27 augusti 2013., 
Polisen 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2013-09-02 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013115 KS 2013-09-02 

Caroline Uttergård .~--------==~="'='----_ ... _._-----._. __ ... _.--. __ . __ ._- _ .. _-_ ... _ .. _ ... ------_.~-----



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-02 KS2013/13 nr 2013.2157

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör  

 

 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

Redovisning av aktuella protokoll 
Föreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet, kommunala 
pensionärsrådet, Håbohus AB, och Håbo Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
– Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-04-24. 
– Protokoll från bolagsstämma Håbohus AB, 2013-04-24.  
– Protokoll från styrelsemöte Håbohus AB, 2013-04-24.  
– Protokoll från styrelsemöte Håbohus AB, 2013-05-30.  
– Protokoll från styrelsemöte Håbo Marknads AB, 2013-06-11.  
– Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2013-05-16 
– Protokoll från kommunala handikapprådet, 2013-05-30. 
 
 
Kommunkansliets förslag till beslut:  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen noterar minnesanteckningar och protokoll som delgivna. 

__________ 

 



 PROTOKOLL 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-04-24 KS2013/13 nr 2013.1845

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

 

 

MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-04-24 
Dag: Onsdagen den 24 april kl. 18-20  
Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Anna Droga, Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew, Lina Björns-
son, Lisa Tchibalina, Victor Dänhardt, Victor Sà Vasconcelos Freitas, Frida 
Lantz, Emelie Andersson, Joachim Westerlund, Agneta Hägglund, Daniel 
Cramnell, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  
 

1. Agneta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Vi gick igenom närvaro. 
 

3. Aktivitet: Gröna Lund 
Totalt är det 14 stycken som har anmält sig till Gröna Lund den 16 
maj.  
 

4. Aktivitet: skolbesök 
Vi planerar in skolbesök till hösten. Vi bestämmer dag och tid så dy-
ker de som kan upp. Syftet med besöken är att göra reklam för att 
ungdomsrådet finns och vad vi arbetar med.  
 

5. Ungdomsrådets möten i höst  
- Tisdagen den 3/9 kl. 18.00 – 20.00, Kalmarrummet 
 
Vi bestämde att vi börjar med att boka in ett möte med ungdomsrå-
det. På mötet den 3/9 bokar vi sedan in resterande möten för hösten. 
Det är lättare att boka in när de flesta har fått schema inför hösten.  
 

6. 9:ornas avslutningsfest (balen) 
Ingen av 9:orna i ungdomsrådet har hört eller fått någon mer infor-
mation kring avslutningsfesten. 9:orna i ungdomsrådet skulle vilja 
vara med och ge förslag. Det finns synpunkter och förslag kring buf-
fé, röd matta, fotograf osv. Agneta ger förslag att ungdomsrådet mej-
lar Pyry Niemi (skolnämnden) och beskriver att ungdomsrådet vill 
ha mer information.  
 



 PROTOKOLL 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-04-24 KS2013/13 nr 2013.1845

 

7. Uteaktivitet för ungdomar   
Förslag om att anordna en uteaktivitet en sommarkväll utanför verk-
stan i skogsdungen kom upp. Förslagsvis kunde personal hyras in, 
pynta dungen med ljus och spela musik. Uteaktiviteten skulle kunna 
vara för olika åldrar under olika tider på kvällen, så att de äldre ung-
domarna får vara kvar senare på kvällen. Helena får till uppdrag att 
undersöka möjligheten.     
 

8. Ungdomscamp - Ingå  
Det är redan flera som har skickat intresseanmälan för att följa med 
till Ingå. Det finns ett flertal olika aktiviteter att välja mellan på ung-
domscampen i Ingå. Exempel på aktiviteter är segling, paintball, 
dans och ridning. Alla som är intresserade uppmanas att skicka en 
intresseanmälan till helena.andersson@habo.se. Den 15 juni är sista 
dagen för anmälan.  
 

9. Övrigt 
- Tips om att det finns möjlighet att söka sommarjobb i kommunen 
för alla mellan 15-17 år. Sista ansökningsdagen är den 30 april. Åsa 
Eriksson, kulturstrategi, kommer exempelvis att ta emot fyra stycken 
sommarjobbare som kommer att få utveckla idéer för hur BCJF kan 
bli en mer spännande mötesplats.  
 
- Det finns enbart en fungerande volleybollplan i Västerängen i 
Håbo kommun. Det finns också en plan vid Gransäterskolan men 
den planen har inget nät. Det upplevs svårt att hitta en ledig volley-
bollplan på sommaren.   
 

10. Kommande möten 
- onsdagen den 29/5 kl. 18.00 - 20.00, Kalmarrummet. 
- tisdagen den 3/9 kl. 18.00 - 20.00, Kalmarrummet 
 
 

11. Mötet avslutades 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson  

 

mailto:helena.andersson@habo.se�


HABO KOMMUN 
KOM.IJNsTyRS.SENS FORV,Al.TNlNG 

INKOM 

HÅBOHUSAB 2013 -05- 2 3 

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Håbohus AB onsdagen den 24 april 2013. 
Plats: Aronsborgs konferens. 

§ I 
Val av 
ordförande 

§2 
Röstlängd 

§ 3 
Val av justeringsman 

§4 
Kallelse 

§ 5 
Årsredovisning och 
revisionsberättelse 

§ 6 

Till ordförande för stämman valdes Björn Fredriksson. 

Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för 
aktieägare: 
För Håbo kommun I 789 aktier. 
Ombud Agneta HäggIund. 
Summa aktier och röster 1 789. Samtliga aktieägare är således 
närvarande. 
Förteckningen godkändes som röstlängd. 

Till justeringsman valdes Agneta HäggIund. 

Kallelse till stämman har 2013-03-28 överlämnats till kommunen 
som kvitterat kallelsen 2013-03-28. Stämman förklarades därför 
som behörigen utlyst. 

Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansierings-
analys samt revisionsberättelse föredras. De ekonomiska mål som 
är fastlagda i ägardirektiv analyserades. 

Fastställande av resultat- Stämman beslutar 
och balansräkning 
Vinstdisposition att fastställa resultat- och balansräkning 
Ansvarsfrihet 

at! enligt styrelsens förslag, årets vinst 6939907,04 kl', 
tillsammans med förändringen av uppsktivningsfond 805 530,00 kr 
och med tidigare ansamlad fårlust - 8 798 735,83 kr, 
tillsammans - I 053298,79 kr, överföres i ny räkning. 

at! i enlighet med revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2012. 
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§ 7 
Arvoden 

§ 8 
Ägardirektiv 

§ 9 
Styrelse, suppleant 

Stämman beslutar 

att arvode till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer skall utgå enligt av Håbo 
kommunfullmäktige 2006-11-20 § 102 fastställt 
arvodesreglemente. 

att arvode beräknas i procent av inkomstbasbeloppet (IBB) och 
skall för 2013 utgå enligt följande beräkning på IBB för år 2012: 

Uppdrag: Procent: Kronor: 

Ordförande 75,0 40950 :-

Sammanträdesarvode till styrelseledamöter, ersättare och lek-
mannarevisor utgår med 819 :- per sammanträde eller 1,5 % av 
IBB. Vid ordförandens förfall erhåller ersättaren dubbelt 
sammanträdesarvode 

att arvodena skall följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB). 

att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad 
räkning. 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 2011-11-07 § 118 beslutat om nytt 
ägardirektiv för Håbohus AB. 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 20 l 0-12-06 § 13 6 utsett 
styrelseledamöter och ersättare i Håbohus AB till ordinarie 
årsstämman som följer efter 2014 års val. 

Ordinarie: 
Fredrik Anderstedt 
Björn Fredriksson 
Peter Björkman 
Sixten Nylin 
Nihad Hodzic 

Ersättare: 
Conny Geijer 
Anna Eva Hörnström 
Bengt Skiöld 
Marie Nordberg 
Tommy Rosenkvist 

al 



§ 10 
Revisor 

§ 11 

§ 12 

Ordförande 
Fredrik Anderstedt 

Vice Ordförande 
Björn Fredriksson 

Stämman konstaterar 

att till revisor och revisorssuppleant för tiden fram t o m ordinarie 
bolagsstämman för 2014 förordnats: 

Ordinarie 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, huvudman: Peter Alm 
Lindström, Uppsala 

Suppleant 
Öhrlings Pricewatcrhouse Coopers AB 

Ägarens representant, Agneta HäggIund, framförde ett stort tack till 
Styrelsen, företagsledningen och Håbohus öVlig personal för ett 
gott samarbete under det gångna året. 

Annat ärende Då inget annat ärende förelåg till behandling fcirklarades stämman 
härmed avslutad. 

Vid protokollet: 

n, ~" jjj,J 
/ , ,] / 

d"LL-u 1~ 
v 

Sören Staaf 

Ordfcirande: Justeras: 

% J~ ~~-~~t.~~ 
t jörn Fredriksson 



Håbohus AB 

HASO KOMMUN 
KOM.IJNST1'REI.llENS FORVALTNING 

INKOM 

2013 -05- 2 3 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Håbohus AB onsdagen den 24 april 2013, 
Aronsborgs sammanträdesrum. 

Närvarande: Styrelseledamöter: 

Björn Fredriksson, tillförordnad ordförande 
Sixten Nylin, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Conny Geijer, tjänstgörande suppleant 
Tommy Rosenkvist, tjänstgörande suppleant 

Övriga: 

Mats Norrbrand, VD 
Sören Staaf 
Leif Hagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Sixten Nylin 

Paragrafer: § 1-12 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

1" n/'0/ y1T~ q:-'l ......... ~ ...................... L .. 

'1~::'T:~ ~ 
C~I§2 

! 
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§ l 

Mötets öppnande 

§2 

Val av ordförande 
och vice ordförande 

§ 3 

F aststälIande av 

§4 

J ustelingsman 

§ 5 

Finnateckningsrätt 
och attestreglemente 

§6 

OrdfOrande förklarade mötet öppnat. 

Styrelsen konstaterar 

att Håbo kommunfullmäktige 20 I 0-12-06, § 136, beslntat att till 
ordförande och vice ordförande får tiden fram tom ordinarie 
bolagsstämma som fåljer efter 2014 års val utse: 

ordförande 
Fredrik Anderstedt 

vice ordförande 
Björn Fredriksson 

Den fåreslagna dagordningen godkändes 

Till justerare valdes Sixten Nylin. 

Styrelsen beslutar 

att Håbohus AB 's firnla tecknas, fårutom av styrelsen i sin helhet, 
av Fredrik Anderstedt, Björn Fredriksson, Sixten Nylin, Peter 
Björkman, Nihad Hodzic, Mats Norrbrand och Sören Staaf, två i 
förening. 
Dessutom har VD, Mats Norrbrand, rätt att teckna finna får 
löpande förvaltning. 

att godkänna attestreglementet 

Fastställande av arbets- Fastställande av arbetsordning får styrelsen samt VD-instruktion 
ordning för styrelse 
samt VD-instruktion Styrelsen beslutar 

att fastställa arbetsordningen får styrelsen enligt nuvarande lydelse. 
alt fastställa VD-instruktion enligt nuvarande lydelse. 
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§7 

Genomgång av event-
uella stämmodirektiv 

§8 

Styrelsen konstaterar 

att inga stämmodirektiv fanns för behandling. 

Beslut om organisation Styrelsen beslutar 
För utlämnande av 
allmänna handlingar att för utlämnande av allmänna handlingar gäller samma skrivning 

§9 

Teckningsrätt, 
post och bank 

§ 10 

Företrädare i avhys-
nings-, lagsöknings-
och utmätningsärenden 

§ 11 

Sammanträdesdatum 
2013 

§ 12 

Avslutande 

som firmateckningsrätten för bolaget 

Styrelsen besl utar 

att Håbohus AB's firma för plusgiro och utbetalningshandlingar 
samt bankgiro och konton hos Nordea, Sparbanken, 
S-E-Banken och Handelsbanken tecknas av Fredrik 
Anderstedt, Björn Fredriksson, Mats Norrbrand, Sören 
Staaf och Helene Eklund, två i förening. 

Styrelsen beslutar 

att medge rätt till följande att företräda Håbohus AB i avhysnings-
lagsöknings- och utmätningsärenden: 
Mats Non'brand, Sören Staaf, Helene Eklund samt Istvan Kohut 

Förslag på sammanträdesdatum skickas ut i samband med nästa 
kallelse. 

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls den 30 maj 2013 klockan 17.00. 
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Håbohus AB 
HåbohusAB 

2013 -07- 08 

~r 5/d OIJI Sign. iJjL 
Protokoll [öli vid styrelsemöte i Håbohus AB torsdagen den 30 maj 20 13, 
Håbohus sammanträdesrum. 

Närvarande: s ty relselcd a möter: 

Fredrik AJ1derstedt, ordfcirande 
Björn Fredriksson, ledamot 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten Nylin, ledamot 

Övriga: 

Marie Nordberg, supp leant 
Tommy Rosenkvist, suppleant 
Conny Geijer, suppleant 
Anna Eva Hörnström, suppleant 
Bengt Skiö ld, suppleant 
Mats Non'brand, VD 
Sören Staaf, ekonomichef 
Leif Hagdahl, personalrepresentant 

HAöU KOMI-1UN 
KO/oMJNSTYRELSEIIS FORV,\I.TNlNG 

INKOU 

2013 rOl-t 6 
KSDrr RegK 

cXol'3/lj j Q.ol3 Q.()bg 

Utsedd att j ustera dagens protokoll: Björn Fredriksson 

Paragrafer: § 13- 21 

~ ,~--/' ...................... .... ..... ~ Undersktifter Sekreterare 
....... /! 

~:., .:~ /l}!'1 / _i . ./ I ~ .... ...... ' fL / __ o /..;?./" ............ , ..... ...... , ... .......... ;!~.4r.~. 

1'(:1.-:: .. f1:~< d () 6.~ .. ~'~-
Ordfcirande 

Justerare 



§ 13 

Mötets öppnande 

§ 14 
Va l av justerare 

§ 15 
Föregående protokoll 

§ 16 

Ordforande fo rkl arade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 
med tillägg av övriga ärenden: 

Köregler 

Till justerare valdes Björn Fredriksson 

Då inga synpunkter framkom lades protokollet till hand lingarna. 

Anmäln ingarlinfol111ation Gårdvand ringar har sta rtat upp run t Om i Håboh us bestånd. 

§ 17 
Ekonomi Ekonomirapport, tertial J 

Resu ltaträkning och balansräkn ing per 130430 redovisades. 
Resultat efter finansnetto uppgick till 4 955 tkr mot budgeterat 

- 809 tkr. Hyres intäkterna är något bättre än budget. Vakansgraden 
har varit låg, endast evakueringslägenheterna är vakanta. 
Omsättningen av lägenheter är fortfarande låg ca, 15% på årsbasis. 
Driftkostnaderna avviker positivt med ca 2 820 tkr mot budget. De 
största avvikelserna gäll er dels yttre skötsel med minskade 
kostnader for snöröjning SO m sker i egen regi, dels underhålls-
kostnaderna där renoveringen av Skeppsvägen sker under vår och 
höst med lägre kostnader under våren, övriga underhåll en li gt plan 
är bestä llda eller sker under sommar-höst . För övrigt är det inga 
stora avv ikelser i någon del av dri ftkostnaderna under peri oden. 
Räntekostnaderna är bättre en prognosen beroende på oforändracl 
reporänta. Prognosen for helåret är ett pos itivt resultat med 
ca 5 030 tkr. Det positiva resu ltatet beror till största del på 
fårsä ljning av hus i Gillmarken. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporte n 

Finansrapport 

Finansrappor1 redovisades. Bruttoräntan har sedan fo regående 
rapport minskat med 5 räntepunkter till 3, 16 %. [nom det närmaste 
året kommer ca 260 mkr att kon ver1eras. Den aktuella 
låneportfå ljen avv iker in te nämn vär1mot normportfciljen. 

2 



§ 18 
Rappolier 

Styrelsen beslu tar 

att godkänna rappolien 

Lihiditetsplan 

Likvidi tetsplan får perioden redovisades. 

Styrelsen bes lu tar 

att godkänna rappolien 

Håbohus energiarbete (uppjOljning och projekt) 
Driftchef Mattias Dahlberg redovisade Håbohus aktuella 
energiprestanda samt de pågående projekten individuell mätning 
samt utvärdering avenergislag for en fastighet. Graddagskorrigerad 
vä1ll1eforbrukni ng fo rsta tertialen 20 13 har minskat med 4,8% 
jäm fort med 20 12. 

Dalvägen 
VD redogjorde få r projektets nuläge. Första in fl yt tningen beräknas 
till den 2 j an uari 20 14. Kommunen blockhyr ett hus plus två 
lägenheter, övriga 6 lägenheter fonned ias. Resterande 36 
lägenheter beräknas vara klara for inflyttning maj -jun i år 20 14. 
Projektet bedöms bl i ca 6-7% dyrare än beräknat, främst på grund 
ökade bygghelTekostnader, utökad pålning och åtgärder kopplade 
till LSS-huset. 

Detaljplan Kyllers backe 
VD redovisade nuvarande få rslag som innebär att ca 100 
lägenheter kan till skapas på fastigheten. Planen beräknas ställas ut 
under hösten. Utan överklagande kan planen vinna laga kraft 
februali 20 14. 

Gillmarken, jOrsäljning av lägenheter 
46 fastigheter sålda. 

Hantering avfas tighetsaJlZirer 
VD redogjorde for diskuss ionen kring fastigheten Väppeby 6: I som 
Håbo kommun beslutat att avyttra. VD bedömer att Håbohus har 
kapacitet att exploatera fast igheten och önskar fo rdj upa 
d iskussionen om ett eventuell t forvärv av fast igheten Väppeby 6: I . 
Bes lut om köp ell er fiirsä ljning av fastigheter lyfts allt id till 
Håbo hus stYTelse. 
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§ 19 
ÖVliga beslutsärenden 

§20 
Övriga ärenden 

§ 21 
Nästa möte 

VD bedömer att en marknadsundersökning om efterfrågan och 
betalningsvilja for olika lägenhetstyper bör gö ras. Detta är ett bra 
verktyg for planering av lägenhetssammansättning och ett bra 
underlag fOr bedömning av vakansri sken i kommande 
nyproduktioner. 

Styrelsen beslutar 

att uttrycka sitt foriroende for VD:s fmtsatta hantering av 
fastighetsaWireI' samt att lägga rapporierna till handlingarna. 

Inril<tnillgsbesllll A'lvkvarnsvägen, Baldersvägen 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga ärendet 

Köregler 

Styrelsen beslutar 

att nuvarande köregler ej bör ändras. 

Sam/1/w1trädesdatum 

26/9,711 1 och 12112 

Då inga andra ärenden fOrelåg till behandling forklaras mötet 
avs lutat. Nästa styrelsemöte hålls 130926 klockan 17.00 
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Håbo Marknads AB 
Protokoll styrelsemöte 2013-06-11 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Gahemi, Göran Eriksson 
Ersättare: Sven Svanström, Frank Nilsson 
Övriga: Lena Eklund-Gabrielsson, Per Andersson, Ann-Mari Sundgren 

3:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

3:2 Val av justerade 
Till justerade valdes Frank Nilsson 

3:3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 

3:4 Protokoll från föregående möte 
Protokollet godkändes 

3:5 Information från VD 
VD berättar om Logistikmässan i Göteborg 
Möte med Skanska Väst på mässan ang byte Lillsjön 
Optionsavtal med Tribona 6 månader 
Draget område är nu klart till försäljning, avtal för försäljningen tas fram av Håbo Kommun 
Håbo Marknads AB kommer att sälja marken 
Ny lokaler för Håbo Marknads AB färdiga i augusti 
Håbo Mässan fullbokad 

3:6 Information från Främja kvinnors Företagande och Ungt Entreprenörskap i skolan 
Ann-Mari Sundgren informerar om sina aktiviteter. 

3:7 Ekonomirapport 
Ekonomirapporten godkändes 

3:8 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

3:9 Beslutsärende 
Styrelsen beslutar att tillstyrka ett optionsavtal med Tribona på 6 månader gällande mark i Logistik 
Bålsta 
Styrelsen beslutar att Håbo Marknads AB får arbeta med Stig Helmer statyn. 
Styrelsen beslutar att sälja Håbo Marknads AB:s mark i logistik Bålsta del av Skörby 5: 1 till Håbo 
Kommun, som vidareförsäljer till Kilenkrysset AB. 
Styrelsen beslutar att häva avtalet som skrevs med Skanska 2007-11-29. 
Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av Väppeby 7:52-2 för 70 000:- till Skanska. 

3:10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

3:11 Styrelsemötet avslutas 
Mötet avslutas, nästa möte 10 sep, 26 novembers' 

jp;&tJ(l~-
Lars-Göran Bromander 
Ordförande. 

Frank Nilsson 
Justerare 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-16 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kl. 09.00, Överhuset, kommunhuset, Bålsta 

Maj AngInan, PRO 
Monica Borg, PRO 
Roza Babec, SPF 
Yvomle Lindström, SPF 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Agneta Häggiund (S), kommunstyrelsen 
Eva Staake (S), socialnämnden 
Christian Ghaemi (MP), miljö- och tekniknälilllden 

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

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

Roza Babec, SPF 

2013-05-21, klockan 10.40, kommunhuset, Bålsta 

Caroline Uttergård 

~ riJqfdmL 
Agneta HäggIund (S) 

Roza Babec, SPF 

Nr 



HABO 
KOMMUN 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

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

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-16 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med fåljande punkter: 

6) Förslag till budget att presentera får kommunstyrelsen 
6) Demensteam 
• Dietist i kommunen 
o A-huset 
It Möjlighet till fotvård på Solängen 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Valfrihet inom hemsjukvården 
Ordföranden informerar om en inkommen motion från Carina Lund (M) om 
konkurrens sättning av hemsjukvården genom LOV. Motionen kOlnm.er att 
hanteras på kOlnm.ande sammanträden i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Socialnänmden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordföranden meddelar att det är viktigt att rådet har tagit del av motionen 
samt socialnämndens beslut så att rådet ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter under dagens sammanträde. 

KOlnm.unala pensionärsrådet avslår motionen. 

Carina Lund (M) informerar om att tanken med motionen är att höja 
kvaliteten får våra äldre personer. 

Diskussion fårs kring får- och nackdelar med den ide som motionen 
innebär. 

Ordfåranden meddelar att rådets synpunkter är mycket viktiga men att det 
nu återstår får kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ett beslut i 
ärendet. 

4. Hyressättning Dalängens äldreboende 
Ordfåranden infonnerar om den skrivelse som inkOlmnit till Håbo kommun 
från Anhörigfåreningen angående höjda hyror på Dalfulgens demensboende. 
I brevet framgår att Anhörigföreningen önskar att Håbo kommun bjuder in 
anhöriga till boende samt Anhörigfåreningens styrelse och infonnerar om 

JUSTERARE /J 

I Ui I'~ I 
Nr [Hnr] 



HABO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-16 

finansiering av Dalängen och vad som görs för att hålla hyreskostnaden på 
en rimlig nivå. Socialchefen ordnar inbjudan. 

Ordföranden infonnerar om att det i budgeten för ål" 2014 finns förslag om 
att ge ekonomichefen i uppdrag att se över och jämföra olika alternativ som 
skulle kunna innebära lägre hyror (till exempel om det är lämpligast att 
kommunen äger själv, ta upp lån via Kommuninvest för att få lägre räntor 
och så vidare). När ekonomichefen har utrett de olika alternativen kommer 
det att bli dags att ställning till vad som är lämpligast. 

Fråga ställs kring skillnaden i hyra på Solängen och Dalängen. Socialchefen 
meddelar att Solängens hyror är lägre på grund av att kommunen själva äger 
byggnaden medan Dalängen är en bostadsrättsförening. 

5. Rutiner vid in- och utskrivning i slutenvården 
Socialchefen infonnerar om att det finns en arbetsgrupp i länet med syfte att 
filma bra rutiner på somatiska sidan vid in- och utskrivning i slutenvård. 
Från Håbo kommun sida deltar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i 
arbetsgruppen. 

Under år 2012 har följande utvecklingar genomfölis: 

GI Utveckling av sjuksköterskans vårdplansdel i Prator bland rumat med 
riskbedömning enlig Senior Alert (trycks år, nutrition och 
fallolyckor) 

o Tidig utskrivningsplanering vid komplicerade fall 
.. Akutremiss enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, 

Rekommendation) 
., Gemensrunma utbildningsaktiviteter för sjuksköterskor inom 

slutenvård och kommunal hälso- och sjukvård 
• Hospiteringsutbyte mellan slutenvård och kommunal verksanlhet 
et Mobila hembesökteamets insatser och utveckling 
o Gemensrun struktur och inklusive allvarlighetsgradering av 

avvikelserna har införts 
• Fonnerna för systemförvaltning av Prator har setts över och en 

ökande del av utvecklingen av systemet sker gemensrunt med övriga 
kunder i landet. 

Socialchefen meddelar att neddragningar i budget på Landstingen skapar 
oro för kommunerna. 

Gun-Britt Renefalk, Anllörigföreningen, infonnerar om senaste mötet i 
Landstingets pensionärsråd. 

3(7) 
Vår beteckning 
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JUSTERARE 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-05-16 

Bemt Sahlberg (C) nämner problematiken med överbeläggningar. Problem 
uppstår när patienter som inte är helt fardigbehandlade skickas hem till sin 
kommun och skadar sig. 

6. Solängens äldreboende, avdelning 3 och 4 
Socialchefen informerar om att avdelning 3 på Solängens äldreboende 
planeras starta i januari 2014 och avdelning 4 i augusti 2014. 

Socialchefen meddelar att arbetet har kOlmmt igång bra på Solängen och att 
det har gått bra med de 8 personer som flyttats från Pomona till Solängen. 
Det har även gått bra med hela personalgruppens överflytt från Pomona till 
Solängen. 

Socialchefen infonnerar om invigningen av Solängens äldreboende som 
kommer att äga rum den 17 juni 2013 klockan 17.00. 

7. Riktlinjer för biståndsbedömning 
Socialchefen informerar om att ärendet om riktlinjer för biståndsbedömnl.ng 
kOlmner att behandlas på socialnämnden i juni 2013. Arbete pågår med att 
se över annat system för ersättning till utförarna. Arbete pågår med att se 
närmare på schablonsystemet. Fördelar finns med schablonsystemets om 
anpassningen till systemet fungerar bra. Nackdelar med systemet är om 
utförarna anpassar sig till den lägsta nivån. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, infonnerar om att 
pensionärsföreningarna har lämnat ett relmssyttrande om detta och att 
Anhörigföreningen vidhåller en negativ inställning till neddragrling av tiden. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, vill att man sänker kostnadema för 
ledsagning. Gun-Britt RenefaIk lyfter problematiken med att få personer att 
vilja utbilda sig till ledsagare. Ordföranden meddelar att problematiken ska 
ses över. 

Eva Staake (S) att socialförvaltningen fick i uppdrag på senaste 
sammanträde i socialnämnden att undersöka ledsagning och kostnader. 

Bemt Sahlberg (C) föreslår att det skulle kunna vara en merit i arbetslivet 
för ungdomar att utbilda sig till ledsagare och att arbeta med detta. 

I Oil;a? I 
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8. E-hälsa 

Datum 
2013-05-16 

Socialchefen informerar om pågående projekt i Uppsala län om E-hälsa. 
Socialchefen går igenom fyra områden som har pekats ut som ska utvecklas 
under år 2013. 

Il Alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till 
"Säker roll- och behörighets identifikation" 

e Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård 
et Införande av digitala trygghetslarm 
• Konsunlent i nationell patientöversikt (NPÖ) & Producent i NPÖ 

(detta innebär att med en patients medgivande kan till exempel 
primärvården läsa vad patienten har fått för vård på Landstinget). 

9. Arsredovisning 2012 
Pensionärsrådet delgavs socialnänmdens årsredovisning för år 2012 i 
samband med kallelsen till dagens sammanträde. 

Socialchefen informerar om att Fixar Chaba har gått i pension och att Fixar 
Robban nu är anställd. 

10. Delårsbokslut per mars 2013 
Socialchefen infonnerar om att socialnänmden har ett prognostiserat 
underskott på 795000 kronor per mars år 2013. Underskotten återfinns 
inom bland annat hemtjänst och färdtjänst. Överskott återfinns inom bland 
annat försörjningsstöd, familjehem och institutionella placeiingar. 
Socialchefen infonnerar om att det är tidigt att ange prognoser över 
budgeten redan i mars. 

Ordföranden infonnerar om att den politiska majoriteten har diskuterat 
förslag till budget år 2014. Förslaget till budget kommer att beslutas av 
kommunfullmäktige den 10 juni 2013. Utöver förvaltningens förslag till 
budget 2014 föreslår majoriteten bland annat följande: 

e Utöka rehab 
III Arbetsterapeut 
., Färdtjänst 
" Hemsjukvård - sjuksköterska 
IIIBiståndsbedömare 
et Solängen helårsdrift 
Et LSS Dalängen 
III Demensteam 
III Ledsagning 

5(7) 
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KOMMUN 

Datum 
2013-06-16 

Tjänstemälmen som har arbetat med budgetfårslaget har fått i uppdrag att 
arbeta med att se över delade turer får anställda inom vål-den_ 

11. Byggnation av nya lägenheter 
Ordf åran den infonnerar om att fårslag fåreligger om en bytesaffär mellan 
Skanska och Håbo kommun. Skanska äger 75000 m2 mark vid Draget i 
Bålsta och Håbo kommun är intresserade av att byta till sig markområdet 
eftersom kommunen inte har någon mark till företagare. Förslaget innebäl-
att Håbo kommun köper marken vid Draget och att Skanska köper 
kommunens mark vid Björkvallen san1t en del av Väppeby äng_ Det sker då 
ett byte av mark med samma belopp. Tanken är att det vid Björkvallen och 
del av Väppeby äng kOlnmer att byggas BoKlok bostäder. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigfåreningen, ställer frågan om när Glastomten 
kommer att börja byggas. Ordfåranden inforn1erar om att arbete pågål· och 
att det kOlnmer att komma beslut till kommunstyrelsen om utställning i 
september 2013. I bästa fall kOlnmer byggnationen att kU111la påbörjas i 
januari år 2014. 

JUSTERARE 

12. Övriga frågor 

Demensteam 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfåreningen, nämner att det blir fler och yngre 
demenssjuka. Flera av personerna med demenssjuka är även utagerande och 
det är viktigt att demensteam skapas. Ide f11111S om att ha ett eventuellt 
demensteam placerat på Källvägen i Bålsta. 

Dietist 
Roza Babec, SPF, ställer frågan hur man tillgodoser olika kostbehov hos 
äldre personer och om det fums en dietist. Christian Ghaemi, miljö- och 
tekniknämnden, meddelar att det inte fums någon dietist. Roza anser det 
viktigt med en dietist och socialchefen tar upp frågan med ledningsgruppen. 

A-huset 
Roza Babec, SPF, ställer frågan om vad det blir av A-huset. Det är ännu inte 
bestälnt vad som kommer att hända med A-huset. 

Diskussion fårs kring varfår milj ö- och teknikfårvaltningen arbetar på 
vål-dcentralen och socialchefen infonnerar om att det beror på att det är 
trål1gt om plats i kommunhuset. Roza Babec, SPF, fåreslår att 
sjuksköterskor flyttar till vårdcentralens lokaler som äl- anpassade för 
hemsjukvård. Familjeläkarna har ansvar får särskilda boenden samt 
hembesök till patienter inskrivna i hemsjukvården. 

10112181 
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Fotvård Solängen 

Datum 
2013-05-16 

Christian Ghaemi, miljö- och tekniknämnden, ställer frågan om 
möjlighetema att ha fotvård på Solängen kan undersökas. Socialchefen 
meddelar att det kommer att blir fotvård på Solängen i framtiden. 

JUSTERARE 

Framkommer fråga kring om kostnaden har sänkts för fot- och nagelvård. 
Socialchefen meddelar att detta inte är genomfört. Socialchefen undersöker 
en differentiering av taxan samt om att personalen ska kunna klippa naglar 
på patienter. 

Roza Babec, SPF, ger miljö- och teknikförvaltningen beröm för att 
Skokloster har fått mobil miljöstation. 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.30 genom att önska en trevlig 
sommar. 

1001?gl 
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HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

JUSTERARE 

t;6 

Protokoll fört vid det kommunala 
handikapprådets sammanträde 2013-05-30 

Tid och plats: 2013-05-30, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande ledamöter 

Solweig Lundkvist, SRF 

Per-OlofRenefalk, SRF 

Anita Rosen, DHR 

Jan-Olof Jigler, Diabetesföreningen i Håbo 

Håkan Igelström, RSMH 

Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigföreningen i 
Håbo 

Carina Lund (M) 

Christian Ghaemi (MP) 

Gunilla Gustavsson (S) 

Lisbeth Bolin (C) 

Gunilla Alm (FP) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Gunilla Segemark 

Närvarande tjänstemän 

Thomas Brandell, socialchef 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Annette Eliasson Bostadsanpassning 

Jonas Eliasson, sekreterare 

Justerare 

Susanne Hultgren-Edholm 

Underskrifter 

jfovJtN :i;/)ffi~"~.j/O ow 
Gunilla Gustavsson, ordförande 

~}J$~ ~"\(;'vUJv~~~ 
Susanne Hultgren-Edholm, justerare 

7 ?-:) rias Eliasson,sekr~ 
\/ 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

1. Val av justerare 

Rådet utser Susanne Hultgren-Edholm till 
justerare. 

2. Godkännande av dagordning 

Från den dagordningen styrks: 

- Information från Habiliteringen och, 
- Handikapptoaletter i Kyrkcentrum 

Rådet beslutar även att punkten KHR som 
remissinstans utgår och ersätts aven punkt som 
behandlar inrättande av ett arbetsutskott i KHR. 

3. Information från Skolförvaltningen 

Skolförvaltningen och bildningsförvaltningens 
forvaltningschefHans Elmehed informerar rådet 
om den verksamhet som bedrivits inom de båda 
förvaltningarna. 

Rådet har i tidigare skrivelser efterfrågat en 
redogörelse om tillgänglighets arbetet inom 
kommunens skolor. Vid rådets förra sammanträde 
lämnade även RSMH in en skrivelse med frågor 
till skolförvaltningen rörande kommunens arbete 
omkring dyslexi och andra läs- och 
skrivsvårigheter. 

Hans Elrnehed informerar rådet om att Håbo 
kommun satsar mycket på elever i behov av 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

särskilt stöd. Samtaget ungefär 40-50 miljoner 
utav skolnämndens budget är direkt 
sammankopplade med satsningar på denna grupp. 

Totalt finns det ungefär 3500 elever i Håbo 
kommun. Förvaltningen har inte genomfört en 
direkt inventering av hur många av dessa som har 
dyslexi. Antalet elever med dyslexi är lite svårt att 
beräkna eftersom det är svårt att definiera gränsen 
mellan dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter, 
men nationellt brukar man säga att ungefär 6% av 
befolkningen har tydlig dyslexi, och ytterligare ca 
4% visar vissa små tecken på dyslexi. 

Enlig lagstiftningen så har skolan en skyldighet att 
tillgodose dessa elevers behov av alternativa 
verktyg och strategier så att de kan klara sin 
skolgång. Håbo kommun arbetar bland annat med 
Skoldatateket där föräldrar, lärare och elever kan 
vända sig för att ta del av tekniska hjälpmedel. 

Skolförvaltningen arbetar även aktivt med 
kompetensutveckling inom matematik-och 
språkundervisning. Förvaltningen planerar även att 
använda de pengar som staten tillgängliggör för 
Sveriges kommuner, inom ramen för 
karriärtj änster för lärare, för att ytterligare utveckla 
undervisningen inom dessa områden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Sammantaget films det 36 st specialpedagoger, 3 st 
skolpsykologer, 6 st kuratorer och 6 st 
skolsköterskor i kommun. 

Hans Elmehed informerar rådet om det arbete 
utifrån "full delaktighet" som bedrivit i 
bildningsnämndens verksamhetsområden innan 
verksamhetsövergången till kommunstyrelsens. 

Rådet beslutar att notera informationen 

4. Information från socialförvaltningen 

Invigning av Solängens äldreboende 

Socialchefen informerar om att invigningen av 
Solängens äldreboende kommer att äga rum den 
17 juni 2013 klockan 15.00. 

Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

Socialchefen informerar om att socialförvaltningen 
har påböljat ett arbete med att ta fram lokala 
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Arbetet 
kommer att involvera pensionärsorganisationerna, 
socialförvaltningens enhetschefer och privata 
utförare. 

Förvaltningen ska undersöka möjligheten att 
utveckla värdegrundsgarantier inom resterande 
verksamheter inom socialförvaltningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Daglig verksamhet 

Socialchefen informerar om att socialfdrvaltningen 
nu övertagit ansvaret fdr dagligverksamhet från 
svensk kommuntjänst. Ett arbete pågår med att 
identifiera lämpliga uppgifter inom kommunen 
som den dagliga verksamheten skulle kunna hjälpa 
till att utfdra. 

Hyror på Dalängen 

Kommunen har mottagit ett brev från 
Anhörigfdreningen om höga hyreshöjningar på 
Dalängens demensboende. Anledningen till 
hyresskillnaderna mellan Solängen och Dalängen 
är att kommunen äger byggnaden vid Solängen, 
medan Dalängen är en bostadsrättsförening. 
Kommunen kommer att bjuda in 
anhörigfdreningens styrelse, och anhöriga till 
boende i Dalängen till ett informationsmöte. 

CajeHåbo 

Socialchefen informerar om att Cafe Håbo 
kommer öppnas den 20 juni. Tanken är att en viss 
del av arbetet i cafeet ska göras av personer från 
LSS-personkrets. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

5. Information från miljö- och 
teknikförvaltningen 

Tillgänglighet i kommunhuset 

Almette Eliasson informerar om att nya 
automatiska dörröppnare kommer att installeras i 
kommunens sammanträdessalar under sommaren. 
Det pågår också ett arbete med att utveckla 
tillgängligheten på kommunhusets 
handikapptoaletter. 

Bostadsanpassnings på finska 

Annette informerar om att hon har deltagit på ett 
finskt samrådsmöte och där informerat om 
möjligheterna att söka bostadsanpassningsbidrag. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

6. Särskild handläggare för full delaktighet 

Handikapporganisationerna har tidigare efterfrågat 
att en särskild handläggare ska anställas av 
kommunen med ansvar att arbeta med 
implementering av planen fOr full delaktighet. 

Thomas Brandell meddelar att det inte kommer att 
anställas en särskild handläggare som ska arbeta 
med planen fOr full delaktighet. 

Jan-Olof Jigler påpekar att det har varit svårt för 
handikapporganisationerna och för rådet att följa 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-06-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

kommunens arbete med full delaktighet, som har 
varit föremål för flera diskussioner på tidigare 
rådsmöten. Om kommunen inte kan avsätta en 
särskild handläggare så måste kommunens 
förvaltningar och nämnder tydligare kunna 
presentera hur man jobbar med planen. 

Rådet beslutar att notera informationen 

7. Arbetsutskott inom KHR 

J onas Eliasson informerar om att utredningen 
angående imättande av arbetsutskott i rådet pågår 
och kommer att presenteras på kommunstyrelsens 
första sammanträde efter sommaren. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

8. Tillgänglighet i Cafe Håbo 

Vid rådets senaste sammanträde så diskuterades 
ombyggnationen av Cafe Håbo och möjligheten att 
tillgänglighets anpassa Cafeet. 

Annette Eliasson informerar om att det nya köket i 
cafeet är tillgänglighetsanpassat så till vida att det 
vid behov finns möjlighet att installera höj- och 
sänkbara skåp. Utöver detta så har dörrarna i 
anslutning till cafeet förberetts med kontrastfårg. 
Ä ven beställningsdisken är anpassad för 
rullstols bruk och i lokalen finns omöblerade stråk 
som ska underlätta framkomligheten för 
synskadade och rullstolsburna personer. 
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Thomas Brandell informerar att ingen utav de 
personer från LSS-personkrets som kommer arbeta 
i cafeet sitter i rullstol, och att det därför, inom den 
närmsta tiden, inte är troligt att större 
tillgänglighets insatser i köket kommer bli 
nödvändiga. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

9.~edborgarhuset 

Handikapporganisationerna har vid flera 
rådsmöten påpekat brister i tillgänglighet i 
Medborgarhusets lokaler. Därför beslutade rådet 
på det föregående sammanträdet att dagens 
sammanträde skulle hållas i Medborgarhusets 
lokaler. På grund av ett administrativt misstag så 
gick detta tyvärr- inte att genomföra. 

Handikapporganisationerna har genomfört en 
inventering av tillgängligheten i Medborgarhuset. 
Per-Olof Renefalk föreslår att medlemmar från 
rådet och handikapporganisationerna träffas i 
medborgarhuset på dagtid för att tillsammans gå 
igenom listan. 

Rådet beslutar att Gunilla Gustavsson, Jan-Olof 
Jigler, Anita Rosen och Annette Eliasson får i 
uppdrag att gå igenom inventeringslistan på plats i 
Medborgarhuset och återkomma till rådet med en 
rapport vid nästkommande sammanträde. 
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Rådet beslutar även att nästa sammanträde ska 
hållas i Medborgarhuset, och att mötet ska inledas 
med en rundvandring i lokalerna. 

10. Utbildningsdag FN-konventionen 

J onas Eliasson informerar rådet om att han varit i 
kontakt med Kicki Nordström om en fortsättning 
på den utbildningsdag angående FN-konventionen 
om rättigheter fOr personer med 
funktionsnedsättning. Utbildningen är preliminärt 
bokad till den 24 oktober. 

Jan-Olof Jigler framhåller att denna utbildningsdag 
bör fokusera på möjliga kommunala åtaganden 
utifrån konventionen. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

11. Brev till produktionsstyrelsen på 
Landstinget U pp'sala län 

Anhörigföreningen i Håbo har tillsammans med 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), 
Pensionärernas riksorganisation (PRO) och 
Sveriges pensionärsfOrbund (SPF) författat ett brev 
till produktionsstyrelsen vid Uppsala läns 
Landsting gällande kosthållningen på Uppsala 
Akademiska sjukhus och lasarettet i Enköping. 

I brevet yrkar organisationerna att 
produktionsstyrelsen inte förlänger det nuvarande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,3737 



HÅBO Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2013-05-30 

Kommunala handikapprådet, KHR 

avtalet gällande tillagning och distribution av mat 
med Landstinget Västmanland. 

Från både media och egna medlemmar så har 
organisationerna fått erfara att kvaliteten på maten 
vid sjukhusen inte har varit tillfredställande. 
Därför yrkar organisationerna att matlagningen ska 
ske på respektive sjukhus. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

12. Åtgärdslistall 

Rådet går igenom den senaste åtgärdslistan daterad 
2013-02-21 

Handikapparkeringar i kommunen 
Arbetet pågår, fdrvaltningen har ingenting nytt att 
rapportera. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Belysning avfartsväg 
Avvaktar detaljplan, förvaltningen har ingenting 
nytt att rapportera. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Avtal om hörselslinga 
En syntolkningsanläggning med 20 stycken 
hörlurar finns att låna i kommunens reception. 

JUSTER.A.RE (;, " 
~ . V 
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F öreningarna får i dagsläget låna utrustningen 
kostnadsfritt. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska styrkas från listan. 

Tillgänglighet, Bålsta Hälsocenter 
F örvaltningen har ingenting nytt att rappOliera. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Övergångsstället vid Lidl 
Beslut om ett nytt övergångställe inväntar 
nybyggnation vid glastomten. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Liften i varmvattensbassängen 
Ny offert på lift är inkommen och det finns ett pris 
på en ny och bättre lösning. Förvaltningen ska 
återkomma om när en ny lift kan vara på plats. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Bänkar i Centrum 
Nya bänkar har placerats ut på vissa platser i 
centrum, men det har varit svårt att få till stånd ett 
möte mellan representanter från centrumledningen 
och rådet. 
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JUSTERARE 

Solweig informerar rådet om att hon kommer att ta 
en ny kontakt med centrumledningen och återigen 
undersöka möjligheten till ett möte mellan rådet 
och centrumledningen. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Rapport om arbetet med/ull delaktighet 
Thomas Brandell informerar om arbetet med de 
prioriterade åtgärder angående full delaktighet som 
rapporterades vid rådets förra sammanträde. 

.. En broschyr med information om full 
delaktighet har tagits fram och rådet har 
inbjudits att lämna in åsikter och synpunkter 
på det arbetet. 

.. En större informationsinsats riktad mot 
allmänhet, företag och föreningar planeras 
under 2014 

III Skolan har inte arbetat fram en enskild plan 
får att öka medvetenhet och kunskap hos 
elever om funktionsnedsättning och 
funktionshinder. Dessa åtgärder ska 
genomfåras ändå och finns återgivna i lagtext 
och andra styrdokument inom skolområdet. 

• Ingen inventering av behovet av 
samhällsinsatser hos familjer där det finns 
barnJungdomar/fåräldrar med 
funktionsnedsättning har genomfårts. Detta 
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mycket beroende på att det är svårt att 
identifiera målgruppen. 

• Det finns ingen framarbetad plan för hur rådet 
ska involveras i kommunens 
planeringsprocesser. Ledningsgruppen 
planerar att till hösten bjuda in medlemmar 
från rådet till en dialog om målsättningen 
med ett sådant arbete. 

• Hemsidan kommer inte att vara tillgänglig för 
alla senast den 31 december 2013. Det är inte 
heller en realistisk målsättning. 
Tillgänglighetsarbete är någonting som måste 
pågå och utvecklas hela tiden. Men det finns 
öronmärkta pengar i majoritetens 
budgetförslag till ett projekt som syftar till att 
öka tillgängligheten på hemsidan. 

Inventering av enkelt åtgärdade hinder 
En inventering pågår i kommunhuset och miljö-
och teknikförvaltningen har äskat pengar till 
genomförandet aven ny rapport om tillgänglighet i 
centrum 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Räcket vid aulan i BCJF 
Nytt räcke är monterat i aulan. 
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Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska strykas från listan. 

Ljudisolering i Aulan 
Isoleringsmaterial är beställt och kommer att 
installeras under sommaren. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska strykas från listan. 

13. Avslutning 

Ordförande Gunilla Gustavsson avslutar 
sammanträdet och önskar rådets ledamöter och 
ersättare en trevlig sommar. 

JUSTERARE ~ , 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-02 KS2013/2 nr 2013.2158

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av na-
turreservat i Hummeldal/Österkvarn, Skokloster 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett område vid Hummeldal/Österkvarn inrättas 
som naturreservat. Det föreslagna området gränsar mot Mälaren. 

Fullmäktige överlämnade 2013-03-25 förslaget till miljö- och tekniknämn-
den för beredning. 

Av nämndens yttrande över förslaget 2013-05-06, § 50, framgår bland annat 
följande i sammanfattning:  

Det föreslagna området sträcker sig ca 1 km utmed Skoklosters östra strand-
område från Österkvarn i norr till Hummeldal i söder. Hela området omfat-
tas idag av gällande detaljplaner som båda har liknande parkbestämmelser 
för området. 
 
För den södra delen av området, kommer troligen inte detta planförhållande 
att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av området är föremål för 
ett nytt förslag till ny exploatering i samband med projektet Skokloster 
Udde etapp 1. För båda områdena gäller idag av länsstyrelsen beslutat för-
ordnande enligt 1l3 § gamla byggnadslagen som innebär att all mark som i 
detaljplanen är allmän platsmark (vilket parkmark är) inte får privatiseras el-
ler exploateras. 

Om någon av planerna ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskyddsbestämmelser med 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en plan-
bestämmelse men då måste det finnas särskilda skäl för det och samtidigt 
ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsammans med de na-
turinventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen  år 2011) samt det allmänna in-
tresset för det rörliga friluftslivet i området är det inte sannolikt att ett reser-
vat behöver bildas för att skydda naturen i området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestämmelser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kommunens naturvårdsplan och i det om-
råde som förslagsställaren anser bör bli naturreservat finns det två utpekade 
områden som klassats som klass III (högt naturvärde). 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
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Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag, daterat 2013-01-01. 
– Miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-05-06, § 50. 

 
Kommunkansliet förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens ut-
redning och avslagsförslag, att avslå medborgarförslaget.  

__________ 



o 

Hl\BO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden 
HAbU kOMMUN 

KOMIfJNSTYRfLSENS FORVALTNlNG 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -05- 1 6 
MTN § 50 MTN 2013135 KSIlR" RogN 
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~~~~--' 

Medborgarförslag om naturreservat i Hummeldal/Österkvarn 

Sammanfattning 
Ett medborgmförslag om naturreservat vid HummeJdaJ I Österkvarn har 
remitterats hån kommuntullmäktige. 

Området som är markerat på bifogad karta sträcker sig ca 1 km utmed 
Skoklosters östra strandormåde från Österkvam i non till Hummeldal i 
söder. Hela området omfattas idag av gällande detaljplaner (Byggnadsplaner 
S2A och S3A) som båda har liknande pmkbestämmelse för detta områdc. 

För den södra delen av området, S2A kommer troligen inte detta 
planförhållande att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av området 
är föremål för ett nytt förslag till nyexploatering i samband med projektet 
Skokloster Udde ctapp l. För båda områdena gäller idag av länsstyrelsen 
beslutat förordnande enligt 113§ gamla Byggnadslagen som innebär att all 
mark som i detaljplanen är allmän platsmark (vilket parkmark är) inte får 
privatiseras ellcr exploateras. 

Om någon av planerna ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskyddsbestämmelser med 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en 
planbestämmelse men då måste dct finnas särskilda skäl för det och 
samtidigt ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsammans med de 
naturinventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen 2011) samt det allmänna 
intresset för rörliga friluftslivet i området är det inte sannolikt att ett reservat 
behöver bildas för alt skydda naturen j området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestämmelser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kommunens uaturvårdspJan och i det 
område som förslagsställaren anser bör bli naturreservat finns det två 
utpekade områden som klassats som klass III (högt naturvärde ). 

Följande skötselförslag finns för områdena i Naturvårdsplanen: 

För det södra området: Håll strandområdet la'ing vindskyddet öppet. För 
övrigt bör lövskogen i huvudsak lämnas utan åtgärder ochfå utvecklas till 
en lövskogslund 

För det norra området: De senvuxna träden i branten bör Fihuggas genom 
att granar längre ned i sluttningen avverkas. Granpartiet i nordöst, där 
bomb murklan växer, bör dock sparas. 

I EXPEDIERAD Nr2013_1161 
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Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 50 MTN 2013135 

Forts. 

Möjligen bör området kompletteras med en skötselplan som reglerar 
omTådets forvaltning på ett naturvårdsriktigt och frilnftslivsmässigt sätt och 
i linje med hnr tätOlisnära skog normalt bör skötas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag samt medborgarförslag från kommunfullmäktige, § 3, 
2013-03-25 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämoden beslutar att godkänna förvaltningens svar på 
medborgarförslaget. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå medborgarforslaget 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
Kommunfullmäktige för beslut 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Medborgarförslag 
Inrätta naturreservat vid Hummeldal / Österkvarn, Skokloster. 
Ett naturreservat bör inrättas enligt figur 1 nedan söder om Idealbyn i Skokloster. Gränsen för 
naturreservatet bör dras son den svarta linjen i figuren. 
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Figur 1 Förslag till gräns för nytt naturreservat söder om idealbyn i Skokloster. 

Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-28 är syftet med 
planen att tillgodose rätt till och behov av gröna miljöer, bevara och utveckla naturvärdena samt att 
öka kunskapen om och förståelsen för gröna miljöer. Planeringsinriktningen är att skydda särskilt 
värdefulla naturmiljöer, utveckla naturvärdena, bevara rödlistade arter i livskraftiga bestånd och 
hänsyn till naturvärden vid efterbehandling av täkter. 

Inom föreslaget område för naturreservat vid Hummeldal / Österkvarn finns 34 arter som är 
upptagna som rödlistade en ligt Artdatabanken, se bilaga. Området är också ett omtyckt 
rekreationsområde där upptrampade stigar går kors och tvärs genom området. Området är därför 
synnerligen lämpat att skydda med starkare föreskrifter som en naturreservatsbildning skulle 
innebära. 

Bålsta 2013-01-01 

    



Arter upptagna enligt Artdatabankens rödlista (källa: Artportalen) funna i och eller i närheten av 

strandängarna mellan Österkvarn och Hummeldal 

Beteckningen NT = Missgynnad VU = Sårbar 

VU Bombmurkla Sarcosoma globosum       

NT Jättekamskivling Amanita ceciliae       

NT Oxtungssvamp Fistulina hepatica       

VU Almsprängticka Inonotus ulmicola       

VU Alm Ulmus glabra       

VU Hymenochaete ulmicola       

NT Svartöra Auricularia mesenterica       

NT Blek kraterlav Gyalecta flotowii       

NT Brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea       

NT Tallticka Phellinus pini       

NT Stor aspticka Phellinus populicola       

VU Prakttagging Steccherinum robustius       

NT Liten blekspik Sclerophora peronella       

NT Narrtagging Kavinia himantia       

NT Vintertagging Irpicodon pendulus       

NT Spinnfingersvamp Lentaria byssiseda       

NT Veckticka Antrodia pulvinascens       

NT Ullticka Phellinus ferrugineofuscus       

NT   Aspborre Trypophloeus asperatus   

NT   Aspögonbagge Aderus populneus   

NT   Triplax rufipes    

NT   Grön aspvedbock Saperda perforata    

NT   Crossocerus congener   

NT   Atomaria diluta   

NT   Hålträdsklokrypare Anthrenochernes stellae   



NT   Almsplintvivel Magdalis armigera   

NT   Margarinotus brunneus   

NT   Microrhagus lepidus   

NT   Orange rödrock Ampedus nigroflavus   

NT   Stekelbock Necydalis major   

NT   Grön aspvedbock Saperda perforata   

NT   Grönhjon Callidium aeneum   

NT   Reliktbock Nothorhina muricata   

NT   Gulröd blankbock Obrium cantharinum   
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 Datum  

  2013-03-25 

Kommunfullmäktige  
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Medborgarförslag om att inrätta ett naturreservat vid Hummel-
dal/Österkvarn, Skokloster 
Sammanfattning 
Föreligger ett medborgarförslag om inrättande av ett naturreservat vid 
Hummeldal/Österkvarn, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
– Skrivelse 2013-01-01 
– Tjänsteskrivelse 2013-03-14. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till miljö- och tekniknämn-
den, att i samråd med kommunstyrelsens förvaltning, bereda ärendet. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden (kopia av beslut samt skrivelse 2013-01-01) 
Kommunkansliets utvecklingschef – för kännedom (kopia av beslut samt 
skrivelse 2013-01-01) 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-04-22 KS2012/57 nr 2013.1231

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 

 

0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Beredning av medborgarförslag "stimulera småhusägare att 
energieffektivisera sina fastigheter" 
Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet av en energieffektiviserings-
kampanj, riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

1. Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenö-
rer samt finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska kunna er-
hålla förmånliga erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att 
minska energianvändandet i bostadshus.  

2. Informera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbju-
danden. 

Kommunstyrelsekansliets beredning 
Inom energirådgivningsområdet samverkar Håbo kommun idag med 27 
kommuner i Stockholmsregionen. Verksamheten samordnas av KSL, 
Kommunförbundet Stockholms län och består av gemensam telefonrådgiv-
ning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade 
till olika målgrupper. Rådgivningen är både opartisk och kostnadsfri och 
riktas till invånare, företag och organisationer.  
Håbo kommun bedriver också egna informationsinsatser inom ramen för bi-
draget. För energirådgivningsarbetet erhåller Håbo kommun stöd från ener-
gimyndigheten.  
 
I medborgarförslaget föreslås att Håbo kommun kompletterar sin rådgivande 
roll inom energieffektiviseringsområdet, med att även aktivt förhandla fram 
och förmedla energieffektiviseringslösningar till småhusägare inom kom-
munen.   
 
Enligt 2 § i förordningen om bidrag till kommunal energi- och klimatråd-
givning (1997:1322), så ska energi- och klimatrådgivningen organiseras så 
att ”opartiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras”. Detta in-
nebär att bidraget inte får användas vid finansiering av ett projekt av den ka-
raktären som förslaget föreslår.   

Vidare gör kansliet bedömningen att kompetensen för att driva ett sådant 
projekt inte finns att tillgå inom den kommunala förvaltningsorganisationen, 
vilket sannolikt innebär ett behov av extern konsulthjälp eller en extern pro-
jektledare.  

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-04-22 KS2012/57 nr 2013.1231

 

Kansli menar att ett sådant förfarande inte ligger inom ramen för den all-
männa kommunala kompetensen. Det är också tveksamt huruvida ett sådant 
förfarande är förenligt med gällande konkurrenslagstiftning.  

Håbo kommun har många andra möjligheter till att påverka och förbättra 
energikonsumtionen inom kommunen och minska koldioxidutsläppen. 
Kommunen kan med stöd av plan- och bygglagen samt miljöbalken påverka 
och styra hur markområden får användas och vilka förutsättningar som ska 
uppfyllas vid byggnadsprojekt.  

Kommunen kan även i sin långsiktiga samhällsplanering verka för att ändli-
ga resurser utnyttjas på ett förnuftigt sätt och att utnyttjandet av förnybara 
resurser ökar.  

Även inom ramen för det traditionella energirådgivningsarbetet så har 
kommunen möjlighet att genomföra olika kampanjer riktade till allmänhe-
ten. Detta har genomförts bland annat i samband med kommunens miljö-
vecka.  

För åtgärder för energieffektivisering av småhus, kan fastighetsägaren ge-
nom rot-avdrag och därmed genom viss skattereduktion, sänka kostanden 
för sådana åtgärder. 

Kommunstyrelsens gör bedömningen att det är som rådgivande funktion och 
som samhällsplanerare som Håbo kommun ska utveckla och bedriva sitt 
energieffektiviseringsarbete.  

Medborgarförslaget bör därför avslås.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2012-05-03 
– KF beslut § 59 2012-06-11. 
 
Kommun kansliets förslag till beslut 
 

Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

__________ 



MedborgarfOrslag 03 
'.. KB Dm' },CIZ/:;i- !leg.nr, 

Stim ole ra s måh osä gare att en ergieffe ktivise ra sin<.;...:;f;.;.a;;;.s t;;,;;ig~h::.:"et,;..:e;.;;.,)1'_i <CM,.::.' /.fJ::;./:.;::; ;2.:.;' ..!,;;!'. 

med hjälp av lokala hantverkare. 

Grundtankar 

• Att med hjälp av ett attraktivt ekonomiskt upplägg stimulera privata fastighetsägare att 
radikalt minska energiåtgången med hjälp av ny klimatsmart teknik. 

• Målsättningen är att energieffektiviseringen skall ge en reduktion av energiförbrukningen (och 
därmed kostnaderna) med minst 80 % för fastighetsägaren. 

• Samordnade inköp och ombyggnationer ger en prisbild som kan gynna både leverantör och 
knnd genom att många kunder genomför ombyggnaden av sin fastighet samtidigt. 

• Att skapa nya arbetstillfällen, framförallt inom byggbranschen. 

• Håbo kommuns roll blir som katalysator och samordnare. 

Bakgrund 

Riksdagens miljömål 

Riksdagen fattade i april 1999 beslut om att anta 15 st. nationella miljökvalitetsmål, .vilka i sin hrr är 
uppdelade i 72 st. nationella delrnål. 

Ett av dessa miljökvalitetsmållyder "God bebyggd miljö" och omfattar bl.a. direktiv kring 
energianvändningen m.m. i byggnader. 

Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen 
bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 iförhållande till användningen 1995. Till 
år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, 
samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. 

Fossilbränslefri kommun till 2050 

Kommunfullmäktige tog 2008-06-16 beslut om att Håbo kommun skall vara fossilbränslefri till 2050. 
En energieffektiviseringsstrategi finns framtagen, men denna omfattar enbart den offentliga sektorn, 
inte den privata. 

Nulägesanalys 

I Håbo kommun byggdes under perioden 1968 - 1979 omkring 2700 lägenheter, vilket idag utgör 
omkring 1/3 av det totala bostadsbeständet i kommunen. Dessa bostäder har uppvärmningssystem som 
i huvudsak av utgörs av direktverkande el. Fördelen med detta system var då främst låga 
investeringskostnader och enkel installation. I och med ökade elpriser så är direktverkande el idag en 
dyr och oflexibel lösning, både för fastighetsägaren och miljön. Uppvämmingskostnaden för ett 
elvärmt småhus på 125 m'ligger idag på ca. 25 000 :-/år. 



Håbo komlmm ingår i "Energirådgivningen", ett samarbete mellan 27 kommuner i 
Stockholmsregionen och som servar 1,8 miljoner invånare med energiråd. Denna tjänst är kostnadsfri 
och finansieras av statliga bidrag via Energimyndigheten. Energirådgivningen omfattar opartisk 
telefonsupport samt informations- och utbildningsverksamhet riktad till särskilda målgrupper. 
Däremot omfattar inte tjänsten hembesök eller utförandet av beräkningar for dimensionering av 
installationer. 

Antalet småforetagare skrivna i Håbo är stort och många av dem är mer eller mindre knutna till 
byggbranschen. 

Det finns idag på marknaden en stor mängd olika typer av klimatsmarta uppvärmningssystem, 
exempelvis uppbyggda på pellets (pelletsbrärmare eller pelletskamin), vedeldning (braskamin eller 
vedpanna), fjärrvärme (fmns tillgång till genom E.ON:s nät i delar av Bålsta), bergvärmepumpar, 
luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och solfångare. För vattenburna 
värmesystem kan installation aven ackumulatortank vara nödvändig. 

I syfte att minimera värmeläckaget så behöver ett klimatskal skapas, d.v.s. husets väggar och tak 
tilläggsisoleras och rätt typ av fonster installeras. 

MedborgarfOrslag 

Energieffektiviseringskampanjen bland Håbo kommuns fastighetsägare foreslås vara driven i 
projektform och omfatta fyra steg. Håbo kommun är inblandad i de två första stegen. 

STEG 1 

I Håbo kommun I ~ I Banker I 
~ ~ I Byggare I 

I WS·montörer I 

STEG 2 STEG 3 

I Håbo kommun 1------::"::> I Fastighetsägare I 
Banker Hl I 
Byggare .. Fastighetsägare 
WS-montorer 

Steg 1: Håbo kommun kontaktar banker, byggföretag och VVS-företag for att efterhöra om intresse 
finns att medverka. I forsta hand sker kontakter med företag knutna till Håbo kommun, men räcker 
inte dessa resurser till eller att intresse att medverka saknas, så borde även företag från närliggande 
kommuner kunna komma ifråga. 

Ett bostadsområde (omfattande enskilda småhus, parhus, kedjehus eller radhus) väljs ut och som 
projektet omfattar. Tillsammans med berörda foretag tas ett gruudkoucept fram och som omfattar 
beräkningar for vad en ombyggnad aven enskild fastighet beräknas kosta i form av tilläggsisolering 
av väggar och tak, byte till rätt typ av fonster samt byte till ett klimatsmart uppvärmningssystem. 
Förslagsvis tas även ett tiIläggskoucept fram och som omfattar egenproduktion avel for eget 
bruk/avsalu t.ex. i form av solpaneler som placeras på tomt eller samfälld mark. 
Använd gärna tjänsten "Energirådgivning" for att utvärdera vad som passar bäst för det utvalda 
bostadsområdet. Eventuellt behöver berörda entreprenörer utbildas i hur man bygger energieffektivt, 
vilket sknlle kunna ordnas av Håbo kommun men bekostas av entreprenören själv. 

Genom att projektet vänder sig till flera fastighetsägare i samma veva med samma/likartat 
uppvärmningssystem och planlösning så kan fastighetsägarna erhålla massrabatter både avseende 
material- och arbetskostnader. Om exempelvis 100 st. fastighetsägare i samma område väljer att anta 
det foreslagna konceptet så sknlle var och en av fastighetsägarna kunna erhålla exempelvis 30 % rabatt 
av grundpriset, om 50 st. fastighetsägare tackar ja så erhåller dessa 20 % rabatt på grundpriset etc. 



3. 

Bankens roll i projektet är att hjälpa till med finansieringen av ombyggnaden. Omfattar projektet en 
stor mängd fastighetsägare så borde möjligheten finnas fOr ränterabatter. 

Steg 2: Håbo kommun kontaktar (per telefon eller missiv) fastighetsägare, småhusägare, 
samfållighetsforeningar och bostadsrättsforeningar. Informationsmöte/informationsmöten hålls och 
där konceptet presenteras. 

Steg 3: Kontrakt skrivs mellan leverantör och kund 

Steg 4: Genomforande 

Ett beräkningsexempel 

Ett fristående hus med en boyta 125 m2 och med en årlig uppvärmningskostnad på 25 000 :-. 

Uppskattad återbetalningstid for gj ord investering = 17 år. Därtill kommer fOrdelama att 
fastighetsvärdet ökat kraftigt och att huset (om det är i dåligt skick) ändå måste ha genomgått 
renovering inom ramen for återbetalningstiden (l7 år). 

Låt oss anta att den totala kostnaden fOr energieffektiviseringen hamnar på grnndpriset I 000000 :-
men att man varit 100 st. fastighetsägare och att den totala kostnaden istället hamnat på 700 000 :-. 
Av dessa kostnader utgjorde förslagsvis 400 000 :- av materialkostnader och 300 000 :- av 
arbetskostnader. Tack vare det s.k. ROT -avdraget så kan kunden dra av 50 % av arbetskostnaden på 
deklarationen. 

Total kostnad fOr energieffektiviseringen av fastigheten blir därmed 550 000 !-. 

Elpriset ligger idag (2012) på l :-IKWh. Om 17 år (2029) ligger (gissningsvis) energipriset på 
2 :-IKWh, vilket gör att den årliga uppvärmningskostnaden då ligger på 50 000 :-/år. 

Den genomsnittliga uppvärmningskostnaden fOr fastighetsägaren kommer att ligga på 37 500 :-/år 
under perioden 2012 - 2029. 

Om fastighetsägaren valt att energieffektivisera fastigheten (2012) så kommer energikostnaden att 
sjunka från beräknade genomsnittssiffran 37 500 :- till 7000 :- under perioden 2012 - 2029. 
Fastighetsägaren tjänar således 31 500 :-/år i lägre uppvärmningskostnader, vilket blir 535 500 :- inom 
ramen fOr 17 år. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-06-11 

Kommunfullmäktige  

KF § 59 KS 2012/57 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1941 

           

           

 

Medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffek-
tivisera sina bostadshus 
Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet av en energieffektiviserings-
kampanj, riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenörer samt 
finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska kunna erhålla förmånliga 
erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att minska energianvändan-
det i bostadshus. 

Informera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbjudanden. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2012-05-03 
– Tjänsteskrivelse 2012-05-30. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen, för beredning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Stabschef, kommunstyrelsens förvaltning 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-07 KS2012/35 nr 2013.2199

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättan-
de av en hundrastgård inom Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att an-
lägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009 och det 
tredje inkom i december 2011. Fullmäktige har överlämnat de tre förslagen 
till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Nämnden redovisar i sin senaste behandling av ärendet 2013-05-06, § 48, att 
150 000 kr är reserverad i nämndens budget för år 2013 för att ordna en 
stängslad rastgård, tillsamman med viss kringutrustning. Om rastgården 
uppförs på en yta mellan Gröna Dalenskolan och koloniområdet, tillkommer 
en årlig driftkostnad för anläggningen på ca 45 000 kr. Under ärendets be-
redning har fråga aktualiserats om anläggningens drift skulle kunna utföras 
av en ideell förening, något som kommunstyrelsen och miljö- och teknik-
nämnden uppmärksammats.  

Nämnden beslutar vid samma tillfälle att nämnden ger förvaltningen i upp-
drag att uppföra en hundrastgård på nämnd plats, under förutsättning att en 
förening bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 79 
– Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 82 
– Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2011-12-19, § 138 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
– Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-10-01, § 92 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 48. 
 



  2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-07 KS2012/35 nr 2013.2199

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet 
av en hundrastgård genom att uppdra till miljö- och tekniknämnden att 
uppföra en hundrastgård i enlighet med nämndens redovisning 2013-05-
06, § 48. Detta förutsatt att en förening bildas för skötsel av anläggning-
en. 

2. Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknämnden att verka för att en 
föreningsbildning kommer tillstånd för drift och skötsel av hundrastgår-
den. 

__________ 



o 

HAt30 
KOMMU['\J 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-06 

MilJö- och lekniknämnden HAbU KOMMUN 
KOMl«JNSTYRELSENS fÖRVN.TNlNG 

INKOM 

MTN § 48 MTN 2009/36 2013 -05- 1 6 
KS Dr< Reg.nr 

JUSTERARE 

Redovisning av uppdrag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Vid milj ö- och tekniknämndens sammanträde 2012-02-20, MTN § 17, 
beslutades att uppförande av hundrastgårdar skulle behandlas i samband 
med arbetet med drift- och investeringsbudget 2013. När investeringsbudget 
för 2013 fastslogs avsattes ISO 000 kr för ändamålet 

Gatuavdelningen har i början av året varit i kontakt med en av de personer 
som inkommit med medborgarförslag om hundrastgårdar,  tor 
att diskutera placering och utfonnning samt eventuell förenings drift.  

 har genom sitt kontaktnät och facebookgruppen "Hundparker i 
Håbo kommun" haft en dialog med intresserade hundägare. 

Den placering som överenskommits är mellan Gröna Dalen skolan och 
kolonilotterna, ner mot diket. Där rastar redan idag många hundägare sina 
hnndar och det ligger avskilt från bostäder. Däremot har ingen förening för 
drift och underhåll kunnat bildas. Detta ilmebär att gatuavdelningen får ta på 
sig framtida kostnader för drift och nnderhåll om cirka 45 000 kr/år. 

Lars-Göran Bromander (S) anser att en hundrastgård inte kan upptoras om 
det inte finns någon förening som kan ta hand om driften av denna och 
föreslår att det ska framgå av beslutet Förslaget får stöd av övriga nämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslnt milj ö- och tekniknänmden, MTN § 17,2012-02-20 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-19 

Beslut 

I. Milj ö- och tekniknämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
redovisning. 

2. Miljö- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en 
hundrastgård i enlighet med förslaget, under förutsättning att en förening 
först bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsexpediering 
GatuavdeJningcn 
Kommnnfullmäktige för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

IJJ/ SILl 

_____ ~tJDI ~ __ 

Nr2013.1157 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-10-01 " --.., ',V"Ii'ijUl',: 

d" j' .'-- ~r :J> ','" -·'Z'.' I TNING 

Miljö- och lekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 92 MTN 2009/36 

Hundrastgårdar, extern finansiering - återrapportering av 
medborgarförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut § 7112012 återremitterat ärendet om 
hundrastgårdar till milj ö- och tekniknämnden för undersökning av extern 
finansiering av investering och drift av hundrastgårdar. 

Det finns ingen självklar kontaktperson bland de som skickat in 
medborgaTförslag och bland intressenterna fimls många skilda meningar om 
hur en hundrastgård ska utfornlas och vad man ska få göra där och inte. 

Förvaltningen kommer att söka kontakt med ett antal personer under hösten 
för att höra om det finns intresse för att bilda någon typ av förening som i 
sin tur kan söka sponsorer eller liknande. 

Det fimls en inbyggd sårbarhet i detta sätt att arbeta. Oftast finns det 
eldsjälar som driver på från början. Om de sedan lämnar projektet finns det 
risk för att det faller. Kommunen måste ha en plan för hur man ska agera i 
ett sådant fall. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen § 71/2012, daterad 2012-04-10 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner återrapporteringen och 
överlämnar beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD Nr 2012.2369 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-04-10 

Kommunstyrelsen  

KS § 71 KS 2012/35 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1258 

           

           

 

Återrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 
Sammanfattning 
Under perioden 2009-2011 inlämnades tre medborgarförslag om uppförande 
av hundrastgårdar. 

Föreligger miljö- och tekniknämndens kompletterade beredning av dessa 
ärenden där nämnden uttalar en målsättning att prioritera byggande av en 
rastgård inom Bålsta tätort, under år 2013. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att ärendet återremitteras till miljö- och tekniknämnden för under-
sökning av möjlighet till extern finansiering och drift av hundrastgårdar.  

Efter prövning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, konstaterar 
ordföranden att styrelsen beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 
tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
– Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 79 
– Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 82 
– Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 138 
– Tjänsteskrivelse 2012-03-12 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 64 
– Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till  miljö- och tekniknämn-
den för undersökning av möjlighet till extern finansiering av investering 
och drift av hundrastgårdar. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Miljö- och tekniknilmnden 

Datum 
2012-02-20 i'L!-\oU KOMj\rIUN 

i~);W/\L, fNlNG 
iN~JM, 

2012 -02- 24 
MTN § 17 MTN 2009/36 KSDIT Raga 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009, ett från 

och ett från . Det tredje inkom 
till KF i december 20 Il. 

I miljö- och tekniknämndens beslut för medborgarförslaget från  
fick förvaltningen uppdraget att undersöka 

möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen. 

Det andra medborgarförslaget från har inte behandlats i miljö-
och tekniknämnden utan kommunfullmäktige beslutade att direkt överlämna 
förslaget till miljö- och tekniknämnden för att ingå i förvaltningens uppdrag 
enligt ovan. 

Det tredje medborgarförslaget behandlades i KF i december 2011. KF 
beslutade att överlämna förslaget till MTN för beredning. Ärendet har ännu 
inte behandlats i MTN. 

Förvaltningen har även mottagit önskemål via e-post och telefon. 

Vid nämndens sarmnanträde 2011-12-07 redovisade förvaltningen muntligt 
ett antal platser där placering av hundrastgårdar kan tänkas vara möjliga. 
Vidare redovisades kostnadskalkyler för anläggande aven hundrastgård på 
ca 1000 m2 samt driftkostnader för en sådan anläggning. En hundrastgård 
av den storleken med ett hållbart nätstängsel, bänkar, bord, hundlatriner och 
skylt beräknas kosta ca 107 000 kr. Drift- och underhåll beräknas uppgå till 
ca 45 000 kr/år och hundrastgård. 

Hundrastgårdar fyller många viktiga funktioner. Hundarna kan få springa 
fritt utan att ägarna behöver känna sig oroliga för att de ska störa andra 
medborgare eller att de ska springa bort. En hundrastgård är dessutom en 
mötesplats för människor och fyller en viktig social funktion. Före beslut 
om placering av hundrastgård bör närboendes åsikter inhämtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Forts. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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Nr 2012.408 



~HABO 
~ KOMMUN 
Miljö- och tekniknäninden 

MTN § 17 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

MTN 2009/36 

l. Uppförande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 20l3. 

2. Godkäuna förvaltningens svar på medborgarförslagen och därmed anse 
förslagen besvarade. 

3. Överlärllna svar på medborgarförslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,408 
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  2013-05-30 KS2012/38 nr 2013.1778

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 

 

0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Redovisning av beredd motion om införande av system med po-
litiska lärlingar, motionär: Tomas Alm (FP) 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-03-26 § 36, att remittera inkommen motion om 
införande av system med politiska lärlingar till demokratiberedningen för 
beredning. 

Av motionen framgår följande i sin helhet. ”Att ta på sig ett politiskt upp-
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli-
tiker är för många ett stort steg. andra kommuner har man prövat lärlings-
platser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel-
verk från en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive parti att verka samtidigt 
inom den kommunal politiska arenan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenhet för nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna. 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kan rymmas inom re-
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlings-
platser för politiker.” 

Till motionen finns ett förslag med ett antal punkter gällande ett förslag till 
regler för politiska lärlingar. Av förslaget framgår bland annat förslag till 
tidsbegränsning av uppdraget, ersättning för ”uppdraget” med mera. 

Kansliets beredning 
I samband med att fullmäktige 2013-04-22, § 27, antog förslaget om en ny 
politisk organisation så tillsattes även en tillfällig beredning, bestående av 
gruppledarna för samliga partier i fullmäktige, med uppdrag att senast i maj 
2014 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på: antalet ledamöter 
och ersättare i nämnder och styrelser, införande av oppositionsråd och 
arvoden till förtroendevalda.  

Vid ett eventuellt inrättande av ett system med politiska lärlingar så behöver 
kommunen bland annat fundera över hur lärlingarna ska utses, och vilken 
typ av ersättningsnivå som ska utgå till dem.  

I och med att frågan om inrättandet av ett system med politiska lärlingar till 
mångt och mycket handlar om att finna nya vägar för att underlätta för med-
borgare i kommunen att engagera sig politiskt, så menar Kansliet att for-
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merna för detta också bör diskuteras och beredas politiskt. Kansliet föreslår 
därför att den tillfälliga beredningen får ett kompletterande uppdrag att be-
reda motionen och återkomma med förlag senast i maj 2014. 

Beslutsunderlag 
– Motion daterad 2012-03-21 
– Fullmäktiges beslut 2012-03-26, § 36 
– Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut att remittera motionen 
till demokratiberedningen. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till den tillfälliga beredningen att bereda 
motionen och återkomma till fullmäktige ett förslag senast maj 2014. 

________ 



Folkpartiet liberalerrIa 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

Motion om system med politiska lärlingar. 
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Att ta på sig ett politiskt uppdrag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva 
uppdraget som politiker är för många ett stort steg. I andra kommuner har man prövat 
lärlingsplatser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regelverk från 
en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar ta att steget bli aktiva 
politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive parti att verka samtidigt inom den 
kommunal politiska arenan. Men genom att öka bredden av och skaffa erfarenhet för nya 
politiker har kommunen stora fördelar att vinna. Systemet har också en klart begränsad 
kostnad som kan rymmas inom respektive nämnds budget. 

Folkpartiet liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlingsplatser för 
politiker. 

Tomas Alm 
Gruppledare Folkpartiet Liberalerna 

www.folkpartietse/haabo 



Folkpartiet Ub,erallerrla 
Lokalföreningen I Håbo kommun 

Förslag till regler för politiska lärlingar i Håbo kommun 

1. För dem som kan tänkas vara intresserade av att åta sig uppdrag som kommunalt 
förtroendevalda, finns möjlighet att under en period följa en nämnds arbete som 
politisk lärling. 

2. Lärling antas för en period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en 
viss nämnd. 

3. I samma nämnd får finnas högst två lärlingar samtidigt. 

4. Den som antas som politisk lärling skall ha uppnått 18 års ålder, vara folkbokförd i 
kommunen och ha anknytning till ett politiskt parti. 

5. För varje lärling skall finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som 
handledare. Handledaren skall tillhöra den nämnd där lärlingen är placerad. 

6. Beslut om antagande som lärling fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

7. Lärlingen förutsättes närvara vid nämndsammanträden och 
partigruppsammanträden. I övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt 
överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. 

8. Lärlingen har möjlighet att under perioden få ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst motsvarande sammanlagt en heldag. Redovisning och utbetalning 
följer samma rutiner som för kommunens förtroendevalda. 

9. I de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter skall 
samma regler gälla som för praktikanter, det vill säga informationen är 
avidentifierad. 

www.folkpartiet.se/haabo 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämnden för be-
redning. Av nämndes beredning av ärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning följande: 

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan.  

Motionären föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 
timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta 
innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. sport- och 
påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma 7 
veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Motionären föreslår att fullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att införa 
möjlighet till 25 timmars vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med hänvisning till att ett infö-
rande av denna möjlighet bedöms komma att påverka verksamhetens kvali-
tet negativt samt medföra ökande kostnader med ca. 160 000 kr/år dels för 
tillkommande personal och dels för ökade kostnader för måltider. Nämnden 
anför vidare följande: ”Motionärens förslag kan vara en god idé när barn-
gruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i förskole-
verksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet.” 

Nämndens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera-
des till nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott för redovisning av fak-
tiska kostnader med mera för ett genomförande av motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2012-04-04 
– Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51 
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3 
– Skolnämndens beslut 2013-05-06, § 39. 
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Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till skolnämndens utredning och 
ställningstagande, att avslå motionen. 

__________ 



( 

( 

( 

HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Skolnämnden 

Datum 
2013-05-06 

--HAso KOMMUN 
KOMI9JNSTYRaSCIIS FORYALTNING 

INKOM 

SKN § 39 SKN 2012/123 
2013 -05- 29 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) - efter återremiss 
Sammanfattning 
I motionen föreslås att skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 
25 timmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 timmar/vecka. 

I skolnämndens yth'ande (§ 80) den 8 november 2012 föreslår nämnden att 
motionärens förslag bifalls förutsatt att nämnden får ytterligare ekonomiska 
resurser för tillkommande kostnader f6r utökade vistelsetiden. Då kostnaden 
inte redovisades beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 3) 22 januari 
2013 att åtelTemittera ärendet till skolnämndcn för kompletterande 
beredning 

Skolförvaltningen har i kompletterande yttrande kostnadsberäknat förslaget 
och kommer till slutsatsen att förslaget kan vara en god ide när 
barngruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i 
förskoleverksaml1etenleder till minskade barngrupper och ökad kvalitet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som 
svar på motionen och anser motionen besvarad. Yttrandet överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Anders Nil:fjord (FP): Skolnänmden bifaller motionen och inför möjlighet 
till 25 tirnmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 timmar/vecka. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att skolnämnden 
bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2013-04-29, SKN2012/123 m 2013.1521 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-18, SKN20121123 m' 2013.1344 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 3,2013-01-22, KS 
2012/43 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-08, SKN2012/234 m 2013.855 "Rapport från 
den tematiska tillsynen 2012: Tema Barngruppernas storlek och 
personaltäthet (se ärende 9 i handlingarna till kallelsen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 39 

Forts. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-06 

SKN 2012/123 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) - efter återremiss 

Protokoll från skolnämndens sammanträde § 80,2012-11-08 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-09, SKN20121123 m 2013.4333 
Protokoll från kOl11l11unfullmäktige § 51, 2012-04-23 

Beslut 

1. Skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som svar på 
motionen och al1Ser motionen besvamd. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmml för eget förslag. 

Björn Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till förmM för Anders Nilfjords 
förslag. 

Catherine Öln-qvist (M) reserveraT mot beslutet till förmM för Anders 
Nilfjords förslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP)- efter återremiss 
Sammanfattning 
Tillämpliga paragrafer ur Skollagens 8 kap: 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 
barnen för fortsatt utbildning. 

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet 
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett 
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. 

Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att barn till föräldralediga får rätt 
att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan nnder 
skolveckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola nnder 
loven. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma sju veckor. 
Att införa denna möj lighet skulle inte medföra ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommnnen. 

I dag tillämpas i Håbo två olika modeller över hur man förlägger de IS 
timmar som föräldralediga vårdnadshavare har rätt till. Antingen ligger 
timmarna mellan 08.30 - 11.30 måndag - fredag eller mellan 08.30 - 13.30 
tisdag, onsdag och torsdag. Det sista är den vanligaste modellen. 

Om man skulle införa möjligheten att välja 25 timmar i veckan nnder 
skolveckor innebär det en vistelse på förskolorna mellan 08.30 -13.30 
måndag - fredag under dessa veckor. 

Den för barnet viktigaste pedagogiska verksamheten ligger mellan 8.30-
11.30 på dagarna. Den utökade tiden på förskolan jämfört med att de IS 
timmarna ligger på alla veckans dagar blir lunch och, beroende på hur 
gammalt barnet är, vila eller "fri lek". Jämfört med om de femton timmarna 
ligger fördelat på tre dagar blir skillnaden att man vistas på förskolan fem 
dagar istället. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

En ytterligare konsekvens av förslaget är att barn gruppernas storlek ökar 
mellan 11.30 och 13.30 i den första modellen och på måndagar och fredagar 
mellan 08.30 - 13.30 i den vanligast förekommande modellen. Detta kan 
man utläsa ur resultatet av den tematiska tillsyn (barngruppernas storlek och 
personaltäthet) som förvaltningen gjort i kommunens alla förskolor. Antal 
barn till föräldralediga och arbetslösa är 121 stycken under läsåret 12/13. 

l Håbo kommun består barngrupperna av i genomsnitt 15/21 barn 
(småbarns-/syskonavdelning). För att få ekonomin att gå ihop behöver 
grupperna vara fulla hela tiden. Att då öka barngruppernas storlek, under 
skolveckor, på delar av dag (modell 1) eller på delar av veckan (modell 2) 
påverkar kvaliteten negativt dessa veckor. Dessutom vet man att större 
barngrupper medför högre ljudvolymer som påverkar både barnens och 
vuxnas hälsa negativt. 

Motionären menar att denna förändring inte medför några ökade kostnader 
för förskolan. Detta är dock fallet i Håbo kommun eftersom barngruppens 
storlek ökar mellan 08.3 O och 13.3 O eller på måndagar och fredagar, vilket 
gör att möj ligheten att klara sig utan vikarie denna del av dagen minskar. 
Det kommer att innebära att kostnaderna för vikarier kommer att öka, 
eftersom förslaget innebär en utökning med två timmar för den utökade 
barngruppen alternativt en utöiming av två dagar i veckan med den utökade 
barngruppen. 

Motionären menar att man kan "flytta" arbetstid från loven till de 40 veckor 
som dessa barn är i verksamheten. 

Om man styr personalens semesteruttag tilllovveckorna och minskar 
semesteruttagen lmder de 40 veckorna får man ett faktiskt högre antal 
personaltimmar att förfoga över. Men i personalschemat har man ändå bara 
40 h per tjänst och vecka att förfoga över. Det innebär att man ändå måste 
omfördela de 2,75 tjänster (syskongrupp) eller 3,0 tjänster (småbarnsgrupp) 
som finns i gruppen så att en stÖtTe andel ligger under den del av 
dagen/veckan då barn till föräldralediga är i verksamheten. Det i sin tur 
medför att tiden för sammanslagning av avdelningar kring öppning och 
stängning ökar (barn får vara med personal man känner sämre) och tiden för 
ensanlarbete kring öppning och stängning ökar. Detta gör att verksamheten 
under dessa veckor blir mer känslig för personal bortfall än om förslaget inte 
skulle genomföras. Det ökade behovet av vikarie om föräldrarna till alla de 
121 barnen skulle välja denna modell kan uppskattas till 0,33 h per 
avdelning och vecka. Det skulle då medföra en ökad kostnad med ca 83 000 
kr. (0,33h * 55avdelningar * 40 veckor * 115kr/h = 83 490 kr). Dessutom 
försänlrar förslaget möjligheten till att lägga in planeringstid för personalen 
under skolveckor. l modell 2 ligger personalens planeringstid på måndagar 
och fredagar dåbarngruppen är mindre eftersom barnen till föräldralediga 
då inte är där. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) r"l1 ~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

Ytterligare en följd av förslaget är att fler barn kommer att äta lunch på 
förskolan och då kommer dessa kostnader att öka med det ökade antalet 
barn som är i verksamheten över lunchen. 

Antalet ökade portioner och kostnader som förslaget innebär: 

Nu äter de 121 barnen 16335 portioner (121 barn * 3 dagar/vecka * 45 
veckor = 16335 portioner) SImlle man istället rälma med att barnen är 47 
veckor i verksamheten enligt nuvarande modell blir antalet pOliioner 17335. 

Om alla de 121 barnens föräldrar skulle välja enligt förslaget innebär det 
24 200 portioner. (121 barn * 5 dagar/vecka * 40 veckor [sommarlov - 7 v, 
sportlov och påsklov l vecka vardera och jullov 3 veckor l = 24 200 
portioner. 

Kostnadsökning: antalet portioner som tillkommer är 7 865. Om varje lunch 
kostar 29 kr (inkl personal men exklusive hyra) blir kostnadsölmingen ca 
228 000 kr. Om man enbart räknar kostnaderna för råvaror och för övriga 
kostnader är dessa 12 kr per lunch, vilket medför en kostnadsölming om ca 
94 000 kr. Eftersom dessa portioner inte skulle lagas om man inte inför 
förslaget menar förvaltningen att det är rimligt att ta med 
personalkostnaderna i kalkylen. 

Förvaltningen har ingen uppfattning om hur många föräldrar som kan tänkas 
välja alternativet enligt förslaget men om vi antar att ungefär hälften av 
föräldrarna skulle välja denna modell skulle det innebära en kostnadsölming 
om ca 156 000 kronor. Eftersom förskoleverksamheten redan nu går med 
underskott finns inga marginaler att ta av för att genomföra förslaget. 

Förvaltningen är inte emot att barn till föräldralediga och arbetssökande får 
längre vistelsetid i förskolan, men då bör man göra det på ett sätt som inte 
ökar barngrnppernas storlek och äventyrar kvaliteten i verksamheten. 

Förvaltningens slntsats: Motionärens förslag kan vara en god ide när 
barngruppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i 
förskoleverksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013 -O 1-22 § 3, KS 
2012/43 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-08, SKN2012/234 nr 2013.855 "Rapport från 
den tematiska tillsynen 2012: Tema Barngruppernas storlek och 
personaltäthet (se ärende 9 i handlingarna till kallelsen) 
Protokoll från skolnänmdens sanunanträde § 80, 2012-11-08 
Tjänsteslaivelse, 2012-10-09, SKN2012/123 nr 2013.4333 
Protokoll från kommunfullmäktige § 51, 2012-04-23 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

Förslag till beslut 

1. Skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som svar på 
motionen och anser motionen besvarad. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 3 KS 2012/43 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.197 

           

           

 

Redovisning av beredd motion om möjlighet till ökad vistelsetid 
inom barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motio-
när: Anders Nilfjord (FP) - återremiss 
Sammanfattning 
I motionen föreslås att skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 
25 timmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till nuvaran-
de 15 timmar/vecka. Detta för barn vars föräldrar är föräldralediga. 

Av skolnämndens yttrande föreslår nämnanden att motionärens förslag bi-
falls förutsatt att nämnden får ytterligare ekonomiska resurser för tillkom-
mande kostnader för den utökade vistelsetiden. Kostnaden för detta är inte 
redovisad. Fullmäktige kan därmed inte ta ställning till motionens förslag 
med föreliggande yttrande från skolnämnden som grund. 

Föreslås att ärendet återremitteras till skolnämnden för kompletterade utred-
ning.  

Beslutsunderlag 
– Skolnämndens beslut 2012-11-08, § 80. 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Utskottet beslutar att återremittera skolnämndens beslut 2012-11-08,  
§ 80 till skolnämnden, för kompletterande beredning. Av denna ska 
nämndens värdering av förslaget framgå. Om nämnden bedömer att för-
slaget kan genomföras, ska förslag till finansiering redovisas.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
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Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2012 (§ 51) överlämnat en motion till 
skolnämnden för beredning. Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att 
barn till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt 
eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta irmebär att barnen inte 
skulle ha rätt till förskola under loven. Under sommarlovet räcker det med 
att barnen är hermna sju veckor. Att införa derma möjlighet skulle inte 
medföra ökade kostnader för förskolorna och därigenom inte heller för 
kommunen. 

I förvaltningens svar på motionen konstateras att förslaget om att låta 
vårdnadshavare välja 25 tinnnar i veckan under skolveckor kommer att 
medföra ökade kostnader för förskolorna och därigenom för kommunen. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreslås att skolnämnden 
överlämnar förvaltningens yttrande som svar på motionen. Under 
förutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska resnrser föreslår 
arbetsutskottet att skolnämnden bifaller motionärens förslag om att barn till 
föräldralediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 
timmar i veckan under skolveckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på 
motionen. Under förutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska 
resnrser bifaller skolnämnden motionärens förslag om att barn till föräldra-
lediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

Anders Nilfjord (FP): Förvaltningen skriver i sitt svar om ökade kostnader 
för förskolorna, men det framgår inte hnr stora dessa kostnader beräknas 
vara. Jag håller inte med i resonemanget då man helt bortsett från det faktum 
att barnen inte kommer att vara i förskolan under loven. Detta irmebär 
minskade kostnader för förskolorna som väger upp de eventuella ökade 
kostnaderna under resterande del av året. 

Föreslås att ärendet återremitteras för att kompletteras med 
kostnadsberälmingar där hänsyn även tagits till att barnen inte kommer att 
vistas på förskolan under loven. Om nämnden inte väljer detta föreslås att 
skolnämnden bifaller motionen och inför möjligheten att välja 25 
timmar/vecka. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.4714 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-08 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 80 SKN 2012/123 

Forts. 

Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas på dagens sammanträde. 

Ordföranden finner att beslut ska fattas på dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Anders Nilfjords förslag och 
finner att skolnäl1111den bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12,2012-10-22 
Tj änsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll kommunfullmäktige § 51, 2012-04-23 
Tj änsteskrivelse, 2012-04-04 
Motion Mn Anders Nilfjord (FP) 

Beslut 

1. Skolnänmden överlänmar yttrandet som svar på motionen. 

2. Under förutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska resurser 
bifaller skolnäl1lllden motionärens förslag om att barn till föräldralediga 
får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

Reservation 
Anders Nilfjord (FP): Det är bara att beklaga Håbos bam och föräldrar inte 
får möjlighet till mer tid i förskolan. Kostnaden för genomförandet av denna 
förändring hade varit obefintlig och det är därför tråkigt att förvaltningen 
inte tagit hänsyn till både ökade och minskade kostnader. Nu fokuserar 
svaret tyvärr enbart på de ökade kostnaderna. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2012.4714 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-09 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2012.4333 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontrolier/utvecklingsledare 
0171-526 13 
lennart.eriksson@bildning.habo.se 

Svar på motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till 
föräldralediga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att barn till föräldralediga får rätt 
att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under 
skolveckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under 
loven. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma sju veckor. 
Att införa delma möjlighet skulle inte medföra ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

I dag tillämpas två olika modeller över hur man förlägger de 15 timmar som 
föräldralediga vårdnadshavare har rätt till. Antingen ligger timmarna mellan 
08.30 - 11.30 måndag - fredag eller mellan 08.30 - 13.30 tisdag, onsdag 
och torsdag. Det sista är den vanligaste modellen. 

Om man skulle införa möjligheten att välja 25 timmar i veckan under 
skolveckor innebär det en vistelse på förskolorna mellan 08.30 - 13.30 
måndag - fredag under dessa veckor. 

Den för barnet viktigaste pedagogiska verksamheten ligger mellan 8.30 -
11.30 på dagarna. Den utökade tiden på förskolan jämfört med att de 15 
timmarna ligger på alla veckans dagar blir lunch och, beroende på hur 
gammalt barnet är, vila eller "fri lek". Jämfört med om de femton timmarna 
ligger fördelat på tre dagar blir att man vistas på förskolan fem dagar istället. 

Motionären menar att denna förändring inte medför några ökade kostnader 
för förskolan. Detta är inte riktigt korrekt eftersom barngruppens storlek 
ökar mellan 08.30 och 13.30 vilket gör att möjligheten att klara sig utan 
vikarie denna del av dagen minskar. Det kommer att innebära att 
kostnaderna för vikarier kommer att öka, eftersom förslaget innebär en 
utökning med två timmar för den utökade barngruppen alternativt en 
utölcning av två dagar i veckan med den utökade barngruppen. 

Dessutom innebär förslaget att man måste omfördela de 2,75 tjänster 
(syskongrupp) eller 3,0 tjänster (småbarnsgrupp) som finns i gruppen så att 
en större andel ligger under den del av dagen/veckan då barn till 
föräldralediga är i verksamheten. Det i sin tur medför att tiden för 
sammanslagning av avdelningar laing öppning och stängning ökar (barn får 
vara med personal man känner sämre) och tiden för ensamarbete kring 
öppning och stängning ökar. Detta samtidigt som kravet på att öppettiderna 
på våra förskolor ökar. Fler måste ha öppet från 06.00 på morgonen till 
18.30 på kvällen. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-09 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2012.4333 

Ytterligare en följd av förslaget är att fler barn kommer att äta lunch på 
förskolan och då kommer dessa kostnader att öka med det ökade antalet 
barn som är i verksamheten över lunchen. 

Förvaltningen överlämnar detta yttrande som svar på motionen, utan förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige § 51, 2012-04-23 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
Motion från Anders Nilfjord (FP) 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2012-04-23 

Kommunfullmäktige  

KF § 51 KS 2012/43 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1513 

           

           

 

Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldraledi-
ga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Av motionen framgår följande i sin helhet: ”Skollagen ställer krav på att 
barn till föräldralediga ska ha rätt till minst 15 timmars förskola 1 veckan. 
För barnen kan detta innebära att de inte får möjlighet att delta i förskole-
verksamheten på det sätt de skulle vilja och som skulle kunna vara bäst för 
barnet. Att ge barnen rätt till utökad tid i förskolan är inte gratis. Det finns 
dock ett sätt som andra kommuner provat och som inte innebär ökade kost-
nader för kommunen. 

Folkpartiet liberalerna föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja 
mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skol-
veckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. 
sport- och påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är 
hemma 7 veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade 
kostnader för förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på följande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att Skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 25 timmars vistelse-
tid i förskolan för barn till föräldralediga i enlighet med förslaget ovan.” 

Beslutsunderlag 
– Motion från Anders Nilfjord (FP). 
– Tjänsteskrivelse 2012-04-04. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till skolnämnden, för be-
redning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-02 KS2010/111 nr 2013.2154

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
enligt 9 § LSS och 4 kap Sol 
Sammanfattning 
Socialnämnderna är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade in-
satser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) el-
ler 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. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.  

Av socialnämndens redovisning 2013-06-11, § 52, framgår följande: 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Håbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan sär-
skilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det samman-
lagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad för tillfället, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kort. Resterande fyra av dem har uppgett att de avvaktar 
nytt gruppboende i Håbo kommun och önskar dessförinnan inte bli erbjuden 
annan verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rapporterade även i 
tidigare kvartal. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då klient återtagit sin ansökan. 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har samtliga sex beslut avslutats.  
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och resterande fem är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya äld-
reboendet Solängen.  

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009.  

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte har verkställts inom 
rimlig tid. 



  2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-02 KS2010/111 nr 2013.2154

 

Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är där-
för fortsatt en viktig del av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 2013-
2015. 

I nuläget finns inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommuns nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL.  

Nämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer. 

 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2013-06-11, § 52. 

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2013/8 

- HÄElO KOMMUN 
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2013 -06-19 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § Sol 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (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. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en milj on kronor. 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Håbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det 
sanunanlagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad för tillfället, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kort. Resterande fyra av dem har uppgett att de avvaktar 
nytt gruppboende i Håbo kommnn och önskar dessförim18n inte bli erbjuden 
annan verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rapporterade även i 
tidigare kV81ial. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då klient återtagit sin ansökan. 

A v de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har s811ltliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och resterande fem är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya 
äldreboendet Solängen. 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Socialförvaltningens kommentar 
S811lmanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte har verkställts inom 
rimlig tid. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-06-11 

SN 2013/8 

Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är 
därför fortsatt en viktig del av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 
2013-2015. 

I nuläget films inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommtills nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2013-04-24, ffi" SN 2013.1368. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar at! överlänma förvaltningens rapport angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommnnfullmälctiges revisorer 
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  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-07-23 KS 2013/1 nr 2013.2073

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 

 

 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

Förslag om att inrätta ett arbetsutskott till kommunala 
handikapprådet, KHR 
Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012-12-28 
efterfrågat en förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 
av ett arbetsutskott inom rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2013-01-22, § 9 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda 
frågan om inrättandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma 
med förslag om fortsatt hantering.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning där rådets behov 
av ett arbetsutskott utvärderats och vägts mot den ekonomiska kostnad som 
inrättandet av ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 
 

Kommunkansliets bedömning  
Vid bedömning av handikapprådets behov av ett arbetsutskott i förhållande 
till de ekonomiska kostnaderna som detta skulle innebära för Håbo 
kommun, gör kommunkansliet bedömningen att rådets behov är 
övervägande. De främsta anledningarna till att denna bedömning görs är för 
att förbättra rådets möjligheter till information och påverkan.  
 
Kommunkansliet föreslår att fem personer finns representerade i ett 
arbetsutskott. Dessa personer skulle kunna bestå av handikapprådets 
ordförande, vice ordförande samt tre personer som representerar både 
handikapprådet och HSO. Kommunkansliet föreslår att bestämmelserna om 
arbetsutskott införs i reglemente för både kommunala handikapprådet och 
kommunala pensionärsrådet.  
 
Även om handikapprådets arbete skulle förbättras genom inrättande av ett 
arbetsutskott så kvarstår frågetecken kring hur Håbo kommun vill använda 
sig av inte bara handikapprådet utan även av pensionärsrådet samt vad de 
två råden vill få ut av Håbo kommun. Det kvarstår även därefter att finna 
hur råden bör vara utformade för bästa möjliga funktion.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 om en ny organisation för Håbo 
kommun som ska införas år 2015. Fullmäktige gav då även 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till reglementen och andra förändringar som bedöms nödvändiga för 
organisationsförändringen. Kommunkansliet förslår att både det kommunala 
handikapprådets och det kommunala pensionärsrådets funktion utreds och 
tydliggörs i samband med organisationsförändringen. En utredning bör även 
se över alternativa arbetsupplägg för råden, det vill säga formen för rådens 
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sammanträden och möjligheter till förberedelser. De båda rådens 
medlemmar bör med fördel involveras i detta arbete.  
 

Beslutsunderlag 
 
– Utredning om förslag om inrättande av ett arbetsutskott till KHR, 

daterad 2013-07-23.  
– Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22, § 9.  
– Framställan från det kommunala handikapprådet, daterad 2012-12-21.  
– Förslag till nytt reglemente för kommunala handikapprådet, daterad 

2013-07-23. 
– Förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad 

2013-07-23. 
 
 

Förslag till beslut 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ett arbetsutskott inrättas inom det 
kommunala handikapprådet.  

2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att införa regleringen med 
ett arbetsutskott i reglemente för handikapprådet och pensionärsrådet. 
Arbetsutskotten består av respektive råds ordförande, vice ordförande 
samt tre ledamöter.  

3. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att i samband med 
organisationsöversynen utreda pensionärsrådets och handikapprådets 
funktion samt att utreda lämpliga arbetsformer.  

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kommundirektör 
Administratör kommunstyrelsens kansli 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet  
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 

Förslag om inrättande av ett arbetsutskott till kommunala 
handikapprådet, KHR 

 

Inledning 

Kommunala handikapprådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer med 
funktionshinder. Handikapprådet består av elva ledamöter och elva ersättare. Bland ledamöterna 
finns sex representanter från olika intresseorganisationer och fem ledamöter utsedda av 
kommunens nämnder.   
 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012-12-28 efterfrågat en 
förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande av ett arbetsutskott inom rådet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-01-22, § 9 att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att utreda frågan om inrättandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma 
med förslag om fortsatt hantering.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning där rådets behov av ett sådant 
arbetsutskott utvärderats och vägts mot den ekonomiska kostnad som inrättandet av ett 
arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 

 

 

Handikapprådets behov av ett arbetsutskott  
För att identifiera bakgrunden till handikapprådets framställan och därmed rådets behov av ett 
arbetsutskott, har ett samtal ägt rum med rådets ordförande, vice ordförande samt ordförande i 
HSO (tillika ledamot i handikapprådet). Nedan följer en sammanställning av det samtal som 
ägde rum i kommunhuset den 8 maj 2013. 
 

Processen idag  
Kommunala handikapprådet har fyra sammanträden per år. Innan rådets sammanträden har 
organisationerna i handikapprådet förmöten i cirka en timme. Dessa förmöten är 
organisationernas tid för diskussion innan själva sammanträdet. Omkring två veckor innan rådets 
sammanträde äger ett ordförandemöte rum där en diskussion sker kring vilka frågor/synpunkter 
rådet har att framföra till kommunen. Ordförandemötet är det beslutande organet i HSO 
(Handikappföreningarnas Samarbetsorgan).  
 
Eftersom företrädare för de olika handikapporganisationerna inte har delgivits någon information 
från kommunens sida innan rådets sammanträde så kan förmöten endast användas till att 
diskutera de frågor och synpunkter som organisationerna själva vill föra fram. Organisationerna 
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har därmed ingen möjlighet att internt diskutera kommunens planer för förändringar. 
Handikapprådet anser sig därmed dåligt förberedda på kommunens planer vilket resulterar i 
sämre förberedelser inför rådets möten. Organisationernas diskussion kring dagordningen blir 
inte riktigt samordnad. 

 

 

Möjligheter med ett arbetsutskott  
Om ett arbetsutskott skulle inrättas skulle följande process bli möjlig:  
 
Ordförandemöte   → Arbetsutskott    → Förmöte   → Sammanträde KHR 
 
Om ett arbetsutskott inrättades skulle frågor och oklarheter kunna lösas redan i detta steg i 
processen. Ett arbetsutskott skulle även ge möjlighet för representanterna i arbetsutskottet att 
sprida viktig information till de övriga organisationerna och representanterna i handikapprådet. 
Det kan till exempel gälla en remiss eller ett ärende där organisationerna behöver fundera, 
diskutera och eventuellt inkomma med en skrivelse. På så vis får organisationerna i rådet tid att 
samordna sig och inkomma med synpunkter och yttranden i tid för att hinna påverka 
handläggningen i nämnder eller styrelse. Ett arbetsutskott skulle således förbättra 
handikapprådets möjligheter till att förbereda och samordna sina synpunkter och därmed bli mer 
delaktiga i kommunens arbete. 
 
Rådet anser att kommunala pensionärsrådet, som idag har ett arbetsutskott, ges mer information 
om kommunens verksamhet och planer än vad handikapprådet får ta del av. Ett exempel är 
information kring budgeten. Handikapprådet ser ett behov av att tilldelas information kring 
kommunens verksamhet på rätt sätt.  
 
Ett inrättande av ett arbetsutskott skulle kunna medföra att dagens ganska långa sammanträden i 
KHR skulle kunna kortas ned på grund av det förarbete som blir möjligt. Eftersom flera 
representanter i handikapprådet har sjukdomar som till exempel diabetes och Parkinson, ser rådet 
ett behov av att rådets sammanträden blir kortare.  
 
 
Nackdelar med ett arbetsutskott  
Den enda nackdel som vid samtal framkommer angående inrättande av ett arbetsutskott är tiden 
som representanterna måste delta i det arbete som ett arbetsutskott kräver. En lämplig lösning 
skulle dock vara en kombination av bestämda och ställföreträdande personer i arbetsutskottet.  

 

 

Kostnader för Håbo kommun 
 
Ett arbetsutskott inom rådet skulle innebära vissa merkostnader för Håbo kommun, bland annat i 
form av tryck och utskick av kallelser och protokoll. Kostnaden för tryck och utskick uppskattas 
utöka med omkring 50 procent av dagens tryck- och utskickskostnader. Denna kostnad är dock 
förhållandevis liten i sammanhanget och de främsta kostnaderna består av en utökad arbetstid för 
sekreteraren i rådet samt kostnader för arvoden. 
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Kostnader för arvode och reseersättning 
Ersättningar till förtroendevalda i Håbo kommun uppräknas varje år med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). Grund för arvodets storlek bestäms av inkomstbasbeloppet för året 
före utbetalningsåret. 
 
Innevarande år får ledamöter och ersättare ett sammanträdesarvode om 819 kronor. Därutöver 
ersätts resekostnader till och från den förtroendevaldas arbetsplats alternativt normala bostadsort 
om avståndet överstiger 3 kilometer. Ersättningen motsvarar 29 kronor per mil och gäller både 
inom och utanför kommunen (ersättning ges dock inte för avstånd under 3 kilometer).  
Vid protokolljustering utges ett arvode motsvarande 273 kronor. 
 
Ett arbetsutskott bestående av fem personer skulle innebära en kostnad motsvarande 4 368 
kronor, exklusive kostnaden för sociala avgifter och för eventuella reseersättningar.  
 
 
Arbetstid 
Innan sammanträdet behöver arbetstid avsättas för att skapa och skicka ut kallelsen. Dessa 
moment beror i mångt och mycket på kallelsens storlek och om kallelsen består av många 
ärenden med underlag/handlingar som ska delges (till skillnad från till exempel 
informationspunkter). Den arbetsinsats som krävs för att utforma en kallelse är till att börja med 
en avstämning kring vilka ärenden som är aktuella och som ska behandlas under sammanträdet. 
Denna avstämning görs främst tillsammans med ordföranden, socialchef och HSO. Därefter 
skapas kallelsen i kommunens ärendehanteringssystem Winess för att därefter skickas ut till 
berörda.  
 
Den ärendelista och de underlag som delges ett arbetsutskott kommer dock att till stor del kunna 
återanvändas när kallelsen till det rådet ska skapas, det vill säga även om ett arbetsutskott 
innebär en extra arbetsinsats så är det främst tiden att göra utskicket som tillkommer. När det 
gäller tiden för att skapa kallelsen så tidigareläggs denna process och innebär endast marginella 
skillnader i arbetstid.   
 
Vid inrättande av ett arbetsutskott för kommunala handikapprådet kommer sekreterare i rådet att 
behöva avsätta mer arbetstid för ytterligare sammanträden. Tiden för sammanträde i ett 
arbetsutskott kan givetvis variera men pågår uppskattningsvis mellan 1-2 timmar. Efter 
sammanträdet behöver tid avsättas för att skriva och skicka ut protokollet. Att skriva ett protokoll 
är återigen en arbetsuppgift som kan variera i tid beroende på sammanträdets omfång.  
 
När protokollet är färdigställt ska protokollet justeras. Tiden för justering kan dock vara både 
kortare och längre beroende på de synpunkter som uppstår samt om justerare och ordförande har 
haft möjlighet att läsa protokollet i förväg innan själva justeringen. Justeringen kräver således 
mest tid för ordförande och justerare som läser och går igenom protokollet men involverar även 
sekreteraren (dock i olika grad beroende på de ändringar som föreslås).  
 
I övrig ansvarar sekreteraren för att samtliga arvodesräkningar är undertecknade av 
ledamot/ersättare, ordföranden och sekreteraren samt att arvodesräkningar och eventuella 
reseersättningsblanketter inlämnas till personalassistent på kommunens personalavdelning. 
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Sekreteraren ansvarar även för att boka lokal och fika inför sammanträdet. Dessa arbetsuppgifter 
tar inte nämnvärd tid, utan handlar mer om att hålla reda på de olika delmomenten.   
 
Sammantaget uppskattas att handikapprådets arbete, inkluderat ett arbetsutskott, skulle innebära 
5 procent av en heltidstjänst.  
 
 

Kommunkansliets bedömning  
Sammanträden i ett arbetsutskott inom handikapprådet skulle ske inför varje sammanträde i 
rådet, det vill säga fyra gånger per år. Ett arbetsutskott inom handikapprådet skulle innebära att 
även om rådets ledamöter och ersättare får sammanträdesarvoden, arvode för protokollsjustering 
och eventuella reseersättningar, innebär ett arbetsutskott att mer tid måste avsättas från berörda 
personer. Handikapprådet har dock ett stort behov av ett arbetsutskott, framförallt för att 
organisationerna i rådet ska få mer tid och möjlighet att bättre kunna samordna sig och inkomma 
med synpunkter och yttranden i tid för att hinna påverka handläggningen i nämnder eller 
styrelse.  
 
Vid bedömning av handikapprådets behov av ett arbetsutskott i förhållande till de ekonomiska 
kostnaderna som detta skulle innebära för Håbo kommun, gör kommunkansliet bedömningen att 
rådets behov är övervägande. De främsta anledningarna till att denna bedömning görs är för att 
förbättra rådets möjligheter till information och påverkan.  
 
Kommunkansliet föreslår att fem personer finns representerade i ett arbetsutskott. Dessa 
personer skulle kunna bestå av handikapprådets ordförande, vice ordförande samt tre personer 
som representerar både handikapprådet och HSO. Denna sammansättning av personer var även 
den lösning som framkom vid det samtal som ägde rum med rådets ordförande, vice ordförande 
samt ordförande i HSO. Kommunkansliet föreslår att antalet representanter i arbetsutskottet 
skrivs in i handikapprådets reglemente.  
 
Ett arbetsutskott inom handikapprådet bestående av fem personer skulle dock innebära att alla 
handikapporganisationer som normalt ingår i rådet inte kan finnas representerade i ett 
arbetsutskott. Detta innebär att även om ett arbetsutskott inrättas, måste en insats för 
informationsspridningen bland handikapporganisationerna fortgå. Man kan således ställa sig 
frågan till vilken grad ett arbetsutskott skulle underlätta informationsspridningen, och därmed 
organisationernas möjligheter till påverkan. Kommunkansliet ställer sig frågande till om 
föreslagen sammansättning av ett arbetsutskott är den mest lämpliga arbetsformen då 
handikapprådet består av representanter från många olika handikappföreningar med olika 
intresseområden.  
 
Ett inrättande av ett arbetsutskott inom handikapprådet kommer även att innebära utökad tid för 
den eller de tjänstemän som deltar vid arbetsutskottens sammanträden. Vid handikapprådets 
sammanträden deltar normalt även flera tjänstemän från Håbo kommun. Detta är en skillnad 
jämfört med sammanträde i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott då normalt endast Håbo 
kommuns socialchef deltar. Kommunkansliet föreslår att lämpliga tjänstemän utefter 
dagordningen deltar.  
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Enligt rådets reglemente ska kommunen ”informera rådet om planer för förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör de funktionshindrade och därvid 
inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka 
ärendens handläggning i nämnder eller styrelse”. 
 
Vidare anges att ”Organisationernas företrädare kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den 
kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades förhållande i samhället. Således skall 
kommunala handikapprådet vara ett referensorgan i frågor som rör funktionshindrade”. I 
reglementet anges även att det är ”angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina 
uppgifter och att dess synpunkter beaktas”. Efter samtal med företrädare för handikapprådet kan 
konstateras att ett arbetsutskott skulle förbättra rådets möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. 
Därmed skulle dagens reglemente följas på ett bättre sätt.  

Frågan är vilka uppgifter det kommunala handikapprådet ska ägna sig åt eftersom detta inte 
regleras specifikt i reglementet. Det kan även vara intressant att fundera över hur man bör 
definiera reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Gällande reglemente ger således utrymme 
för tolkning och bedömning. Kommunkansliets bedömning är att även om handikapprådets 
arbete skulle förbättras genom inrättande av ett arbetsutskott, så kvarstår frågetecken kring hur 
Håbo kommun vill använda sig av inte bara handikapprådet utan även av pensionärsrådet samt 
vad de två råden vill få ut av kommunen. Det kvarstår även att därefter finna hur råden bör vara 
utformade för bästa möjliga funktion.  

Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 om en ny organisation för Håbo kommun som ska 
införas år 2015. Fullmäktige gav då även kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag till reglementen och andra förändringar som bedöms 
nödvändiga för organisationsförändringen. Kommunkansliet förslår att rådens funktion utreds 
och tydliggörs i samband med denna förändring i organisationen. En utredning bör även se över 
alternativa arbetsupplägg för råden, det vill säga formen för rådens sammanträden och 
möjligheter till förberedelser. De båda rådens medlemmar bör med fördel involveras i detta 
arbete.  

Genom att tydligare identifiera vilka uppgifter som de båda råden bör ägna sig åt och på vilket 
sätt Håbo kommun vill använda sig av råden, kan detta tydliggöras i rådens reglementen. På så 
vis kan man bättre se vilka förutsättningar råden behöver. 

Genom att tydligare definiera pensionärsrådets och handikapprådets uppgifter skulle råden ges 
mer lika möjligheter till information och påverkan. Det bör dock noteras att de två råden är 
mycket olika till sin form. Handikapprådet består av organisationer med mer skilda 
intresseområden än vad organisationerna i pensionärsrådet gör. Detta medför att de mest 
lämpliga arbetsformerna för de båda råden troligen skiljer sig åt. Vid utredning om den mest 
lämpliga lösningen för rådens sammansättning kommer behov att behöva tas till rådens olikheter.  

Det bör i rådens reglementen framgå att sammanträde i arbetsutskottet äger rum vid behov.  
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör   
 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

Förslag till revidering av reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 
(Föreslagen förändring markeras nedan i texten)  

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 

Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden bland annat för personer med funktionshinder, och i nära samarbete med de 
funktionshindrades egna organisationer främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunens handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för handikapporganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de funktionshindrade och därvid inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i nämnder eller 
styrelse. 

Organisationernas företrädare kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades förhållande i samhället. Således skall 
kommunala handikapprådet vara ett referensorgan i frågor som rör funktionshindrade. 

Rådet sammansättning 

Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
de organisationer som är knutna till handikapprörelsens samarbetsorgan HSO i Håbo ska beredas 
representation i rådet genom att HSO utser representanter. Före den 1 november det år val till 
kommunfullmäktige sker, ska kommunstyrelsens kansli underrättas om vilka ledamöter och 
ersättare som organisationen utsett. Organisationer som inte är knutna till HSO kan adjungeras 
till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Anhörigföreningen i Håbo ska representeras i rådet av en ledamot och en ersättare. 

Fem ledamöter och fem ersättare utses av HSO. Ersättarna ska utses bland organisationer som 
inte har ordinarie representation i rådet. 
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Övriga fem ledamöter och fem ersättare utses genom beslut i följande nämnder som därmed 
utser en ledamot och en ersättare från vardera: Kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, 
bildningsnämnden och miljö- och tekniknämnden. 

Rådet skall därmed bestå av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare för tid som sammanfaller 
med mandattiderna för kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Arbetsutskott 
 
Inom handikapprådet ska det finnas ett arbetsutskott som vid behov sammanträder. 
Arbetsutskottet ska bestå av handikapprådets ordförande, vice ordförande samt tre andra 
ledamöter från handikapprådet. Utskottets ledamöter utses av handikapprådet.  
 
 

Organisation och arbetsformer: 

Handikapprådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland 
nämndspolitikerna och vice ordförande bland företrädare för organisationerna. 

Som sekreterare i rådet, förordnas en tjänsteman från den förvaltning i vars nämnd rådets 
ordförande är representerad. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. 

Förslag till förteckning över ärenden, som skall behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för kännedom till 
rådets ersättare, senast en vecka före rådets sammanträden. 

Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av rådets beslut. Protokoll skall delges 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt till HSO samt till de i kommunen verksamma 
handikapporganisationer som inte är representerade i HSO. 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 



  3(3)

 Datum Vår beteckning 

 
 2013-07-23 KS 2011/6 nr 2013.2070

 

Ekonomiska ersättningar 

Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter samt 
ersättare och adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för kommunens 
förtroendevalda. 

Utbildning 

Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, ska erhålla utbildning dock minst 
vid ett tillfälle per år. 

Ändring av reglementet  

Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente. 

__________ 

 

Beslutat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 7 
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Förslag till revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR 
(Föreslagen förändring markeras nedan i texten)  

 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden bland annat för äldre personer, och i nära samarbete med de äldres 
organisationer främja goda miljöer goda förhållanden i kommunen. 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de äldre och därvid inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i nämnder eller styrelse. 

Organisationernas företrädare kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades förhållande i samhället. Således skall 
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som rör de äldre i kommunen. 

Rådet sammansättning 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
följande organisationer ska beredas representation i rådet genom att respektive organisation utser 
representanter och ersättare enligt följande: 

Organisation   Representation  

Anhörigföreningen i Håbo: En ledamot och en ersättare 

Pensionärernas Riksorga- 
nisation, PRO, Håbo   Två ledamöter och en ersättare 
 
Sveriges Pensionärsförbund. 
SPF, Håbo    Två ledamöter och en ersättare 
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Finska föreningen/pensionärs- 
grenen, Håbo    En ledamot och en ersättare 

Före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, ska kommunstyrelsens kansli underrättas 
om vilka ledamöter och ersättare som organisationen utsett att ingå i rådet. Övriga organisationer 
med inriktning mot äldrefrågor kan adjungeras till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Övriga ledamöter och ersättare utses genom beslut i följande nämnder som därmed utser en 
ledamot och en ersättare från vardera: Kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och 
tekniknämnden. 

Rådet utgörs därmed av nio ledamöter och sju ersättare. 

Arbetsutskott 

Inom pensionärsrådet ska det finnas ett arbetsutskott som vid behov sammanträder. 
Arbetsutskottet ska bestå av pensionärsrådets ordförande, vice ordförande samt tre andra 
ledamöter från pensionärsrådet. Utskottets ledamöter utses av pensionärsrådet.  

Organisation och arbetsformer 

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland nämndspolitikerna 
och vice ordförande bland företrädare för pensionärsorganisationerna. 

Som sekreterare i rådet, förordnas en tjänsteman från den förvaltning i vars nämnd rådets 
ordförande är representerad. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. 

Förslag till förteckning över ärenden, som skall behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och för kännedom till 
rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträden. 

Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av rådets beslut. Protokoll skall delges 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt till de kommunen verksamma pensionärsorganisationer 
som inte är representerade i rådet. 
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Närvarande ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 

Ekonomiska ersättningar 

Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter, 
närvarande ersättare samt adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för 
kommunens styrelser och nämnder. 

Utbildning 

Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, ska erhålla utbildning, dock vid 
minst ett tillfälle per år. 

Ändring av reglementet  

Kommunstyrelsen rätt att ändra i detta reglemente. 

__________ 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 9 KS 2013/1 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.136 

           

           

 

Beslut om utredning av föreslagen förändring av det kommuna-
la handikapprådets reglemente – inrättande av ett arbetsutskott 
Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012-12-28 
efterfrågat en förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 
av ett arbetsutskott inom rådet.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att en sådan förändring 
bör föregås av en utredning som tydligt utvärderar rådets behov av ett sådant 
arbetsutskott, och väger det mot den ekonomiska kostnad som inrättandet av 
ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om inrättandet 
av ett arbetsutskott inom det kommunala handikapprådet och utifrån resulta-
tet återkomma med förslag om fortsatt hantering.   

Beslutsunderlag 
– Framställan, KHR , 2012-12-28 
– Tjänsteskrivelse 2013-01-04. 
 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Utskott beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda frågan om inrät-
tandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma med förslag 
om fortsatt hantering.  

__________ 

Beslutsexpediering 
KHR 
Stabschef 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Administratör 
017152558 
jonas.eliasson@habo.se 

FRAMSTÄLLAN 
Datum 
2012-12-21 

Förändring av det kommunala handikapprådets reglemente 
På det kommunala handikapprådets (KHR) sammanträde 2012-12-06 
uppkom en fråga om möjligheten att imätta ett arbetsutskott inom rådet. Det 
framkom att detta är en någonting som KHR inte har möjlighet att besluta 
om. 

Detta eftersom KHR:s arbetsformer, organisation och sammansättning 
regleras av ett reglemente som är antaget av kommunfullmäktige. Rätten att 
besluta om förändringar i reglementet har fullmäktige delegerat till 
kommunstyrelsen. För att KHR ska få möjlighet att imätta ett arbetsutskott 
måste således kommunstyrelsen besluta om en förändring i reglementet som 
tillåtet det. 

Därför hemställer KHR kommunstyrelsen om en förändring av reglementet 
som tillåter imättande av ett arbetsutskott inom rådet. 

För det kommunala handikapprådet 

9~vU~ fiVJ~ 
Gunilla Gustavsson 
Ordförande 

1 (1 ) 
Vår beteckning 

KS nr 2012.3780 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, tf. kanslichef 

KS dnr 2013/85 

0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet 
Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer daterad 2012-03-09 så granskades 
verkställigheten av ett antal av fullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade 
att verkställighetsgraden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin för bevakning och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Den absolut största andelen av faktiska uppdrag från fullmäktige till de 
kommunala nämnderna har sitt ursprung i beredningen av inkomna motio-
ner eller medborgarförslag. Uppdragen handlar då om att fullmäktige an-
tingen har remitterat en motion till en nämnd för beredning, eller om att 
fullmäktige bifallit en beredd motion och därmed uppdragit till nämnd att 
verkställa den. 

Kommunstyrelsens uppdrag är, enligt kommunallagen, att agera verkstäl-
lande med ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt att ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. 
Enligt kommunallagen åligger det även särskilt styrelsen att verkställa full-
mäktiges beslut.  

Mot bakgrund av detta så har kommunstyrelsens kansli genomfört en 
granskning av verkställighetsgraden bland ett urval av beslutade motioner.  

Undersökningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighetsgraden i 14 st beslu-
tade motioner och medborgarförslag under perioden 2010-2012. Av under-
sökningen framgår att 8 st beslut inte kan anses som verkställda.   

Anledningarna till detta skiljer sig åt från fall till fall men handlar bland an-
nat om minskade resurser eller oklar finansiering. Det går även att utläsa att 
bifallna motioner ibland får vänta på verkställighet i upp till 2-3 år. 

Slutsatser 
Kansliet har sedan tidigare noterat vissa problem i hanteringen av motioner. 
Det har framförallt handlat om att motioner och medborgarförslag som re-
mitterats av fullmäktige till nämnderna och kommunstyrelsen ibland blir 
”liggande” en ganska lång tid innan handläggning, och behandling i nämnd.  

Men undersökningen påvisar även att bifallna motioner och medborgarför-
slag riskerar att få vänta en längre tid på att bli verkställda.  

Med detta som utgångspunkt så föreslår kommunstyrelsens kansli att följan-
de hantering av motioner och medborgarförslag införs:  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3)

 Datum Vår beteckning 

  2013-06-26 KS nr 2013.2010

 

Kommunfullmäktige remitterar alltid motioner och medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterar i sin tur mo-
tionen eller medborgarförslaget till den eller de nämnder som berörs eller till 
handläggare på kommunledningskontoret. Förslag till yttrande, skrivs av 
tjänsteman och mallen för tjänsteutlåtande ska användas. På så sätt kan pro-
tokollsutdraget fungera som remissvar. Nämnden fastställer yttrandet och 
skickar det till kommunstyrelsens kansli som bereder ärendet inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då en nämnd ska yttra sig över 
en motion ska ärenderubriken som användes i kommunfullmäktige även an-
vändas i nämnden. 

På så sätt så har kommunstyrelsen en bättre möjlighet att kontrollera att re-
misstider följs, och kan på ett tydligare sätt sammanställa yttranden från oli-
ka nämnder. Det ger också kommunstyrelsen bättre förutsättningar att lämna 
förslag om återrapportering om motionens verkställighet till fullmäktige.  

För att fullmäktige ska hållas informerad om verkställighetsgraden av de be-
slut man fattat så behöver även en rutin upprättas som talar om hur och när 
en sådan återrapportering kan ske.  

Kommunstyrelsens kansli föreslår därför att kommunstyrelsen en gång per 
år, förslagsvis i samband med fullmäktiges sammanträden i december, redo-
visar verkställigheten i urval av bifallna motioner och medborgarförslag till 
fullmäktige.  

För att en sådan uppföljningsrutin ska fungera så är det viktigt att understry-
ka att både motioner och medborgarförslag innehåller förslag till någonting 
och ska alltså inte behandlas eller betraktas som frågor. Det väldigt svårt att 
utvärdera graden av verkställighet i ett medborgarförslag eller en motion 
som ”anses besvarad”, eftersom det skapar en otydlighet kring vad som fak-
tiskt ska genomföras. Kansliet föreslår därför att följande beslutsformule-
ringar används:  

 Bifall ( som innebär att det som motionen/medborgarförslaget före-
slår ska genomföras)  

 Bifall till viss del (som innebär att en del av det som motio-
nen/medborgarförslaget föreslår ska genomföras, här är det viktigt 
beslutet tydligt förklarar vilken del av motionen/medborgarförslaget 
som ska bifallas) 

 Avslås (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget före-
slår inte ska genomföras) 

 Ska anses färdigbehandlad med hänvisning till de omständighe-
ter/fakta som inhämtats under remissen. 

Beslutsunderlag 
– Uppföljning av beslut, daterad 2013-07-30 Hid: 2013.1048. 
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Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige godkänner och uppdrar till kommunstyrelsen att införa re-
dovisad rutin för beredning och återrapportering av fullmäktiges beslut. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, då behov uppstår, ändra 
och komplettera rutinen för översyn av verkställigheten av kommun-
fullmäktiges beslut. 

3. Fullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av kommunfullmäkti-
ges beslut – En redovisning av status för utvalda motioner och medbor-
garförslag”, 2013-07-30. 

__________ 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut   
 

En redovisning av status för utvalda motioner och medborgarförslag 
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Miljö- och tekniknämnden 
Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Genomförande- kommentar från miljö- och 

teknikförvaltningen 
Dnr 

 

Verkställt 

(Ja/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. 

Lillsjön: 
Förslag har skrivits av tjänsteman. Förankring med 
förvaltningschef och kommundirektör avvaktas.  

Båtsbacken:  
Diskussion med Gatuavdelningen att sköta den 
kommunala delen av Båtsbacken likt ett reservat, men 
inget förslag om skydd i dagsläget. Diskussion om 
utformningen (skyddsform) pågår.  

KS 
2010/9 

NEJ 

Motion – 
Restaurering av 
järnvägsparken  

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och 
tekniknämndens yttrande 2011-01-26, § 13, att bifalla 
motionen. 

Gatuavdelningen har, enligt uppdrag från MTN 2008-09-
22, Dnr 2008/132, tagit fram ett upprustningsförslag 
Detta  presenterades för MTN 2011-12-07, MTN § 119. 
Under 2013 finns investeringsmedel för start av projektet 
med röjning, gallring, rensning av dammen, bekämpning 
av oönskad vegetation mm. Under hösten 2013 bör 
upphandling av restaureringsarbetet enligt förslaget göras 
under förutsättning att medel för detta avsätts i 
investeringsbudget 2014. Projektet bör då vara avslutat i 
augusti 2014. 

KS 

2010/115 

NEJ 
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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. 

Samtal har skett med ordförande i Slottsskogens 
samfällighet och nästa steg är att vi ska ha ett möte 
mellan honom och förslagsställarna. Problemet är att hitta 
en lämplig placering. Inngen finansiering för projektet i 
år.  

KS 
2011/182 

 

NEJ 

Medborgarförslag 
– avskjutning av 
Canadagäss då 
fåglarna kan 
betraktas som en 
sanitär olägenhet  

Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknämnden att 
redan under innevarande säsong genomföra åtgärder vid 
Kalmarsandsviken för att skrämma bort fåglarna och 
därigenom dels säkra trivseln för badande och dels 
åstadkomma minskade föroreningarna från fåglarna. 
Fullmäktige beslutar därmed att anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Miljö- och teknikförvaltningen har gett kommunens 
viltvårdare uppdrag att regelbundet störa de kanadagäss 
och vitkindade gäss som mellanlandar i 
Kalmarsandsviken under flyttperioden aug-okt. Stängsel 
har satts upp i strandlinjen för att hindra inflygning 
(hindrar dock inte den mindre vitkindade gåsen). 
Bryggorna har bytts ut till bryggor som gässen inte ska 
tycka om att sitta på. 

KS 

2009/65 

JA 

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. 

Naturstädningskampanjen kommer att ställas in under 
2013 för att prioritera det stora behovet av 
underhållsåtgärder på gator med mer. Det saknas 
fortfarande en policy för sponsring, därför har inget 
samarbete med företag inletts.  

 

KS  

2012/7 

NEJ 
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Medborgarförslag 
– förslag om att 
kommunen ska 
genomföra en 
medborgardialog 
om förnyelsebar 
energi och 
energisparande  

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

Möjligheterna för ett sådant projekt är inte utredda. 
Arbete med handlingsplanen för fossilbränslefri kommun 
pågår fortfarande. Alltså ingenting har hänt i detta ärende. 
En stor anledning är att vi har gått från två miljöstrateger 
till en. Detta ärende har inte prioriterats.   

 

KS 

2011/16 

NEJ 

Medborgarförslag 
– gatubelysning 
och gatuunderhåll 
efter 
Väppebyvägen  

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och 
tekniknämndens yttrande, att förslaget bifalls i enlighet 
med miljö- och tekniknämndens förslag, 2010-09-28, § 
81. 

 

Belysning har satts upp enligt kommunfullmäktiges 
beslut  2010-12-06, KF § 121. 

KS 

2010/43 

NEJ 

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 (BCJF) och dels vid det gamla stationshuset.  

Gamla stationsplanen 
Planprogram för Bålsta centrum möjliggör framtida 
torghandel, placering bör utredas i samband med 
framtagande av de olika detaljplanerna. Arbetet med 
planerna för den gamla stationsplanen har avstannat. 

KS 

2010/60 

NEJ 
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Skolnämnden 
Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Genomförande- kommentar från skolförvaltningen Dnr Verkställt 

Motion – införande 
av ”Kämpemodell” 
i grundskolan 

Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. I samband med skolnämndens yttrande över motionen 
den 8 november 2012 (SKN § 81) fick förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en utredning. 

Utredningens uppdrag var att granska arbetet med 
eleverna i olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe 
för att se hur verksamheten bedrivs i förhållande till 
elevernas behov, aktuell forskning, styrdokumenten och 
om möjligt föreslå förbättringar. Granskningen skulle 
också försöka ge förslag på en mer effektiv organisation, 
ekonomiska underlag och tidsplan 

Enligt uppdraget skulle en extern granskare anlitas i 
början av 2013 och en rapport lämnas till skolnämnden 
under våren. 

Inom detta område har även kommunens revisorer gett 
pwc i uppdrag att genomföra en granskning av 
kommunens arbete med ”Elever i behov av särskilt stöd”. 
Slutrapporten överlämnades till skolnämnden den 3 maj 
2013. För att kunna ta del av rapportens slutsatser har 
skolnämnden godkänt att förvaltningen senarelagt den 
egna utredningen. Enligt den nya tidplanen kommer 

KS 

2012/68 

NEJ 
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skolförvaltningens utredning att presenteras vid 
skolnämndens sammanträde den 30 september 2013. 

Medborgarförslag 
– övergång till 
utomhuspedagogik 
inom 
förskoleverksamhet
en  

Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av skolnämndens 
yttrande  
2011-05-16, § 27, att medborgarförslaget ska anses 
besvarat. 

Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att införa 
”utomhuspedagogik” vid en förskola. 

I nya Junibackens förskola kommer man att ha minst en 
enhet/två avdelningar som arbetar med 
utomhuspedagogik. Starten är beräknad till i januari 2015. 
Alla sovande barn kommer att ligga i utomhuspaviljonger 
och vila, en del måltider kommer att intas utomhus. Även 
annat av verksamheten kommer att ske utomhus, men i 
dagsläget går det inte att säga exakt vad eftersom den 
pedagogiska planeringen ännu inte är gjord. 

Även övriga förskolor i kommunen har inslag av 
utomhuspedagogik, i större eller mindre omfattning. Man 
arbetar och vistas utomhus för att lära om naturen. Man 
lär sig bygga vindskydd, hur man gör om man går vilse, 
plockar bär och bakar, sopsorterar för att öka miljötänket, 
sover dagligen uthomhus, språktränar och utför 
matematiska och andra experiment i utomhusmiljö. 

KS 
2010/109 

JA 
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Kommunstyrelsen 
Ärende/förslag Kommunfullmäktiges beslut Genomförande- kommentar från kommunstyrelsen Dnr Verkställt 

Medborgarförslag 
– Utomhusscen 
med tillhörande 
café/naturlig 
samlingsplats  

Fullmäktige beslutar att förslaget om att inrätta en 
utomhusscen med mera ska beaktas i samband med 
pågående planering dels av Gröna  
Dalenområdet och dels av Bålsta centrum. Därmed ska 
medborgarförslaget anses besvarat. 

Bålsta Centrum 
Arbete pågår med att beställa diverse utredningar som är 
väsentliga för hela programområdet, exempelvis 
parkeringsutredning och gestaltningsprogram. Därefter 
startar arbetet med de enskilda detaljplanerna inom 
programområdet. Innehållet i Bålsta centrum projektet 
kommer att vara varierat och där utomhusscen kan vara 
ett möjligt inslag. Arbetet med planprogrammet har inte 
fokuserats kring frågan ännu. 

Gröna dalen  
Arbetet med planprogram för Gröna dalen pågår, diverse 
utredningar ska beställas inför framtagandet 
av programmet och arbete pågår med att hitta rätt struktur 
och innehåll för programmet. Innehållet i Gröna dalen 
kommer att vara varierat och där utomhusscen är 
ett troligt innehåll. Ett planprogram är inte juridiskt 
bindande utan en viljeinriktning som bl.a. kan peka ut 
vart den bästa lokaliseringen av en utomhusscen och 
dylikt är, vilket också avses ske i det kommande 
programmet.  

KS 

2010/103 

JA 
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Motion – Fler 
ungdomar i jobb  

Fullmäktige beslutar med hänvisning till innehållet i 
gällande kollektiv- avtal mellan centrala parter, där 
Håbo kommun ingår som arbetsgivare, att motionen ska 
anses besvarad. 

Det nya centrala kollektivavtalet, BUI 12, gällande 
erbjudande om särskilda utbildnings- och 
introduktionsanställning för den som genomgått vård- och 
omsorgsutbildning och saknar relevant yrkeserfarenhet 
började gälla den 13 december 2012. Den 27 februari 
2013 tecknades ett nytt centralt kollektivavtal, BAL 13, 
med SKL och svenska kommunalarbetarförbundet som 
centrala parter. Syftet är att erbjuda 
arbetsintroduktionsanställning i vård- och 
omsorgsverksamhet för ungdomar 19-25 år som är 
arbetslösa och behöver arbetslivsintroduktion för att 
komma in på arbetsmarknaden. Av den totala arbetstiden 
får högst 75 procent vara arbetsuppgifter, resterande tid 
ska gå till utbildning och introduktion. Denna anställning 
är en visstidsanställning i högst 12 månader.  

KS 
2012/24 

JA 

Medborgarförslag 
– ordnande av ett 
minnesmärke/staty 
över Lennart 
Lundqvist, 
Övergran 

Fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att en 
minnestavla uppförs till minne av Lennart Lundqvist, 
Övergran.  
 
Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att 
finansiera minnestavlan och därmed ska 
medborgarförslaget anses besvarat.  

Text och layout i Bålsta har fått i uppdrag att ta fram ett 
minnesmärke över Lennart Lundkvist. Uppdraget består i 
att utforma minnesmärket med utgångspunkten att det 
stämmer överens med utformningen av andra historiska 
platser i Bålsta. En intervju har ägt rum med Lennart 
Lundkvists granne som även 
överlämnade bilder. Ett skyltförslag har utarbetats och 
lämnats för korrektur.  

Var den exakta platsen för skyltens placerande är ännu 

KS 
2011/178 

NEJ 



  9(10) 

 Datum Vår beteckning 

  2013-07-30 KS nr 2013.1048 

 

osäkert, varför motionären har tillfrågats. Var skylten 
placeras är av vikt vid tillståndssökandet för uppsättning. 
Om skylten sitter mellan dike och vägbana så inhämtas 
tillstånd från Trafikverket. Om skylten placeras på andra 
sidan diket, mot naturen, så inhämtas tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

Medborgarförslag- 
Genomför en 
strandskyddsinvest
ering med avseende 
på naturvärden och 
värden för det 
rörliga friluftslivet i 
syfte att skapa ett 
bedömningsunderla
g för vilka 
strandnära områden 
som bör ha ett 
utökat strandskydd 

Fullmäktige beslutar, med hänvisning till 
kommunkansliets yttrande, att medborgarförslaget ska 
anses besvarat. 

I arbetet med att se över det utökade strandskyddet har 
Håbo kommun haft inledande möten och diskussioner 
med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har meddelat att en 
översyn av det utökade strandskyddet pågår.  

  

 

KS 
2011/155 

JA 
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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. 

 
Bildningsförvaltningen / fritidskonsulent har varit med 
inledningsvis i ärendet för att skapa kontakt med 
ungdomarna / förslagsställarna. Därefter tog miljö- och 
teknikförvaltning uppdraget att fortsätta diskussioner med 
markägare och ungdomarna. Fritidskonsulenten ansåg sin 
del av uppdraget avslutat. 
 

KS 
2011/182  

NEJ 

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 (BCJF) och dels vid det gamla stationshuset.  

Gamla stationshuset 
Det finns förfrågningar men planarbetet har inte 
påbörjats, politiskt beslut saknas.  
 
Bålsta Centrum 
Arbete pågår med att beställa diverse utredningar som är 
väsentliga för hela programområdet, exempelvis 
parkeringsutredning och gestaltningsprogram. Därefter 
startar arbetet med de enskilda detaljplanerna inom 
programområdet. Innehållet i Bålsta centrum projektet 
kommer att vara varierat och även beakta torghandel. 
Arbetet med planprogrammet har inte fokuserats kring 
frågan ännu. 

KS 

2010/60 

NEJ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

KS 2013/84 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag till ny delegationsordningen för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 2013-10-01 och tills vidare. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 2013-04-08, § 76 nu gällande delegationsord-
ning, att gälla från och med 2013-04-15 och tills vidare. 

I särskilt ärende föreslås fullmäktige besluta om införande av en rutin för 
uppföljning av fullmäktiges beslut gällande motioner och medborgarförslag. 
Förslaget innebär att fullmäktige överlämnar samtliga motioner och med-
borgarförslag till kommunstyrelsen  för beredning. Styrelsen kommer att, i 
förekommande fall, inhämta berörd nämnds eller nämnders yttranden. Ytt-
randena överlämnas sedan till kommunstyrelsen för vidare redovisning till 
kommunfullmäktige för beslut. 

För att förenkla styrelsens hantering av detta ärendeflöde, föreslås att kom-
munstyrelsen kompletterar delegationsordningen med ett uppdrag till kom-
mundirektören att i förekommande fall, överlämna ärendena till annan bere-
dande nämnd eller nämnder.  

Förslaget om komplettering av delegationsordningen, redovisas under förut-
sättning att fullmäktige godkänner införandet av rutin för beredning och 
uppföljning av fullmäktiges beslut gällande motioner och medborgarförslag. 

Föreslagen förändring återfinns under rubriken ”Remittering av motioner 
och medborgarförslag” (sid. 6). I övrigt är delegationsordningen oförändrad.  

Beslutsunderlag 
– Nu gällande delegationsordning, beslutad 2013-04-08, § 76 
– Förslag till kompletterad delegationsordning, daterad 2013-07-30. 

 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar, förutsatt fullmäktiges antagande av rutin för uppfölj-
ning av vissa ärenden som beslutas av fullmäktige, att fastställa ny dele-
gationsordning för kommunstyrelsen, daterad 2013-08-01, att gälla från 
och med 2013-10-01 och tills vidare. 
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2. Styrelsen upphäver därmed tidigare beslutad delegationsordning, beslu-
tad 2013-04-08, § 76 från och med 2013-09-30. 
__________ 

f"l1 HÅBO 
~ KOMMUN 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Förslag om kompletterad delegationsordning för kommunsty-
relsen, att gälla från och med 2013-10-01 och tillsvidare – kom-
munstyrelsens beslut 2013-09-02, §  
Kommunstyrelsen fastställde senast 2013-04-08, § 76, fö-
regående delegationsordning. 

 
Allmänna bestämmelser 

Med de förbehåll som anges i kommunallagen (1991:900) 
kap 6 § 34 delegerar kommunstyrelsen inom ramen för 
styrelsens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan 
angivna ärenden. 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas 
månadsvis till den som lämnat delegationen. Anmälan till 
kommunstyrelsen sker vid första sammanträde månaden 
efter delegationsbeslutet. 

Bestämmelser om ersättare 
 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får beslut fattas av 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, 
beslut fattas av kommundirektören. 

Vid förfall för kommundirektören får, om ersättare inte 
förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. 

Delegationsordningen är beslutad av kommunstyrelsen 2013-04-08 och 
gäller från och med 2013-04-15 och tillsvidare. 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 
Kommunstyrelsens delegation av viss beslutanderätt 

 

JURIDISKA ÄRENDEN 
 
Ärende Delegat Ersättare 

Föra kommunens talan inför domstol och andra   
myndigheter samt vid andra förrättningar, med rätt    
att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe. KS ordförande Kommundirektör 

Beslut i ärenden som är så brådskande att   
nämndens beslut inte kan avvaktas, KomL 6:36. KS ordförande 

Avslå begäran att få ta del av handlingar enligt tryck-  
frihetsförordningen (offentlighetsprincipen):   

- upphandlingsärenden, Upphandlings- 
 chef Kommundirektör 
 
 Kommun- 
- övriga ärenden. sekreterare Kommundirektör 
  
 Kommun- 
Lotteritillstånd. sekreterare Registrator 
  

YTTRANDEN 
 
Ärende Delegat Ersättare 

Yttrande angående: 

- ansökan om att använda övervakningskamera, Kommun- 
 direktör Kommunsekreterare 
 
- ärenden som på grund av kort remisstid eller  
  innehåll måste/kan besvaras utan nämndbeslut KS ordförande Kommundirektör 
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REPRESENTATION 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Representation och uppvaktningar (om frågan ej     
regleras i särskilt uppvaktningsreglemente). KS-ordförande   

 

ÖVERSIKTLIG PLANERING, PLANVERKSAMHET, FASTIGHETSREGLERING MM 
 
Ärende Delegat   

Upplåtelse av kommunens mark 

- upplåtelse av ledningsrätt och servitut,     
och andra nyttjanderätter, Kommundirektör 
   

- tillfällig upplåtelse av offentlig plats, Kommundirektör 
 
Företräda kommunen vid lantmäteriförrätt-  
ningar och träffa överenskommelse om  
fastighetsreglering, Utvecklingschef  

Yttrande över remisser om bygglov m.m. när     
kommunen är berörd som ägare av allmän     
platsmark. Utvecklingschef   

Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation   
av inteckningar samt utbyte av pantbrev och andra  
därmed jämförliga åtgärder. Ekonomichef 

Beslut om planbesked enkelt planförfarande KS-ordförande 

Beslut om överenskommelse med sökanden att  
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader Planchef 

Behovsprövning om miljöbedömning  Planchef 

Beslut om samråd av planförslag med enkelt plan- 
förfarande KS-ordförande 

Beslut om kungörelse och granskning av detaljplan 
när inkomna synpunkter saknas KS-ordförande 

Beslut om utställning enligt PBL när inkomna  
synpunkter saknas KS-ordförande 
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 Delegat 

Beslut om nedsättning av planavgift Planchef 

Avvisning av för sent inkommit överklagande 
av beslut att anta detaljplan Planchef 

BOSTADSFÖRSÖRJNING 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Borgen och garantier till stöd för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens 
bostadsförsörjningen.   arbetsutskott 

Ärenden enligt förordningar om statligt Förvaltningschef  
bostadsstöd. miljö- och teknik. Utvecklingschef 

 
DONATIONSÄRENDEN 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Placering av donationsmedel Ekonomichef  Kommundirektör 

Utdelning från donationsfonder: 

- Skolsamfond, Bildningsnämnden 

- Socialsamfond. Socialnämnden 

 
EKONOMIÄRENDEN 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Konvertering och inlösen av upptagna lån. Ekonomichef   Kommundirektör 

Upptagande av budgeterad upplåning. Ekonomichef   Kommundirektör 

Tillfällig upplåning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Avskrivning av fordran: 

- under ett halvt prisbasbelopp, Förvaltningschef  Ekonomichef 

- över ett halvt prisbasbelopp. Kommunstyrelsens 
 arbetsutskott 

Anstånd med betalning av fordran. Förvaltningschef  Ekonomichef 
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Beviljande av bidrag upp till 50 000 kr. Kommunstyrelsens 
 arbetsutskott 

Avslag på ansökan om bidrag. Kommunstyrelsens 
 arbetsutskott 

UPPHANDLING 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader etc. 

- till ett värde överstigande två basbelopp men  
understigande 500 000 kr avseende  
egen förvaltning Förvaltningschef   
 

- avseende kommungemensamma ramavtal eller  
     årsavtal, Upphandlingschef Kommundirektör 
 
-  till ett värde upp till 2 000 000 kr. Nämndsordförande 
 

AVYTTRANDE AV INVENTARIER MED MERA 

Ärende 

Försäljning av uttjänta inventarier, datorer och 
övriga utrustningar  Ekonomichef  Kommundirektör 
 

FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser. 

- kostnad upp till ett halvt prisbasbelopp, Nämndsordförande 

- kostnad över ett halvt prisbasbelopp. Kommunstyrelsens  
  arbetsutskott efter 
  yttrande från nämnds- 
  ordföranden 
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FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
 
Ärende Delegat  Ersättare 
 
Användning av medel överstigande 25 001 kr 
ur statsbidrag enligt förordningen (2009:1299)  
om nationella minoriteter och minoritetsspråk Kommundirektör 
 
Användning av medel upp till och med 25 000 kr 
ur statsbidrag enligt förordningen (2009:1299)  
om nationella minoriteter och minoritetsspråk Projektledare  
 

KULTUR OCH LIVSMILJÖ  

Beslut om fördelning av föreningsbidrag inom 
beslutad ram och beslutat reglemente:  Kulturchef 

Beslut om fördelning av bidrag till  
studieorganisationer inom beslutad ram.  Kulturchef 

Beslut om utnämning av årets ungdomsledare.  Fritidskonsulent 

 
REMITTERING AV MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG 
 
Remittering av motioner och medborgarförslag till  
annan nämnd eller annan instans, för beredning. Kommundirektör 
 

ÖVRIGT 
 
Ärende Delegat  Ersättare 

Tillstånd och anvisningar för användande av    Kommunika- 
kommunens vapen.    Informations-  tions 
     strateg  strateg 

__________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas,  Planarkitekt 

 

0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Förslag till beslut om utställning av förslag till detaljplan för 
Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Håbo 
kommun, Uppsala län. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att påbörja programarbete för Glastomten. När den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs strax därpå kunde 
programskedet strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen. 

Planområdet omfattar fastigheterna Bålsta 1:16 och 1:162 samt del av 
fastigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och S:7. Planområdet är i nuläget endast 
bebyggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockholmsvägen, centralt i 
Bålsta. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen förutom en 
mindre del längst österut som utgörs av en grusplan. 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om tre till fem våningar 
med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till 
Stockholmsvägen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där 
bebyggelsen är orienterad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges 
punkthus om högst fem våningar med möjlighet till suterrängvåning. Ett 
mindre torg medges i det västra hörnet av kvarteret mot korsningen 
Stockholmsvägen/Päronvägen. Torget är i planförslaget beläget på allmän 
platsmark och ses som en entré till Bålsta centrum.  

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 där planområdet utgör en del av ett 
större område med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen 
eftersträvas en bebyggelse som är anpassad till områdets befintliga karaktär 
och där handel blandas med boende. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-26 § 193 att sända ut förslag till 
detaljplan på samråd enligt Plan- och bygglagen. Detaljplanen var ute på 
samråd under tiden den 12 december 2012 till och med 23 januari 2013. Ett 
samrådsmöte ägde rum den 16 januari 2013, 7 personer kom till mötet och 
ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 12 yttranden varav 9 med synpunkter. De 
synpunkter som inkommit berör bebyggelseförslagets placering, höjd och 
skala, buller, miljökvalitetsnormer för vatten och luft, placering av 
transformatorstation, parkering, energieffektivitet m.m. Synpunkter på 
planförslaget och svar redovisas i samrådsredogörelsen. Med anledning av 
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inkomna synpunkter har planförslaget ändrats, se samrådsredogörelse. 
Planförslaget föreslås ställas ut enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen 
(ÄPBL). 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2013-08-01 
– Samrådsredogörelse, daterad 2013-06-26 
– Plankarta, daterad 2013-06-27 
– Planbeskrivning, daterad 2013-06-28 
– Genomförandebeskrivning, daterad 2013-06-27 
– Illustrationsplan, daterad 2013-06-26 
 
Planavdelningens förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan för 
Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Förslag till detaljplan för Glastomten, Håbo kommun, Uppsala län, 
upprättat i juni 2013 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Hur samrådet bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 12 december 2012 varit utsänt för samråd till 
och med den 23 januari 2013. Den 16 januari hölls ett samrådsmöte om detaljplaneförslaget där 
kommunala tjänstemän, kommunalrådet Agneta Hägglund, exploatören Håbohus samt sju pri-
vatpersoner medverkade. Kommunens mötesanteckningar finns att läsa för den som så önskar.  

Under samrådstiden inkom 12 yttranden varav 9 med synpunkter. Följande remissinstanser till-
styrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Vattenfall, Svenska kraftnät.  

Sammanfattning av inkomna yttranden 

De synpunkter som inkommit berör bebyggelseförslagets placering, höjd och skala, buller, mil-
jökvalitetsnormer för vatten och luft, placering av transformatorstation, parkering, energieffekti-
vitet m.m. 

Ändringar efter samråd 

Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

- Planbeskrivningen har uppdaterats avseende motiv till avstegsfall för buller. 

- Planbestämmelsen gällande krav på ljuddämpad sida, 50 dB(A), har uppdaterats så att 
den är i linje med Boverkets allmänna råd 2008:1. 

- Planbestämmelsen om reglerade inomhusvärden för buller har tagits bort ur plankartan. 

- Planbeskrivningen och illustrationsplan har uppdaterats med lekplatser, transformatorsta-
tion och sophus samt övrig gårdsmiljö, angående att bullernivåer för lekplatser på inner-
gården ligger i nivå med tyst samt ljuddämpad sida, nya våningshöjder samt storlek på 
bebyggelsen. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats med information om etablering av transformatorsta-
tion. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats med information om miljökvalitetsnormer för vatten 
och luft, bl.a. baserat på dagvattenutredningen. 
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- Planhandlingarna har uppdaterats med en karta över kommande fastighetsreglering. 

- Plankartan har uppdaterats med rutnätskors. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats med information om en parkeringsnorm på 0,5 parker-
ingsplatser per lägenhet för det aktuella planområdet. 

- Planbeskrivningen har uppdaterats med information om den naturinventering som kom-
munekologen gjort i ett tidigare skede. 

- Plankartan har uppdaterats med planbestämmelsen om att komplementbyggnader ska ut-
föras med s.k. gröna tak (naturmaterial). 

Efter samrådsskedet har Håbohus inkommit med nya önskemål om bebyggelsens storlek, ut-
formning och placering. Punkthusen har i det nuvarande detaljplaneförslaget getts möjlighet att 
bli bredare jämfört med samrådsförslaget, från ca 220 m2 till ca 390 m2 i byggnadsarea (dvs. area 
som en byggnad upptar på marken). Motivet till detta är att exploatören vill skapa fler bostäder i 
planområdet, vilket blir möjligt vid förändringen av punkthusens byggnadsarea. Illustrationspla-
nen visar det nya läget för punkthusen samt deras tillfart. Revideringarna berör även sophus, lek-
platser, transformatorstation och infart till parkeringen från Stockholmsvägen. Nedan följer en 
sammanställning av ändringarna:   

- Detaljplanen har ändrats så att minst tre våningar ska byggas och maximalt fem våningar 
tillåts för bebyggelsen längs Stockholmsvägen. Möjlighet att inreda vind för bebyggelsen 
längs Stockholmsvägen tillåts ej. 

- Detaljplanen har ändrats så att bebyggelsen framför torget vid korsningen Stockholmsvä-
gen/Päronvägen får uppföras i maximalt tre våningar. 

- Punkthusens läge har förskjutits där det östra av husen flyttats upp på platån vid illustre-
rad parkering längs österut i planområdet, och där angöring med bil till byggnaden sker 
från Stockholmsvägen. 

- Det västra punkthuset har placerats längre österut i planområdet vid kurvan av Päronvä-
gen och där angöring med bil till byggnaden sker från Päronvägen. 

- Punkthusen har getts möjlighet till en större byggnadsarea jämfört med samrådsförslaget, 
från ca 220 m2 till ca 390 m2 i byggnadsarea, pga. att exploatören Håbohus vill kunna 
bygga fler bostäder i planområdet. 

- Till följd av punkthusens förändrade utformning och läge så har ytan i detaljplan för be-
varande av befintligt vegetationsparti och topografi minskats från samrådsförslagets ca 
570 m2 till utställningsförslagets ca 450 m2. Skogspartiets totala yta och volym är rimlig i 
omfattning som lekmiljö samt som visuellt skydd. 
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Utöver ovanstående har följande revideringar skett efter samrådet: 

- Planbestämmelse om lägsta respektive högsta våningsantal har infogats för bebyggelsen 
längs Stockholmsvägen. 

- Efter samrådet har nya solstudier utförts och resultatet av dessa har infogats i planbe-
skrivningen. 

- Illustrationer/perspektiv av bebyggelseförslaget sett från olika platser runt om planområ-
det har tagits fram och är infogade i planbeskrivningen. 

- Efter samrådet har en dagvattenutredning utförts. Planbeskrivningen har uppdaterats med 
beaktande av innehållet och rekommendationerna i dagvattenutredningen. 

- Genomförandebeskrivningen har uppdaterats med en mer utförlig beskrivning av fastig-
hetsförhållanden samt de åtgärder och konsekvenser som följer av planförslagets genom-
förande. 

 

Inkomna yttranden 

Nedan sammanfattas respektive inkommit yttrande med synpunkter på förslaget. Inkomna ytt-
randen redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga. På följande sidor finns kommentarer 
till inkomna skrivelser. 

1. Länsstyrelsen 

 Synpunkter på planen 
 

Buller 
I planhandlingen anges att bullernivåerna är 65 dB(A) vid Stockholmsvägen. Kom-
munen tillämpar avstegsfall för buller. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
utveckla motiven till avstegsfall. 
 
Länsstyrelsen anser att där ljudnivåerna överskrider 55 dB(A) vid fasad ska bostä-
derna i första hand planeras så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet är 
vända mot tyst (45 dB(A)) eller ljuddämpad (50 dB(A)) sida. Kommunen behöver 
belysa om det är möjligt. 
 
Kommunen behöver redovisa om det är rimligt att maxnivån 35 dB(A) inomhus 
kommer att överskridas mindre än fem gånger per natt. För att bestämmelsen ska 
motsvara Boverkets allmänna råd behöver kommunen också redovisa med hur 
mycket max-värdet får överskridas. 
 
Kommunen bör redovisa vilka bullernivåer som lekplatserna på gården kommer att 
utsättas för. 
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Elektromagnetiska fält 
Kommunen bör redovisa om den planerade transformatorstationen inom området kan 
orsaka hälsorisker. 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
Dagvattenutredningen ska även visa på hur utflödet av dagvatten från området kom-
mer öka när planen genomförs. En redovisning bör också göras för hur det ökade 
dagvattenutflödet kommer att påverka recipientens möjlighet att nå god kemisk sta-
tus 2015 och god ekologisk status 2021. 
 
Kommunen bör redovisa för luftföroreningssituationen vid planområdet och om ge-
nomförandet av planen kan påverka miljökvalitetsnormerna för luft. Kommunen be-
höver i det fortsatta planarbetet utreda och redovisa situationen på innergården och 
vid den planerade lekplatsen. 
 
Svar 
 
Buller 
Kommunen anser att avstegsfall för buller är lämpligt i det aktuella ärendet. Motiven 
till detta utgörs sammanfattningsvis av behovet av bostäder i tätorten (Håbohus har 
ca 3 000 bostadssökande personer i sin bostadskö), att bostadstillskottet innebär på-
tagliga fördelar för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling, att en ljuddämpad 
sida kan uppnås, samt planområdets läge i tätorten med närhet till Bålsta centrum, 
järnvägsstation samt övrig kollektivtrafik. Motiven till avstegsfallet finns redovisade 
i en mer utförlig omfattning i planbeskrivningen. 
 
Kommunen har ändrat planbestämmelsen gällande krav på ljuddämpad sida så att 
den är i linje med Boverkets allmänna råd 2008:1. Den nya planbestämmelsen regle-
rar att minst hälften av boningsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om 50 
dB(A). Enligt den bullerutredning som är utförd så är detta möjligt för samtliga 
byggnader inom planområdet. 
 
Riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls i princip alltid vid nybyggnad. Buller-
situationen på aktuell plats är heller inte av sådan art att inomhusvärdet för buller be-
höver regleras i detaljplan. Risken för att riktvärdena överskrids inomhus mer än fem 
gånger per medelnatt (22-06) föreligger därför inte. Efter samrådsskedet har planav-
delningen dessutom i Boverkets allmänna råd 2008:1 funnit att det i detaljplan inte är 
lämpligt att reglera inomhusvärden för buller eftersom dessa regleras genom BBR 
(Boverkets byggregler). Kommunen får därmed varken skärpa eller lätta på kraven i 
BBR genom att i detaljplan bestämma att inomhusvärden får vara lägre eller högre än 
BBR. Med anledning av ovanstående tas planbestämmelsen om reglerade inomhus-
värden för buller bort ur plankartan. 
 
Enligt den bullerutredning som utförts så uppgår utomhusvärdena för buller på går-
den, med föreslagen bebyggelse, till nivåerna för tyst samt ljuddämpad sida. Detalj-
planen reglerar att lekplatser ska placeras inom samma område där dessa ljudnivåer 
klaras. Placering och utformning av lekplatser projekteras samtidigt som bebyggel-
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sen och gårdsmiljöerna. Illustrationer av lekplatser och övrig gårdsmiljö liksom 
planbeskrivningen uppdateras med detta i beaktande. 
 
Elektromagnetiska fält 
En transformatorstation är en teknisk anläggning som i sin lokalisering är i behov av 
närhet till körbara ytor för framtida drift- och underhållsarbete och utgör ett förhål-
landevis vanligt inslag i bostadsmiljöer. Dess tekniska utformning kan minska hälso-
risker. Tekniska krav på utförandet av denna anläggning ska vara i linje med Elsä-
kerhetsverkets säkerhetsföreskrifter. Illustrationsplanen och planbeskrivningen upp-
dateras med föreslaget läge för transformatorstation.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Den dagvattenutredning som kommunen utfört innehåller bl.a. de element som Läns-
styrelsens efterfrågat, dvs. utredning av utflödet av dagvatten från planområdet vid 
planens genomförande samt dagvattenflödets påverkan på recipientens möjlighet att 
uppnå god kemisk status 2015 och god ekologisk status 2021. Planbeskrivningen har 
uppdaterats med beaktande av innehållet och rekommendationerna i dagvattenutred-
ningen. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har kartlagt luftföroreningssituationen 
för Håbo kommun under perioden 2003 till 2010. Denna kartläggning visar att inga 
av de ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar överstiger 
de nivåer som återfinns i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). 
 
Detaljplanen medger ingen verksamhet som genererar ökade utsläpp av luftförore-
ningar. Tillskottet av biltrafik blir begränsat då det i detaljplanen föreslås en parker-
ingsnorm om 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Planområdet är utformat så att be-
byggelsen skyddar merparten av innegården från luftföroreningar från trafiken på 
Stockholmsvägen samtidigt som tillslutna områden undviks med luftgenomström-
ning genom planområdet. Dessutom sker trafikrörelser in på innergården endast i 
koncentrerad i form i planområdets östra del längre bort från föreslagna lekplatser. 
Planbeskrivningen uppdateras med denna information. 
 

2. Lantmäteriet 
  
 Synpunkter på planen 

 
För att tydliggöra för fastighetsägarna vilka fastigheter som avstår respektive erhåller 
mark föreslås att en speciell karta upprättas som illustrerar hur markägandet kommer 
att förändras i samband med planens genomförande. 
 
Lantmäteriets rekommenderar att grundkartan mäts in och korrigeras mot befintliga 
fastighetsgränser och gränspunkter. 
 
Rutnätskors saknas på grundkartan. 
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Svar 
  
 Lantmäteriets synpunkter beaktas. Planhandlingarna uppdateras. 
 
 

3. Trafikverket 
  
 Synpunkter på planen 
  
 Ingen erinran. 
 

 

4. Vattenfall 
  
 Synpunkter på planen 
  
 Ingen erinran. 
 
 

5. Svenska kraftnät 
  
 Synpunkter på planen 
 
 Ingen erinran. 
 
 

6. E.ON 
 

Synpunkter på planen 
 
E.ON önskar att placering av transformatorstation ska ske längs Päronvägen. Förut-
sättningar är ett minsta område på 6x6 meter, ett brandskyddsavstånd från nätstatio-
nen till brännbar byggnad eller brännbart upplag på minst 5 meter ska upprätthållas, 
detta avstånd är även lämpligt ur magnetfältssynpunkt. 
 
E.ON önskar en mer preciserad beskrivning av utformningen av transformatorstation 
som ges i planbeskrivningen. Ska det göras speciallösningar och större extrakostna-
der uppstår ska den som begär det stå för kostnaderna. 
 
Svar 
 
Detaljplanekartan reglerar en placering av nätstation vilket inte sammanfaller med 
E.ON:s önskemål. Kommunen anser dock att läget för transformatorstation i detalj-
planen är lämpligt med tanke på tillgänglighet för drift och underhåll. Dessutom är 
minsta område och brandskyddsavstånd enligt E.ON:s yttrande beaktat i detaljpla-
nen. 
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Utformning av nätstationen regleras inte i detaljplanen men specificeras i exploatö-
rens projektering av området i dialog med E.ON. Om speciallösningar efterfrågas 
vilket leder till ökade kostnader ska exploatören stå för dessa. 

 
 

7. Kollektivtrafikförvaltningen UL 
 

Synpunkter på planen 
 
Områdets relativa närhet till Bålsta station och goda busstrafikförbindelser kan ut-
nyttjas bättre med en tillämplig parkeringsstrategi. Väl anpassade parkeringsavgifter 
och begränsade parkeringsplatser bör komma att stödja målsättningen om ett hållbart 
resande. 
 
Svar 
 
Parkeringsnormen för planområdet regleras inte i plankartan. Håbo kommun har tidi-
gare tagit fram riktlinjer för parkering för bebyggelseutveckling inom Bålsta tätort 
där parkeringsnormen är 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Dessa riktlinjer är för 
närvarande under utredning. För den aktuella detaljplanen föreslås en parkerings-
norm på 0,5 parkeringsplatser per lägenhet med anledning av planområdets läge i 
Bålsta tätort. Illustrationsplanen och planbeskrivningen har uppdaterats avseende det-
ta. Parkeringsavgifter är inte en planfråga och regleras inte i detaljplanen. 

 
 

8. Naturskyddsföreningen 
  

Synpunkter på planen 
 
Tomten bör utnyttjas effektivt genom att bygga många bostäder och minimera ytorna 
för bilar. 
 
Parkering bör ske i garage under husen för att undvika slöseri med markytor att ställa 
bilarna på. Garagen bör vara försedda med laddstolpar för elbilar. 
 
Naturinventeringen saknas bland beslutsunderlagen. 
 
Håbo kommun har tagit beslut om att bli fossilbränslefri kommun till 2050. I sam-
band med bygglovfasen så förväntar sig Naturskyddsföreningen att Håbo kommun 
ställer krav på byggherren att bygga så energieffektiva bostäder som möjligt. Kom-
munen bör ligga i framkant när det gäller krav på energieffektivitet för nya bostäder. 
 
Planen bör medge att man klär fasader och tak med solpaneler och solfångare. 
 
Planen bör också medge möjlighet att sätta upp vertikala vindkraftverk på exempel-
vis byggnadernas tak. 
 



  
   

 
 2013-06-26 KS 2011/125 nr 2013.2148

 

Naturskyddsföreningen ser det som viktigt att planen medger möjligheter till att an-
sluta till det nya bostadsområdet till fjärrvärmenätet. 
 
Naturskyddsföreningen framhåller att ”gröna tak” borde användas på byggnader. 
 
Avloppsnätet ska vara dimensionerat så att det i framtiden är möjligt att kunna instal-
lera avfallskvarnar utan risk för igensättning av avloppsnätet. 

 
Svar 

 
 Parkering 
 Parkering under mark är möjligt med den föreslagna detaljplanen. 
  

Laddstolpar för elbilar kan inte regleras i detaljplan. Synpunkten är noterad och vida-
rebefordrad till exploatören. 
 
Naturinventering 
Kommunekologen har bedömt att det naturvärde som bör bevaras är de tallar som till 
största delen står i planområdets södra del. Området med tallarna behålls delvis jäm-
fört med samrådsversionen av detaljplanen till följd av det förändrade läget och ut-
bredning av byggrätterna, se rubriken Sammanfattande kommentarer. Detaljplane-
kartan innehåller en planbestämmelse om att befintlig topografi och vegetation ska 
bevaras. Planbeskrivningen har uppdaterats med denna information. 
 
Energieffektivitet, uppvärmning, utformning m.m. 
Bostäders energieffektivitet regleras enligt BBR (Boverkets Byggregler) och kan inte 
regleras i detaljplan. 
 
Detaljplanen föreskriver inget specifikt fasadmaterial, solpaneler kan därför använ-
das. Synpunkten är noterad och vidarebefordrad till exploatören. 
 
Detaljplanens utformning hindrar inte placering av mindre vertikala vindkraftverk 
inom planområdet. Lokalisering av mindre vertikala vindkraftverk regleras enligt 
PBL (Plan- och bygglagen) och kräver inte bygglov om verket är 20 meter eller lägre 
över markytan, placeras på ett avstånd från gränsen som är större än kraftverkets 
höjd över marken, inte monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en 
diameter som är mindre än tre meter. Placering av vindkraftverk på byggnad kräver 
sannolikt en anpassning av byggnadens konstruktion och behöver dessutom i bygg-
lovsprocessen bedömas utifrån bl.a. hälsa och säkerhet. Synpunkten är noterad och 
vidarebefordrad till exploatören. 
 
Val och typ av uppvärmning, t.ex. fjärrvärme, är inte en planfråga. Synpunkten är 
noterad och vidarebefordrad till exploatören. 

  
Detaljplanen reglerar takutformning avseende komplementbyggnader såsom carport 
och att om sådana byggnader uppförs ska taken utformas med naturliga material t.ex. 
sedumtak. 
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Avlopp/sopor 
Generellt behöver det kommunala ledningsnätet byggas ut i takten med att nya be-
byggelseområden tillkommer. Användning av avfallskvarnar är dock ej en planfråga 
som inte kan regleras i detaljplan. 
 
 

9. Skanova 
 
Synpunkter på planen 
 
Om det blir aktuellt att flytta eller utföra andra åtgärder i TeliaSonera Skanova Ac-
cess AB:s befintliga anläggningar utförs detta efter beställning till TeliaSonera Ska-
nova Access AB, och bekostas av den som initierat åtgärden. 

 
Svar 

 Skanovas synpunkter beaktas. 
 
 

10.  
 

Synpunkter på planen 
 
Föreslagna hushöjder medför tror vi ett alltför brutalt möte med befintlig omgivande 
bebyggelse. Vårt förslag är därför att alla hus i planförslaget sänks en våning. Bort-
fallet av lägenheter genom detta föreslås kompenseras med att ytterligare ett punkt-
hus byggs. Med lägre hushöjder får Perslund och Fredriksberg behålla ett större antal 
soltimmar per år. 
 
Bra förslag att spara så många uppvuxna björkar som möjligt (också lärkträden kan 
sparas?) samt att mjuka upp området med ett litet torg. Angeläget alltså att denna idé 
bibehålls men att kommersiella lokaler inte hyrs ut till verksamhet som skapar hög-
trafik med personbilar. 
 
Svar 

Planavdelningen anser att föreslagna hushöjder är motiverade av det centrala läget 
nära Bålsta centrum. Föreslagen utformning syftar till att antyda närheten till Bålsta 
nya centrum och därmed fungera som en entré till den mest centrala delen av tätor-
ten. 

De nya solstudier som utförts efter samrådsskedet visar att den skuggning som upp-
står (vår och höst) endast berör Stockholmsvägen samt en mindre del av fastigheter-
na vid Perslund och Fredriksberg. Planbeskrivningen har uppdaterats avseende detta. 
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Detaljplanen reglerar att handel får bedrivas i bottenplan på bostadshusen mot Stock-
holmsvägen samt mot torg. Parkeringsplatser för besökande avses kunna anläggas 
längs Stockholmsvägen, utanför planområdet. 

Förändringar av planförslaget har skett efter samrådet, se vidare under Ändringar ef-
ter samråd. 

 
 

11. 
 

Synpunkter på planen 
 

och motsätter sig planen då den kommer ha en negativ inver-
kan på när- och boendemiljön samt skapa insyn i deras hem. Dessutom innebär före-
slagen bebyggelse att den angränsande skogsmiljön kommer att förtätas och förstö-
ras, vilken utgör lekplats för våra och andras barn. De kräver ett stopp för planen. 
 
Svar 

Syftet med detaljplanen är att öka antalet bostäder i Bålstas tätort med närhet till dess 
service och samhälleliga funktioner. Föreslagen utformning av kvarteret syftar dess-
utom till att antyda närheten till Bålsta nya centrum där stadsliknande bebyggelse 
planeras enligt det planprogram som under 2012 godkändes av kommunstyrelsen. 
Det nu aktuella planområdet och dess bebyggelse avses därmed att fungera som en 
entré till den mest centrala delen av tätorten. 

Bebyggelsen är placerad med hänsyn till platsens terräng där ett område med befint-
lig vegetation sparas enligt detaljplanen som skyddar mot insyn mot aktuell fastighet. 
Befintlig skog kan även efter planens genomförande användas för lek för boende 
inom och utanför planområdet. 

Förändringar av planförslaget har skett efter samrådet, se vidare under Ändringar ef-
ter samråd. 

 

12. 
 
Synpunkter på planen 
 
Sexvåningshuset bör sänkas och istället vara lägre än övriga hus för att smälta in 
bättre. Det blir det första huset man ser när man kommer uppifrån Stockholmsvägen. 
 
Svar 

Efter samrådet har förslagets bebyggelsevolymer ytterligare studerats. Bebyggelsen 
framför torget i korsningen av Stockholmsvägen och Päronvägen föreslås till högst 3 
våningar. Planhandlingarna har uppdaterats med detta i beaktande. 
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Bedömning 

Den samlade bedömningen är att förslaget till detaljplan, utifrån de justeringar som gjorts efter 
samrådet, har utformats med hänsyn till inriktning mot fler bostäder i centrala Bålsta och områ-
dets förutsättningar. 
 
Förslag till detaljplan för Glastomten, med föreslagna revideringar, ställs ut enligt 5 kap 23 § 
plan- och bygglagen. 
 
 
Bålsta 2013-06-26 
 
 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh  Ola Wikström 
Planchef    Stadsarkitekt 
 
Bilaga:  
Inkomna yttranden 



Detaljplan för Glastomten 

SAM RAD 2012-12-12 tom 2013-01-23 

INKOMNA YTTRANDEN I SYNPUNKTER 

Nr. Sakägare/Mynd ig het Datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen Uppsala Län 2013-01-30 Yttrande med synpunkter 

2 Lantmäteriet 2013-02-08 Yttrande med synpunkter 

3 Trafikverket 2013-01-23 Ingen erinran 

4 Vattenfall 2013-01-18 Ingen erinran 

5 Svenska kraftnät 2013-01-23 Ingen erinran 

6 Eon 2013-01-22 Yttrande med synpunkter 

7 Kollektivtrafikförvaltningen UL 2013-01-23 Yttrande med synpunkter 

8 Naturskyddsföreningen 2013-01-17 Yttrande med synpunkter 

9 Skanova 2013-01-17 Yttrande med synpunkter 

10  2013-01-21 yttrande med synpunkter 

11 2013-01-21 Yttrande med synpunkter 

12  2013-01-24 yttrande med synpunkter 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



HÄBO- K"Ö-MMUN 
KOI.V'UNSTYRElSENS fORVAlTNING 

INKOM 

YTTRANDE 1(2) 

2013 -01- 3 O 2013-01-28 Dnr: 402-7674-12 

KB Dnr Reg.nr 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

loll /l'l/jl z.-Ol , . Vi 

Samhällsutvecklingsenbeten 
Åsa Blomster 
010-2233226 
asa.blomster@lansstyrelsen.se 

, Räbo kommun 
k0111111unen@habo.se 

Samråd om förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och 
del av Bålsta 1:614 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 20 § 
plan- och bygglagen (PBL 1987: 1 O) (normalt planförfarande ). 

Syftet med planförslaget 
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder inom 
planområdet. Flerbostadshus med ca 70-80 bostäder och möjlighet till verksamheter 
i bottenvåningen föreslås . 

Frågor som bevalms av Länsstyrelsen enligt 12 kap 4 § PBL (1987:10) 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
I plallhandlingen anges att bullernivåerna är 65 dB(A) vid StockholmsvägeIl. 
Kommunen tillämpar avstegsfall för buller. Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver utveckla motiven till avstegsfall. 

De åtgärder och planbestämmelser for störningsslcydd som redovisas på plankattan 
ligger inte i linje med Boverkets allmämla råd 2008: 1. Länsstyrelsen anser att där 
ljudnivåerna överskrider 55 dB(A) vid fasad ska bostäderna i första hand planeras 
så att minst hälften av bostadsrummen i vatje lägenhet är vända mot tyst (45dB(A» 
eBer ljuddämpad (50 dB (A» sida. KOlIUllunen behöver belysa om det är möjligt. 
Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen behöver redovisa om det är rimligt att 
maxnivån 45dB(A) inomhus kommer att överskridas mindre än fem gånger per 
natt. För att bestämmelsen ska motsvara Boverkets allmänna råd behöver 
kommunen också redovisa med hur mycket max-värdet får överskridas. 

Kommunen redovisat· inte heller vilka bullernivåer som lekplatserna på gården 
kommer att utsättas för. Länsstyrelsen anser att stor hänsyn ska tas till bullerfrågan 
vid planering av barns utemiljö. Detta bör därför utredas vidare och redovisas i det 
fOltsatta planarbetet. 

Eleldromagnetiskafält 
Kommunen bör redovisa om den planerade transformatorstationen inom området 
kan orsaka hälsorisker. 

POSTADRESS 75186 Uppsala GATUADRESS I-Iamnesplunaden 3 
TELEFON OlO-22 33000 FAX 010-2233010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLt\ TS www.lansstyrclscn.sc/uppsala 



LÄNSSTYRELSEN 
UI'PSALA LÄN 

YTTRANDE 2(2) 

20 13-0 1-28 Dnr: 402-7674-12 

Mi(iö/(valitetsIIOl'lIIel' 
Vatten 
Det är positivt att kommunen ska ta fram en dagvattenutredning under det fortsatta 
planarbetet. Denna ska enligt kommunen visa på hur dagvatten kan hanteras inom 
planområdet. Länsstyrelsen anser att utredningen också bör visa på hur utflödet av 
dagvatten från området konuner öka när planen genomförs . En redovisning bör 
också göras för hur det ökade dagvattenutfl ödet kommer att påverka recipientens 
möjlighet att nå god kemisk status 20 15 och god ekologisk status 202 I. 

Luft 
Kommunen bör redovisa för luftföroreni ngss ituationen vid planområdet och om 
genomförandet av planen kan påverka miljökvalitetsnormerna för luft. 
Länsstyrelsen anser att stor hänsyn ska tas tillluftföroreningssituationen vid 
planering av barns utemiljö. Kommunen behöver i det fortsatta planarbetet utreda 
och redovisa I situationen på ilUlergården och vid den planerade lekplatsen. 

Deltagare 
Länsarkitekt Eva Bergdahl har beslutat i detta ärende. Planhandläggare Åsa 
Blomster har varit föredragande. I handläggningen av ärendet har 
milj öskyddshandläggare Lars Andersson och AlUle Wynne, arkeolog Roger 
EdemTIo och Anders Leijon, Enheten för samhällsskydd och beredskap deltagit. 

A-- '~~~( 
Eva Berg:al; ( 

SÄNDLISTA 
marcus.ekstrom@habo.se 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Inom länsstyrelsen: Samhutv (2 ex) 

Åsa Blomster 
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YTIRANDE 
2012-02-07 

Dnr LMV 409-2012/798:7 

LANTMÄTERIET 

Byggnadsnänrrnden 
Håbokommun 
74680 BÅLS TA 

Detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 
i Håbo kommun 
Ert ärende: KS 2011/125 nr 2012.3631 

1 (1) 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (utställningshandlingar, date-
rade 2012-12-11) har följande noterats: 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för kvarteret Glastomten 
har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen genomföra de fastighets-
regleringar som är behövliga för att markägoförhållandena skall överens-
stämma med planen. 

För att tydliggöra för fastighetsägarna vilka fastigheter som avstår respektive 
erhåller mark föreslås att en speciell karta upprättas som illustrerar hur mark-
ägandet kommer att förändras i samband med planens genomförande. 

Lantmäteriet rekommenderar att grundkartan mäts in och korrigeras mot be-
fintliga fastighetsgränser och gränspunkter. Om det skulle uppstå behov av 
fastighetsbestänrrning kan det vara lämpligt att genomföra den i samband med 
planarbetet. Detta kommer att göra den senare fastighetsbildningen väsentligt 
mycket enklare och billigare att genomföra, då lantmäteriet skall fastighetsbil-
da enligt detaljplanen. 

Plankarta med bestämmelser 
Rutnätskors saknas på grundkartan. Rutnätskors är ett viktigt hjälpmedel för 
att kunna mäta i en analog karta. De är en förutsättning för att kunna kontrol-
lera plankartans skalriktighet i öst/västlig samt nord/ sydlig riktning. Detta är 
särskilt viktigt om man förstorar kartan då den skalförskjuts när man ex för-
storar eller förminskar den i kopiator eller skannar in den i pdf-format. 

Marie Gunnarsson 
Lantmäteriet Box 986 751 09 Uppsala 

Besök: Strandbod gatan 1 C Tel. växel: 0771-63 63 63 
E-post: marie.gunnarsson@lm.se Internet: www.lontmateriet.se 
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Marcus Ekström 

Från: alexander. karbassi@trafi kverket. se 

Skickat: den 23 januari 2013 15:45 

Till: Kommun; Marcus Ekström 

Ämne: Trafikve rket yttrande avseende "Förslag till deta ljplan ter Glastomten Bålsta 1: 16 OCIl del av Bålsta 
1 614 m. fl , Håbo kommun" 

Trafikverket ärendenummer: TRV 2012/89360 sa mt TRV 2013/130 
Ert ärendenummer: KS 2011/ 125 nr 2012.3631 
Datum: 2013-01-23 

Förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m, fl., Håbo kommun 

Trafikverket har tagit del av rubricerad detaljplan och har inget att eri nra mot planens genomförand e. 

Trafikverket Region Öst 

Med vänlig hälsning 

A lexander Karbassi 
Samhällsplanerare 

E-post: a lexa n d er. ka rbas s i@trafikverket.se 
Direkt: 010-1 23 62 94 
Mobi l: 076-805 90 10 

Trafikverket 
Box 11 40 
631 80 Eski lstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 
Telefon: 0771-921 921 (växel) 
WW\N.trafikverket. se 

20 13-01-29 

HÅSOKOMMUN 
KO,W,UNSTYRElSENS FORVALTNING 

INKOM 

2013 -I i - 3 
KSOn< R."g.nr 

2-0/1 12-7 1 zc,17 llf() 
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Z~~)2 ,~~1,oJt~L[L' 
2013-01-17 
Handläggare: 

Tobias Häggblom 
0725-140453 
Planochbygg.solna@vattenfall.com 

VATTENFALL 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 
746 80 Bålsta 

Angående förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1: 16 och del av 
Bålsta 1:614 mJI. Håbo kommun. 
Ert Ärendenummer KS2011/125 nr 2012.3631 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av handlingarna 
för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har inga lokal- eller regionnätsledningar som berörs av denna detaljplan 
och har därför inget att erinra. 

Med vänlig hälsning 
Vattenfall Eldistribution AB 

Tobias Häggblom 

VATTGJr:l-\u" H.DISTRiBUTiON AB 

,\n'-iIO,~, TFl f,FClt-1 

\I;3118I1f;-<!1 Eld,slnbullol1 AH 16992 Slocklwlm D8-738 DO OD !;S641l-0eoo 

SIockJ,oln1 



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SU NDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.5E 
REGISTRATOR 0 SVK.SE 

TEL 08 475 80 00 
FAX 0847589 50 

SVENSI<A 
I(RAFTNÄT 

Koncessioner och kOlI' "'\Unikation 
Mark och tillständ 
Samhällsplanerare 
Anna Ellare 
08-475 8347 
anna.ellare@svk.se 

2013-01-23 2012/2147 

H,8.'BO-KÖMMUN-
KOt,W:JNSiYKElSEtlS FORVN....T~:NG 

INKCM 

2013 -01 2 3 
KS!Jn( RegN 

~oll 

Häbo k" 'lmun 
Marcus.ekstrom@habo.se 

YTTRANDE 

Yttrande angående förslag till detaljplan för Glastomtcn Bålsta 1:16 och 
del av Bålsta 1:614 rnfl. 

Ert diarienummer: KS 2011/125 nr 2012.3631 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

Information angående rcmisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 
fullständigt material till oss via: registrator@svkse alternativt till: Svenska Kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg. 



Marcus Ekström 

Från: Caroline Uttergård för Kommun

Skickat: den 22 januari 2013 16:55

Till: Klas Ljungberg; Marcus Ekström

Ämne: VB: Plansvar för Bålsta 1:16 och 1:614, Änr. KS 2011/125

Bifogade filer: Plankarta - förslag på placering av nätstation.pdf

Page 1 of 2

2013-01-23

  
Hej, 
  
Se nedan. Bör detta gå till dig Marcus?  
  
Med vänlig hälsning  
  
Caroline Uttergård  
Registrator 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-525 04 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Från: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.se]  
Skickat: den 22 januari 2013 11:12 
Till: Kommun 
Ämne: Plansvar för Bålsta 1:16 och 1:614, Änr. KS 2011/125 
  

 
 
  
Datum                                                                                                                 Arkivnr 

2013-01-22                                                                            Ö2012 105 
  
  
Detaljplan för Bålsta 1:16 och 1:614, Håbo kommun 
  
E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 
  
Bifogad plankarta visar på önskad placering av nätstationen. Förutsättningar är ett minsta område på 6x6 
meter, ett brandskyddsavstånd från nätstationen till brännbar byggnad eller brännbart upplag på minst 5 
meter skall upprätthållas, detta avstånd är också lämpligt ur magnetfältssynpunkt.  
  
Planbeskrivningen tar upp utformningen av nätstationen, E.ON Elnät vill ha mer preciserat vad som 
menas med den formuleringen, normalt finns det möjlighet att påverka utformningen vid tillverkningen av 
stationen, det som går att påverka är fasaden, färg och takutformning. Skall det göras special lösningar 
och större extrakostnader uppstår skall den som det begär stå för kostnaderna.  
  
  
  
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  
  
  
  
  
  

Page 2 of 2

2013-01-23
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Callout
E.ON Elnäts önskemål om placering av nätstation



~ Landstinget i Uppsala län 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Stategisk utveckling 
llyas Alhassan 
Tfn 018-65 99 68 
E-post ilyas.alhassan@ul.se 

Ärendenr: (KS2011/125 nr 2012.3631) 

2013-01 -19 Dnr KTF2012-0279 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 Bålsta 

Förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1:16 och del av 
Bålsta 1:614 m.fl. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL har mottagit ovanstående ärende för synpunkter. 

Ärendet 
Planområdet ligger i centrala Bålsta längs Stockholmsvägen. Planen omfattar byggande 
av ett torg och flerbostadshus (ca 70-80 bostäder) samt att i delar av kvmieret ge 
möjlighet till verksamheter i bebyggelsens och bottenvåning. Planområdet ligger cirka 
500 meter fi'ån Bålsta järnvägstation där Mälat'banan trafikeras såväl av pendel- och 
regionaltåg till och från Stockholm som tåg västerut. Det finns också busshållplatser i 
närheten av planområdet för samtliga busslinjer som trafikerar både Bålsta och andra delar 
av regIOnen. 

Utvecklingen nr ett koUektivtrafikperspektiv 
Områdets relativa närhet till Bålsta station och goda busstrafikförbindelser kan utnyttjas 
bättre med en tillämplig parkeringsstrategi. Väl anpassade parkeringsavgifter och 
begränsade parkeringsplatser bör komma att stödja målsättningen om ett hållbart 
resande. 

Slutligen ser Kollektivtrafikförvaltningen UL fram emot att delta i det fortsatta arbetet 
med Bålsta centrumutveckJing. 

Med vän liga hälsningar 

~~~ Caj önnbäck 
Cl f Strategisk utveckling 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

HÄllO 1.fJt.'IMLJi'J 
Kmw' INS"iY :.. _IS rOHVA: Tj',:NG 

IN,CM 

.111'" 

KS L.'n{ r~.nr 

~ 11/ J z."lj 2&.LIYu-
I 

Drottninggatan 7 I Box 1400 I 751 44 Uppsala I tfn 018-65 99 00 I fax 018-65 99 01 I org nr 232100-0024 

Info@ul.se I www.ul.se 



~ Naturskyddsföreningen 
HABO Håbo 2013-01-10 

HåboKommun 
Kommunstyrelsens kontor, 
74680 BÄLSTA 

f( () I,,'i f'/i U )\1 
KOMMUNS rYi\'.f.:~S:: liS ;<)i(\.'!~_.-i ;-'U<G 

iNKGiA 

Förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1 :16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län upprättat i oktober 2012. 

Håbo Naturskyddsförening har tagit del av samrådshandlingarna och vill framföra följande 
synpunkter: 

Generellt ser vi att det är bra att det byggs i anslutning till redan befintlig bebyggelse och att 
det byggs mindre lägenheter, eftersom det är där behovet av bostäder är som störst. Tomten 
bör utnyttjas effektivt genom att bygga många bostäder och minimera ytorna för bilar. 
Parkering bör ske i garage under husen i syfte att undvika slöseri med markytor för att ställa 
bilarna på. Garagen bör vara försedda med laddstolpar för elbilar. 
Vi saknar en naturinventering av området bland beslutsunderlagen. En naturinventering syftar 
till att ge vägledning om det finns ovanliga/sällsynta djur och växter i området, varvid 
inventeringen skulle kunna ge vägledning för att anpassa placeringen av bebyggelsen och vid 
behov spara eventuell värdefull naturmark. 

Håbo kommun har tagit beslut om att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. I samband med 
bygglovsfasen så förväntar vi oss därför att Håbo kommun ställer krav på byggherren att 
bygga så energieffektiva bostäder som möjligt. Fr.o.m. 2016 kommer Passivhusstandard 09 
att gälla som minimikrav för nybyggnation inom EU. Denna innefattar bl.a. kravet att 
bostaden inte får förbruka mer än 45 kWhlkvm/år. Vi anser att Håbo kommun skall ligga i 
framkant när det gäller krav på energieffektivitet för nya bostäder. 
Planen bör medge att man klär fasader och tak med solpaneler och solfångare. Den bör också 
medge möjlighet att sätta upp vertikala vindkraftverk på exempelvis byggnadernas tak i syfte 
att göra att byggnaderna blir självförsörjande på energi eller kanske rent av själva kan 
producera energi vid vissa tidpunkter. 
Fjärrvärme är en både resurseffektiv och flexibel lösning med både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar. Det finns idag ett fjärrvärmemät som drivs av KON Sverige AB och 
som täcker in delar av Bålsta tätort. I mitten av 20 lO-talet förväntas E.ON:s planerade nya 
fjärrvärmeanläggning i Högbytorp bli klar, vilken radikalt kommer att öka 
fjärrvämekapaciteten i Bålsta tätort. Vi ser det som viktigt att planen medger möjligheter till 
att ansluta det nya bostadsområdet till fjärrvärmenätet. 
En annan lösning som vi också vill framhålla är s.k. "gröna tak", d.v.s. tak försedda med 
special anpassade vegetationssystem som både är bra för ekonomin (minskade 
underhållskostnader) och miljön (ökar den biologiska mångfalden genom att de skapar en 
växtmiljö för konkurrenssvaga växter). Några vikiga fördelar med dessa är bl.a. minskad 
hastighet på avrinning, minskat buller, danunupptagning samt skapande av ett jämnare 
lokalklimat. Vi anser även att avloppsnätet skall vara dimensionerat så att det i framtiden är 
möjligt att kunna installera avfallskvarnar utan risk för igensättning av avloppsnätet. 

ct;.~ \lV4ti~ 
Håkan Nihlman 
Ordförande Håbo Naturskyddsförening 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 

746 80 Bålsta 

H.8.BO KOMMUN 
KOIii,'UNSTYRELSENS fÖRVALTNING 

INKOM 

21113 
KSllnr 

Vb ll It-5 

Förslag till detaljplan för Glastomten Bålsta 1 :1 6 och del av 
Bålsta 1 :614 m. fl 

KS2011 /125 nr 2012.3631 

Samrådsyttran 
TeliaSonera Skanova Access AB har omfattande mängd markförlagd 
kanalisation och kablar med viktiga samhällsfunktioner inom fatigheterna 
Bålsta 1 :16 och del av Bålsta 1 :614 som delvis kommer beröras av 
planerade utbyggnaden. 

Se röda linjer på bifogad karta. 

För att mer i detalj granska vilka teleanläggningar som kan komma att 
beröras, hänvisar jag till Ledningskollen för att bestä lla en digital karta 
över område. https:/Iwww.leningskollen.se 

Om det blir aktuellt att flytta eller utföra andra åtgärder i TeliaSonera 
Skanova Access AB:s befintliga anläggningar utförs detta efter beställning 
till TeliaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initieras 
åtgärden. 

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenätet till fö ljd av 
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

För ledningssamordning vänligen kontakta lokal förvaltare hos Skanova, 
Lars Erkensjö, på vx tfn 08-604 04 90. 

~.~~ 
ohanna Wärm Ljungblom 

Markavtalshandläggare 
08-50451967 

Skanova 
Box 93 
123 22 Farsta 

www.skanova.se 

SIDN R 

111 ) 
DATUM 

201 3-01 -16 
REFERENS 

Te liaSonera Skanova Access AB 
Org.nr: 556446-3734 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 1987:10 
Detaljplan för  
Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län   UTSTÄLLNINGSHANDLING 

 
PLANBESKRIVNING 
 

 

 

 

 
Illustration av möjlig bebyggelse längs Stockholmsvägen i Bålsta. Det nya torget syns i fonden, där Päronvägen  
ansluter till Stockholmsvägen. 
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PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse  
Bilaga: Illustrationsplan 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att förtäta planområdet genom att göra det 
möjligt att bebygga med flerbostadshus samt att i delar av kvarteret 
ge möjlighet till verksamheter i bebyggelsens bottenvåning. 

Planområdet ligger i centrala Bålsta, längs med Stockholmsvägen 
och omfattar fastigheterna Bålsta 1:16 och 1:162 samt del av fastig-
heterna Bålsta 1:614, 1:159 och del av S:7. 

Föreslagen utformning av kvarteret, med bebyggelse längs Stock-
holmsvägen och ett torg i korsningen med Päronvägen, syftar till att 
antyda närheten till Bålsta nya centrum och därmed fungera som en 
entré till den mest centrala delen av tätorten. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Planens genomförande bedöms vara förenligt med en ur allmän syn-
punkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt be-
stämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

PLANDATA  

Information Detaljplanen hanteras enligt den äldre Plan- och bygglagen 
(1987:10). 

Läge Planområdet ligger i centrala Bålsta längs Stockholmsvägen, knappt 
500 meter från Bålsta centrum och järnvägsstationen (se karta). 

Areal Planområdets areal är cirka 0,7 ha. 

Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av olika fastighetsägare. Fastigheten 
Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 ägs av Håbohus enligt köpeavtal 
(ej fastighetsreglerat). Övrig del av Bålsta 1:614 ägs av Håbo kom-
mun. Håbo kommun äger även fastigheterna Bålsta 1:159 och 1:162 
enligt köpeavtal. Samfälligheten del av Bålsta S:7 ägs av Bålsta 
Skifteslag och är idag outredd. 

All kvartersmark inom detaljplanen avses att efter fastighetsre-
glering ägas av Håbohus och allmän platsmark avses att ägas av 
Håbo kommun. 
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Planområdet, markerat med en ring, är beläget nära Bålsta centrum. 
Kartunderlag Håbo kommun 

 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 
 

 

Översiktliga planer Planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
2010 som antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 och som vann 
laga kraft senare samma sommar. I den fördjupade översiktsplanen 
utgör planområdet en del av ett större område med beteckningen 
boende. Längs Stockholmsvägen eftersträvas en bebyggelse som är 
anpassad till områdets befintliga karaktär och där handel blandas 
med boende. Mindre lägenheter rekommenderas för området. 

 Detaljplanen stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP för Bålsta tätort 2010).  

Riksintressen Planområdet omfattas inte av några riksintressen. Närmast belägna 
riksintresse är Mälarbanan, drygt 100 m nordost om planområdet, 
som utgör riksintresse för kommunikation. 

Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad.  
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 Denna detaljplan har inte föregåtts av något programskede eftersom 
den är förenlig med den fördjupade översiktsplanen.  

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet omfattas av flera gällande detaljplaner men i nästan 
hela området gäller detaljplan DPL 203, Nybygget. Detaljplanen 
vann laga kraft 1988-10-22 och dess genomförandetid har gått ut.  

Detaljplanen anger natur som användning i den södra/östra delen av 
nu aktuellt planområde. Den västra delen är planlagd för bostads-
ändamål med två begränsade byggrätter om 200 kvm/byggnad i en 
våning. Omgivande kvartersmark får inte bebyggas och längs de de-
lar av planområdet som ligger närmast Stockholmsvägen finns ett u-
område för allmänna underjordiska ledningar. 

DPL 280, detaljplan för Bålsta 1:176 m fl., Päronvägen berör den 
nordligaste delen av planområdet vid Päronvägens möte med Stock-
holmsvägen. Användning är gatuplantering. Planen vann laga kraft 
1998-07-20 och dess genomförandetid har gått ut. 

En mindre del av planområdet längs Stockholmsvägen omfattas av 
Dpl 349 och är planlagt som Huvudgata. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna 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 (5 kap 18 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen för samråd, se tjäns-
teskrivelse Dnr KS 2011/125 nr 2011.1852. Behovsbedömningen 
slogs fast genom ett delegationsbeslut den 13 september 2011. De-
legationsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 
2011/125 nr 2011.2131. Samråd har tagits med länsstyrelsen om 
behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande daterat 2011-08-30, 
Dnr 402-3565-11. 

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

 Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan 
medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 18§ plan- och byggla-
gen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan 
på miljön. Planen stämmer i huvudsak överrens med översiktspla-
nen (FÖP för Bålsta tätort 2010).  

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upp-
rättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i planbeskrivningen 
under avsnittet ”konsekvenser av planens genomförande” beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra.

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 om att påbörja pro-
gramarbete för Glastomten. När den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort antogs strax därpå kunde programskedet strykas efter-
som planens syfte överrensstämmer med den fördjupade översikts-
planen.  

Beslut om att utöka planområdet så att Bålsta 1:16 omfattas av de-
taljplanen togs på delegation av miljö-och tekniknämndens ordfö-
rande Christian Ghaemi 2011-06-08 MTN 2009/50 nr 2011.1139 

Eftersom beslut om planuppdrag togs före den 2 maj 2011 hand-
läggs detaljplanen enligt den äldre Plan- och bygglagen (1987:10).  

Kommunstyrelsen tog beslut om samråd i november 2012 ( KS § 
193, 2012-11-26).  Samråd pågick därefter mellan den 12 december 
2012 och den 23 januari 2013. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

  

Natur Mark och vegetation 
Planområdet är i nuläget endast bebyggt med en villa och ligger på 
åsen utmed Stockholmsvägen, centralt i Bålsta. Stockholmsvägen 
följer åsen som utgör en tydlig nordväst-sydostlig höjdrygg i land-
skapet. Fastighetens nordöstra del gränsar mot Stockholmsvägen 
och den sydvästra delen gränsar mot Päronvägen samt bebyggelsen 
längre ner i dalgången. Befintlig byggnad ligger ungefär mitt i plan-
området. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen 
förutom en mindre del längst österut som utgörs av en grusplan, se 
ortofoto nedan.  

Ortofoto över planområdet (markerad med en streckad linje) och dess närmaste 
omgivning.  

 Inom planområdet finns stora höjdskillnader. Den nordvästra delen 
av planområdet ligger lägre än den sydligare trädbevuxna delen. 
Från Stockholmsvägen, som ligger på ca +20 i höjd med planområ-
dets sydöstra del, höjer sig marken till en högpunkt om ca +23, ca 
30 m från vägen. Därifrån sluttar sedan marken nedåt dalgången till 
som lägst ca +15. Lutningarna i den brantaste delen varierar från ca 
1:2,5 till 1:3. 
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 Vegetationen karaktäriseras bland annat av ett område med stora tal-
lar i den branta sydsluttningen, längst från Stockholmsvägen. Den 
mellersta delen av planområdet präglas av ett kraftigt lövskogsbryn 
medan den nordligaste utgörs av en villaträdgård med klippta gräs-
ytor och enstaka träd och buskar. Planområdet omges företrädesvis 
av bostäder med tillhörande gårdsmiljöer.  

Kommunekologen har efter en inventering av planområdet bedömt 
att det naturvärde som finns att bevara utgörs av tallarna i den södra 
delen. En bestämmelse om att bevara befintlig topografi och vegeta-
tion syftar till att skydda området längst söderut. 

Den före detta glasmästeritomten är idag obebyggd och till större delen skogsbe-
vuxen. Bilden visar den norra delen av tomten, längs med Stockholmsvägen. 

Den nordvästra delen av planområdet, sett från norr. 
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 Geotekniska förhållanden 
I samband planarbetet har en översiktlig geoteknisk undersökning1 
av planområdet genomförts. Undersökningen visar att ytskiktet, i 
undersökta punkter, utgörs av upp till 0,8 meter fyllning eller mull-
jord. Under ytskiktet finns i större delen av området ett skikt med 
friktionsjord ovan berg. I den nordvästra delen av planområdet har 
dock upp till 2 meter kohesionsjord noterats. 

 Fyllningen består av sand, mulljord och silt. Kohesionsjorden utgörs 
av sandig lera eller sandig silt. Friktionsjorden utgörs av sand ovan 
sandig, siltig morän och bedöms vara av medelhög till hög relativ 
fasthet. 

Bergnivån ligger relativt grunt under markytan i de centrala och 
södra delarna av planområdet. Berg i dagen förekommer också. I 
sluttningen mot sydväst ökar djupet till berg till 2-2,5 meter under 
markytan och i planområdets nordvästligaste del är djup till berg ca 
8 meter.  

Området betraktas generellt sett inte som sättningsbenäget. I de 
nordvästra delarna av området, där kohesionsjord noterats vid un-
dersökning och djup till berg är som störst kan dock sättningar upp-
träda vid ökad belastning. 

 Risk för skred/höga vattenstånd 
Då undergrunden utgörs av berg och morän bedöms risk för skred 
inte vara aktuell. 

Grundvattennivån har inte undersökts inom ramen för den geotek-
niska undersökningen men mindre vattenansamlingar kan före-
komma i lokala lågpunkter. 

 Förorenad mark 
Marken inom planområdet bedöms inte innehålla några förorening-
ar. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde avseende mark-
radon på grund av markförhållandena. Årsmedelvärdet i en bostad 
får inte överskrida 200 Bq/m³.  

 I samband med genomförd undersökning av geotekniken i området 
mättes radonhalten i markluften. Motsvarande kontroll av gamma-
strålning från berghällar inom området har också utförts. Samtliga 
mätningar visar att marken inom planområdet innehåller normala 
radonhalter. 

                                                 
1 Översikligt PM Geoteknik, Bålsta 1:614 och 1:16 Håbo kommun, utförd av Bjerking AB, daterad 2011-12-29 samt 
Rapport Geoteknik för samma fastigheter, Bjerking AB, 2011-12-29 
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 Marken klassificeras som normal-radonhaltig och all nybyggnation 
ska uppföras i radonskyddat utförande och följa Boverkets byggreg-
ler (BBR), vilket hanteras i bygglovskedet. 

 Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Bebyggelseområden Bostäder 
Planområdet är endast bebyggt med ett befintligt småhus samt till-
hörande komplementbyggnader. Dessa är uppförda på fastighet Bål-
sta 1:16. I övrigt är planområdet obebyggt. Utanför planområdet, på 
motsatt sida Stockholmsvägen finns villabebyggelse samt ett kvarter 
med vitputsade flerbostadshus i 2-5 våningar (Källvägen). Den be-
byggelsen har en struktur med lägre bebyggelse ut mot Stockholms-
vägen. Öster om planområdet ligger en grupp flerbostadshus i form 
av 4-5 våningar höga punkthus. Husen, som har röda tegelfasader, 
är placerade som ”hus i park”. Väster och söder om planområdet ut-
görs bebyggelsen företrädesvis av friliggande villor.  

Detaljplanen medger flerbostadshus med en tydlig förankring till 
Stockholmsvägen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där 
bebyggelsen är orienterad längs gatan. Söderut, mot den lägre villa-
/radhusbebyggelsen medges punkthus. Den nya bebyggelsen avses 
rymma ca 100 lägenheter.  

 

 Flygfotot (Tengbom) visar en hur bebyggelsen avses placeras inom planområdet. 
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 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Närområdet utgörs i huvudsak av bostäder men arbetsplatser finns 
också och ökar i omfattning närmare Bålsta centrum.  

Detaljplanen medger handel och föreskriver en minsta rumshöjd om 
2,70 m i bottenvåningarna närmast Stockholmsvägen vilket innebär 
att arbetsplatser och serviceinrättningar, om än i liten omfattning, 
kan etableras inom planområdet. 

 Kommersiell service 
Planområdet ligger inom gångavstånd till Bålsta centrum som har 
ett stort utbud av kommersiell service. Kommersiell service finns 
även att tillgå i gamla Bålsta centrum, ca 500 meter väster om plan-
området. 

Detaljplanen, som medger handel, möjliggör service även inom 
planområdet. 

 Offentlig service 
Tillgången till offentlig service är god inom Bålsta centrum. 

 Tillgänglighet 
Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 
lag. Även tillgängligheten utomhus, t ex beträffande markens lut-
ning vid entréer etc. ska vara god. All ny bebyggelse bedöms kunna 
utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas när-
mare i bygglovskedet. 

 Bebyggelsens karaktärsdrag, byggnadskultur och gestaltning 
Planområdet är kuperat och har en vegetation värd att i viss mån be-
vara. Tomtens förutsättningar och topografi är därför vägledande i 
gestaltningen av bebyggelse och gårdsmiljö.  

Bebyggelsen invid Stockholmsvägen ska placeras med långsidan 
längs förgårdsmark i syfte att skapa ett mer stadsmässigt gaturum. 
Bebyggelsen ska dock delas upp i mindre enheter så att platser/torg 
kan skapas mellan husen men också för att ljusa upp gaturummet 
längs Stockholmsvägen. Byggrätten i sluttningen ner mot Päronvä-
gen medger bebyggelse utformade som punkthus, anpassade till ter-
rängen. 
 
Detaljplanen medger en bebyggelse upp till 5 våningar. Vid torget 
får tillåts högst 3 våningar, längs Stockholmsvägen måste bebyggel-
sen vara minst 3 våningar och högst 5. Punkthusen får vara högst 5 
våningar. Därutöver får suterrängvåningar inredas för att ta upp 
markens lutning (bestämmelse om suterrängplan avser den södra 
byggrätten, d.v.s. punkthusen). 
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Fågelperspektiv över planområdet med möjlig bebyggelse illustrerad med enkla 
volymer. Husen längs Stockholmsvägen ska placeras längs förgårdsmark för att 
förstärka gaturummet och skärma av gården från trafik och buller. I sluttningen 
mot Päronvägen föreslås en exploatering anpassad till platsens topografi och 
närmaste omgivning. 

 

 Planillustrationen (Tengbom) är inte bindande men visar en möjlig gestaltning av 
planområdet utifrån detaljplanen. Den illustrerar också hur Stockholmsvägen 
skulle kunna utformas i framtiden. (Stockholmsvägen ligger utanför planområdet 
och omfattas inte av detaljplanen.) 

 Entréer ska vara genomgående. Det förbättrar tillgängligheten till 
gården och skapar liv och variation utmed gatorna. 

Utöver bostadsbebyggelsen får mindre komplementbyggnader samt 
carports över parkeringsplatserna byggas. Dessa kompletterande 
byggnader ska utföras med s k gröna tak (dvs naturmaterial, t ex se-
dumtak). 



12(21) 
 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek, rekreation och naturmiljö 
Den södra halvan av planområdet är till största delen skogsbevuxen 
och gällande plan anger natur som markanvändning. Denna detalj-
plan innebär att den allmänna naturmarken tas i anspråk och om-
vandlas till kvartersmark (för bostäder). Ingen allmän natur- eller 
parkmark kommer att ingå i planområdet men skogsdungen med tal-
lar i planområdets södra del ska i möjligaste mån bevaras, vilket re-
gleras med en planbestämmelse. Ytan kommer även fortsättningsvis 
användas för lek och rekreation.  

Ytan framför bebyggelsen i korsningen där Päronvägen ansluter till 
Stockholmsvägen kommer att vara allmän plats i form av ett torg 
(bestämmelsen TORG på plankartan). Torget, och möjligheten att 
bedriva verksamheter i bottenplanen, syftar båda till att förstärka 
kvarterets funktion som entré till Bålsta centrum.  

 

 Illustration (Tengbom). Det lilla torget i korsningen Stockholmsvägen – Päronvä-
gen syftar till att förstärka kvarterets funktion som entré till Bålsta centrum. 

 

 Illustration (Tengbom). Punkthuset vid Päronvägen.  
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 Solstudie 
I samband med planarbetet har en solstudie över föreslagen bebyg-
gelse gjorts. 

Studien visar att den nya bebyggelsen kommer att skugga Stock-
holmsvägen delar av dagen, vilket innebär att släppen mellan husen 
blir välgörande då de kan släppa igenom ljus. Det nya torget kom-
mer att skuggas av föreslagen bebyggelse på morgon och i viss mån 
mitt på dagen men inte om kvällen. Punkthusen kommer i viss mån 
skugga delar av gårdsmiljön. I princip samtliga grannfastigheter 
(bostäder) kommer inte skuggas i någon större omfattning. Vinter-
tid, när solen står som lägst, blir dock skuggorna längre och kan på-
verka tomterna norr om Stockholmsvägen.  

 

 

 Solstudie (Tengbom). Bilderna visar bebyggelsens skuggverkan mitt på dagen (kl 
12) vår/höst (överst) respektive midsommar (underst).  
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Gator och trafik Gatunät  
Planområdet ansluter idag till Stockholmsvägen respektive Päron-
vägen i väster. Ingen ny gata planeras inom planområdet. 

Trafikmätning på Stockholmsvägen i september 2011 visar en års-
medelsdygnstrafik (ÅDT) om: 

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

ÅDT snitt vecka: 8 601  

 Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg finns längs Stockholmsvägen, på motsatt sida 
planområdet. En ny gångbana/upprustning av den befintliga gång-
banan kommer sannolikt att anläggas längs med bebyggelsen längs 
Stockholmsvägen. 

 Kollektivtrafik 
Vid Bålsta järnvägstation, knappt 500 meter sydost om planområ-
det, finns busshållplatser för samtliga busslinjer som trafikerar Bål-
sta. Hållplats finns även norrut längs Stockholmsvägen (Lilla Haga-
lund). 

Mälarbanan trafikeras såväl av pendel- och regionaltåg till och från 
Stockholm som tåg västerut (Enköping, Västerås etc). 

Parkering och utfarter 
Håbo kommun har riktlinjer för hur parkeringsbehovet ska tillgodo-
ses. Boendeparkering ska i huvudsak ske inom kvarteret/fastigheten 
men samutnyttjande med grannfastigheter är möjligt. För flerbo-
stadshus gäller generellt minst 0,8 p-platser per lägenhet. I detta 
projekt har ett lägre tal om 0,5 p-platser per lägenhet använts vilket 
motiveras av det centrala läget nära kollektivtrafikförbindelser och 
servicefunktioner. 

Avsikten är att anlägga markparkering, vilket illustreras i planhand-
lingen men parkering medges och kan anläggas under mark i delar 
av området (under byggrätter).  
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 Då detaljplanen medger handel i bebyggelsens bottenvåningar till-
kommer behov av ytterligare parkeringsplatser i området. Detaljpla-
nen förhindrar inte en utveckling av Stockholmsvägen (utanför 
planområdet) med till exempel kantstensparkering. Ett genomföran-
de av detta bör i första hand reserveras för eventuell handelsverk-
samhet. 

Angöring till området sker längs Stockholmsvägen och via Päron-
vägen i söder. Att anlägga utfart och parkeringsplatser i anslutning 
till båda gatorna är ett bra sätt att optimera tillgängligheten och und-
vika för stora parkeringsytor.  

Inom ramen för komplementbyggnader finns möjlighet att bygga 
carports över parkeringsplatserna. 

Barnkonventionen Vid ett genomförande av planen kan en mindre del av den befintliga 
naturmiljön sparas för att skapa en attraktiv gårdsmiljö eftersom de 
centrala delarna inte får bebyggas med bostadshus. Mindre byggna-
der (t ex hus för avfallshantering) och parkering får dock anläggas. 
Skogspartiet med tallar i sluttningen mot söder får inte bebyggas 
alls, det ska bevaras och kan nyttjas för lek etc.  

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

 Skolor för alla åldrar, från förskola till gymnasium, finns i närområ-
det. Grundskolor finns inom 700 - 1000 m avstånd och gymnasie-
skola finns i Bålsta centrum på ca 600 m avstånd. Närmaste kom-
munala förskola ligger ca 400 m från planområdet. 

Samtliga skolor kan nås via gång- och cykelvägar. Passage kan be-
höva ske över Centrumleden. 
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Störningar Buller 
Planområdet är bullerutsatt. Såväl bil- som tågtrafik innebär bul-
lerstörningar. Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggel-
se. Avsteg kan dock göras i till exempel centrala lägen. 

 

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse är: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

I samband med planarbetet har en bullerutredning utförts2. Utred-
ningen visar att den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet (från 
trafik på Stockholms- respektive Päronvägen) varierar. Ca 65 dB(A) 
närmast Stockholmsvägen minskar ned till ca 40 dB(A) i den sydli-
gaste delen av planområdet. Den maximala ljudnivån är enligt be-
räkningen 80 dB(A) vid fasad mot Stockholmsvägen.  

 

 Avsteg från Boverkets riktlinjer avseende buller motiveras av: 

 Ett stort behov av bostäder i tätorten (3000 personer i kö, 
juni 2013) 

 Planområdets läge centralt i tätorten, nära till  
fungerande service samt kollektivtrafikförbindelser   

 Att tillskottet av bostäder bidrar till en långsiktig och 
hållbar samhällsutveckling  

 Att en ljuddämpad sida kan uppnås 
 

                                                 
2 Bullerutredningen utfördes av ACAD inför plansamrådet. Planförslaget har modifierats något inför utställningen 
(byggrätten längs Päronvägen har flyttats något och högsta tillåtna antal våningar för huset närmast torget har 
sänkts) men bedömningen är att förändringen inte innebär att en ny bullerundersökning behövs.  
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 För att säkerställa en god boendemiljö föreslås en bestämmelse om 
störningskydd. Bestämmelsen innebär att bostäder ska utformas så 
att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster.  

Vidare ska minst en balkong till varje bostad eller gemensam ute-
plats i anslutning till bostäderna utföras och/eller placeras så att de 
utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) 
maximal ljudnivå. 

Farligt gods 
Järnvägen utgör primär transportled för farligt gods. Planområdet 
ligger ca 100 meter från järnvägen och därmed har ingen riskanalys 
utförts. 

 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer är styrande vid fysisk planering. Den planera-
de exploateringen får inte försvåra möjligheterna att med olika åt-
gärder uppnå god vattenstatus. 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 till god ekologisk status med 
tidsfrist till 2021 på grund av övergödning samt god kemisk ytvat-
tenstatus 2015 (19FS 2009:36). Detaljplanens genomförande får inte 
försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vatten. Miljö-
kvalitetsnormer enligt förordningen för fisk och musselvatten 
(2001:544) gäller för Mälaren. Detaljplanens genomförande får inte 
försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för fiskvatten. Se 
vidare under rubriken dagvatten. 

 Miljökvalitetsnormer för luft 
Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har kartlagt luftför-
oreningssituationen för Håbo kommun under perioden 2003 till 
2010. Kartläggningen visar att inga av de ämnen som omfattas av 
miljökvalitetsnormerna för luft överstiger de nivåer som återfinns i 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 

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 genom att tillslutna 
områden undviks. Avsikten är att placera parkeringsplatser i plan-
områdets ytterområden och lek- och umgängesytor centralt. 
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Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp.  

 Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Huvudprincipen för kvar-
tersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD – lokalt om-
händertagande av dagvatten. Om förutsättningar saknas för LOD el-
ler infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och fördröjas 
innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient.  

Befintliga dagvattenledningar går primärt i Päronvägen och korsar 
endast Stockholmsvägen, pga. lutningarna. Befintliga dagvattenled-
ningar leder dagvatten ut till Aronsborgsviken i Mälaren där miljö-
kvalitetsnormerna för vatten gäller. 

En dagvattenutredning3 har utförts i samband med planarbetet i syf-
te att utreda hur dagvattnet bör hanteras inom planområdet.  

Utredningen rekommenderar flödesutjämnande magasin för takvat-
ten under parkeringsytor med påföljande infiltration. Rening bör ske 
via silning/fastläggning i marklager kompletterat med sandfång. 
Dagvatten från tak får inte ledas vidare till ledningsnätet utan ska 
omhändertas inom planområdet.  

 Från vägytor och parkeringsplatser rekommenderas fördröjning via 
svackdiken, översilning och filtrering i marklager. Möjlighet för 
bräddning till ledningsnätet bör finnas för parkeringsplatser. 

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

Under förutsättning att dagvattenhanteringen kan lösas enligt dessa 
rekommendationer finns goda möjligheter att uppnå det rekommen-
derade riktvärdet 2S4 för dagvattenföroreningar. 

 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 fossilbränsle-
fri 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. 

                                                 
3 Dagvattenutredning Glastomten, Ramböll Sverige AB, daterad 2013-06-26 
4 Nationellt fastslagna riktvärden för föroreningar till sjöar finns ej men i Stockholms län finns förslag till riktvärden 
sedan 2009 (ej fastställda i någon instans). De föreslagna riktvärdena är indelade i olika nivåer och 2:an i 2S står för 
nivå 2, dvs utsläpp från verksamhetsområde och S står för utsläpp till större sjöar och hav. 
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 El 
Befintlig bebyggelse i närområdet är ansluten till befintligt elnät. 
Behov av förstärkning har utretts under planprocessens gång och 
mark (ca 10 x 10 meter) för en nätstation reserveras inom planom-
rådet i anslutning till Päronvägen där den är tillgänglig för drift och 
underhåll. Enligt gällande starkströmsföreskrifter ska avståndet från 
transformatorbyggnad till brännbar byggnadsdel uppgå till minst 5 
m.  

Nätstationens utformning regleras inte i planen utan specificeras i 
exploatörens projektering av området i dialog med E.ON. 

 Servisledning till befintligt hus kommer att tas bort i samband med 
ett genomförande planen. 

 Tele och data 
Ett ledningsstråk med teleledningar berör planområdet och dessa 
kommer att flyttas i samband med genomförandet av detaljplanen. 

 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 
En att ny renhållningsordning som har tagits fram, vilken trädde i 
kraft våren 2013. Den innebär bland annat obligatorisk matavfalls-
insamling inom kommunen, vilket innebär att utrymmen för av-
fallshantering ska dimensioneras efter det. 

Inom planområdet finns utrymme för avfallshantering, t ex i separa-
ta avfallshus (inom ramen för komplementbyggnader) eller med 
nedgrävda behållare. Dessa ska placeras så angöring och avfalls-
hämtning kan ske i enlighet med renhållningsordningen.  

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

Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga 
kraft. 
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Inverkan på miljön Ett genomförande av detaljplanen stämmer överrens med fördjupad 
översiktsplan för Bålsta tätort 2010.  

Detaljplanen påverkar stadsbilden då ett idag glest bebyggt parti av 
centrala Bålsta får en tätare bebyggelse. Hur stadsbilden påverkas 
beror i stor grad av bebyggelsens utformning och tomtens gestalt-
ning. I framtagandet av denna detaljplan har hänsyn tagits till befint-
liga strukturer och platsens förutsättningar som till exempel närhe-
ten till Bålsta centrum. Flerbostadshus längs gatan med möjlighet 
till handel/service syftar till att utveckla området mot en mer stads-
lik miljö, vilket har en koppling till pågående centrumutveckling i 
Bålsta. Det nya stadsrummet (med lokaler och därmed möjlighet till 
verksamheter i bottenplanet) kan även skapa en ökad trygghet med 
människor i rörelse på dagtid och kvällstid. 

Allemansrätten skulle i viss mån kunna påverkas i och med att all-
män naturmark övergår i kvartersmark. Påverkan bedöms dock inte 
vara betydande, då del av grönytor och vegetation sparas i planför-
slaget. 

 Planområdet är påverkat av buller från framför allt Stockholmsvä-
gen varför bullernivåerna och behovet av bullerdämpande åtgärder 
har utretts under planarbetets gång. Bostäder ska därför utformas så 
att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ligger mot tyst 
sida samt så att samtliga boende har tillgång till en uteplats med 
låga bullernivåer. På grund av att bebyggelsen placerats längs vägen 
så kan en gård för lek och umgänge, avgränsad från trafiken som or-
sakar buller men även luftföroreningar, skapas. 

I övrigt bedöms omgivningen inte ge upphov till någon betydande 
miljöpåverkan gällande hälsa och säkerhet inom planområdet. 

Utredningar - Geoteknik, Bjerking AB, 2010-11-15, 2010-12-07 samt 2011-12-
29 med utökat planområde inkluderat  
- Trafikbullerutredning inför detaljplan, ACAD, 2012-09-24 
- Solstudie, Tengbomgruppen, april 2012, uppdaterad maj 2013 
- Dagvattenutredning, Ramböll, Sverige AB, 2013-06-26 

Övrigt Detaljplanen har tagits fram i samarbete med planarkitekt 
LAR/MSA Eleonore Albenius och planarkitekt MSA Lisa Rooth, 
Tengbomgruppen AB samt planarkitekt FPR/MSA Marcus Ek-
ström, Ramböll Sverige AB. 

 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

 
Ola Wikström, stadsarkitekt, Håbo kommun 
Sara Johansson, mark- och exploateringsingenjör, Håbo kommun 
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Bålsta 28 juni 2013 

Håbo kommun 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh 

 

Ola Wikström 

Planchef Stadsarkitekt 

 



1(3) 

 

  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 1987:10 

 
Detaljplan för  
Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län   UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt äldre 
Plan- och bygglagen (1987:10). 

Tidplan Samråd, höst 2012 
Utställning, höst 2013 
Antagande, årsskiftet 2013-2014 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Fastighetsägare/exploatör ansvarar för genomförandet av planen. 
Håbo kommun är huvudman för allmän platsmark.  

Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventu-
ell kabelutsättning, för att säkerställa att mark som ska schaktas eller 
bebyggas är fri från ledningar. Eventuell ledningsflytt eller annan för-
ändring av befintliga anläggningar utförs av ledningsägaren men be-
kostas av exploatören. 

Avtal Detaljplanen bekostas med avgift enligt planavtal. Planavgift ska inte 
tas ut vid bygglov. 

Exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och Håbo-
hus. Detta ska reglera exploatörens åtaganden för planens genomfö-
rande, t ex utbyggnad av vägar, vatten, avlopp, drifts- och underhålls-
ansvar m.m. Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelse av mark 
till kommunen för allmän plats. Exploateringsavtalet antas samtidigt 
som detaljplanen. 

Köpeavtal har skrivits mellan exploatören och de fastighetsägare vars 
fastigheter omfattas av kvartersmarken för bostadsändamål.  
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FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR 
 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

Marken inom planområdet ägs av olika fastighetsägare. Fastigheten 
Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 ägs av Håbohus enligt köpeavtal. 
(ännu ej fastighetsreglerad och avstyckad). Övrig del av Bålsta 1:614 
ägs av Håbo kommun. Håbo kommun äger fastigheterna Bålsta 1:159 
och 1:162 enligt köpeavtal. Samfälligheten del av Bålsta S:7 ägs av 
Bålsta Skifteslag och är idag outredd. 

Kartan nedan visar de olika fastigheterna inom planområdet i förhål-
lande till plankartans användningsgränser och vilka fastighetsbild-
ningsåtgärder som behövs för planens genomförande. 
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Exploatören ansvarar för, ansöker om och bekostar de fastighetsregle-
ringar som behövs för att genomföra detaljplanen. Hela det område 
som planläggs som kvartersmark med bostadsändamål avses att ägas 
av Håbohus och ska vara en och samma fastighet. Det innebär att en 
stor del av Bålsta 1:614 kommer att styckas av till ny fastighet. 

Den del av planområdet som avsatts som allmän platsmark för torg 
omfattas idag av både Bålsta 1:16 och Bålsta1:614. Regleringar är 
nödvändiga så att hela torget ligger inom den kommunala fastigheten 
Bålsta 1:614. 

Del av Bålsta S:7 samt Bålsta 1:162 och 1:159 längs Stockholmsvä-
gen kommer att regleras in i den kommunala fastigheten Bålsta 
1:614. 

Mark för teknisk anläggning, exempelvis transformatorstation, har 
avsatts inom planområdet, inom nuvarande fastighet Bålsta 1:614, i 
framtiden nybildad fastighet. 

EKONOMISKA 
FRÅGOR 
 

 

Planekonomi Planavgift hanteras genom planavtal. 

Inlösen, ersättning Exploatören bekostar flytt av ledningar inom planområdet. 
 

TEKNISKA FRÅGOR  

Tekniska  
utredningar 

 - Geoteknisk utredning, Bjerking AB, 2010-11-15, 2010-12-07 samt 
för utökat planområde inkluderat 2011-12-29  

 - Trafikbullerutredning inför detaljplan, ACAD, 2012-09-24 

 - Solstudie, Tengbomgruppen, 2012-04-17, uppdaterad maj 2013 

 - Dagvattenutredning, Ramböll Sverige AB, 2013-06-26 

 

 

Bålsta den 27 juni 2013 

Håbo kommun 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh Ola Wikström 

Planchef Stadsarkitekt 
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 FÖRSLAG 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-05 KS 2011/117 nr 2013.2168

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas,  Planarkitekt 

 

0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Förslag till beslut om samråd av förslag till detaljplan för Skörby 
5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2010-01-26 § 2 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och del av 
Skörby 5:3. Planområdet ligger i Skörby skog cirka 2,5 km från Bålsta 
centrum och omfattar fastigheterna Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 och 
Skörby 5:9. Planområdet är idag obebyggd skogsmark och har en areal om 
ca 0,7 ha. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta området med 
fyra tomter för friliggande enbostadshus i två våningar i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse i Skörby. Skogsmark föreslås sparas mellan de 
nya och de befintliga tomterna öster om planområdet. En planbestämmelse 
finns införd inom området mellan tomterna som säger att karaktären av 
skogsmark ska bibehållas (skog). Infart föreslås ske från Kalkstensvägen i 
väster. En del av Kalkstensvägen har tagits med i nu aktuell detaljplan då 
gällande detaljplans avgränsning av vägområdet inte överensstämmer med 
vägens sträckning. Utfartsförbud föreslås i två lägen längs Kalkstensvägen 
för att förhindra ur trafiksäkerhet olämpliga körbara förbindelser från 
tomterna. 

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 med syftet att förtäta i tätorten. I den 
fördjupade översiktsplanen anges att den pågående markanvändningen 
fortgår, vilket innebär fortsatt användning för bostäder.  

Planavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att förslag till 
detaljplan kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-05 
– Plankarta, daterad 2013-08-05 
– Planbeskrivning, daterad 2013-08-05 
– Genomförandebeskrivning, daterad 2013-08-05 
 



 FÖRSLAG 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-05 KS2011/117 nr 2013.2168

 

Planavdelningens förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för 
Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
                          Ä PBL (1987:10)  

 
Detaljplan för  
Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen 
Håbo kommun, Uppsala län   SAMRÅDSHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av en 
grupp bostäder inom delar av fastigheterna Skörby 5:3 och 5:8, i an-
slutning till befintlig bostadsbebyggelse i Skörby. Enligt planförsla-
get medges 4 tomter för friliggande enbostadshus i två våningar. 
Tillfart till området sker från Skörbyleden och tomterna nås från 
Kalkstensvägen. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Planens genomförande bedöms vara förenligt med en ur allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. 

PLANDATA  

Läge Planområdet är beläget i västra delen av Bålsta. Planområdet omfat-
tar fastigheten Skörby 5:8 samt delar av fastigheterna Skörby 5:3 
och Skörby 5:9. 

 
Planområdet markerat med en ring. 
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Areal Planområdets areal är ca 0,7 ha. 

Markägoförhållanden Fastigheten Skörby 5:3 ägs av privatperson och Skörby 5:8 ägs av 
NCC AB. Fastigheten Skörby 5:9 ägs av Håbo kommun. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. I den fördjupade översiktsplanen anges att den 
pågående markanvändningen fortgår, vilket innebär fortsatt använd-
ning för bostäder. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort betonar vikten av 
en förtätning av tätorten, vilket stämmer överens med den aktuella 
detaljplanens syfte och genomförande. 

Riksintressen Planområdet berör inga riksintressen. 

Program Detaljplaner ska grundas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen uppfyller förutsättningarna för 
att behandlas med enkelt planförfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fördjupad och detaljerad. 

Detaljplanen bedöms ha stöd i kommunens fördjupade översikts-
plan, varför särskilt program för detaljplanen ej har upprättats. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet är idag detaljplanelagt och ligger inom ”Detaljplan för 
del av Skörby s:1, Skiffer-, Sandstens- och Kalkstensvägen, Del 
(12+13) av Skörby Skog” (Dpl 247). Detaljplanen vann laga kraft 
1992-02-14 och hade en genomförandetid till 2005-12-31. 

I den gällande detaljplanen är fastigheterna Skörby 5:8 och del av 
Skörby 5:3 planlagda för bostadsnära skogsmark (B, skog). Marken 
är punktprickad och får därmed inte bebyggas, marken ska även 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Den del av Skörby 
5:9 som ingår i nu aktuella planområde är i gällande detaljplan plan-
lagd som lokalgata. 

Planområdet gränsar i väster till ”Detaljplan för Skörby 5:1, 5:7 
m.fl., Område 13 och 14 inom Skörby Skog” (Dpl 308). Planen 
vann laga kraft 2002-01-01, genomförandetiden för detaljplanen har 
gått ut. 

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Behovsbedömning 
om betydande miljö-
påverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 
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 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Förslag till beslut om det finns behov för att göra en miljökonse-
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen för samråd, se tjäns-
teskrivelse Dnr KS 2011/117 nr 2013.2115. Samråd har tagits med 
länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens yttrande 
2013-07-31, Dnr KS 2011/117 nr 2013.2142. 

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

 Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 

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

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

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

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upp-
rättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på planbeskriv-
ningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs vilka konse-
kvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Miljö- och tekniknämnden i Håbo kommun beslutade  
2010-01-26 § 2 att planarbete för denna detaljplan får påbörjas. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Planområdet består av skogsmark med huvudsakligen tallskog. 
Marken är relativt flack med mindre höjdpartier inom området i 
form av berg i dagen. Marknivån varierar mellan 31-34 meter över 
havet. 

Skogsmark sparas mellan de nya och de befintliga tomterna öster 
om planområdet. En planbestämmelse finns införd inom området 
mellan tomterna som säger att karaktären av skogsmark ska bibehål-
las (skog). 

 

 
Planområdet sett från söder. 

 Geotekniska förhållanden 
Marken bedöms bestå av morän och på vissa högre partier berg i 
dagen. Utjämning av nivåskillnader behöver utföras inför utbyggna-
den. 

 Förorenad mark 
Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. 

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde avseende mark-
radon på grund av markförhållandena. År 1983 utförde Statens Geo-
tekniska Institut en översiktlig markradonundersökning genom vil-
ken mätningar gjordes inom ett större område som bl a omfattar 
planområdet. Med ledning av undersökningsresultaten bedöms mar-
ken klassas som normalradonmark, vilket betyder att ny bebyggelse 
ska utföras radonsäkert. Årsmedelvärdet i en bostad får inte 
överskrida 200 Bq/m3 radongas. 
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 Fornlämningar 
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet. 

Fornlämningar omfattas av bestämmelserna i kulturminneslagen och 
får inte utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändras, tas 
bort, skadas eller täckas. Om man vid grävning eller annat arbete 
påträffar fornlämning ska det anmälas till Länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden Bostäder 
Planområdet är idag obebyggt. Öster och nordöst respektive väster 
och nordväst om planområdet finns dock parhus respektive friligg-
ande bostadsbebyggelse i två våningar. 

Inom planområdet planeras fyra villatomter där minsta tomtstorlek 
får vara 900 m². Friliggande bostadshus i högst två våningar tillåts. 
Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,8 meter. Endast källarlösa hus. 

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 130 m² per tomt. Största 
bruttoarea för komplementbyggnader (garage, uthus etc) är 50 m² 
per tomt. 

Minsta resp. största tillåtna taklutning är 14-38 grader. 

Garage ska placeras minst 6 meter från gata. 

Skogsmark sparas mellan de nya och de befintliga tomterna öster 
om planområdet. En planbestämmelse finns införd inom området 
mellan tomterna som säger att karaktären av skogsmark ska bibehål-
las (skog). 

 Kommersiell service 
Bålsta centrum ligger ca 2,5 km sydost om planområdet med ett 
stort utbud av kommersiell service. 

 Offentlig service 
Behovet av offentlig service tillgodoses väl inom Bålsta tätort. 

Skörby förskola och Vikingens kooperativa förskola ligger längs 
Skörbyleden, ca 350 meter sydost om planområdet och grundskolan 
Futurum (F-9) ligger längs Kalmarleden ca 2 km sydost om planom-
rådet. 

 Tillgänglighet 
Området saknar större nivåskillnader. Lokalgatunätet är också ut-
format så att alla bostäder får direkt biltillgänglighet. Busshållplats 
finns direkt söder om planområdet, norr om Skörbyleden. 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Utformningen 
i detalj av bebyggelsen och tomtplatserna med avseende på tillgäng-
ligheten inomhus och i utemiljön behandlas närmare i bygglovske-
det. 
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 Angränsande bebyggelse 
Planområdet gränsar i öster till parhusbebyggelse i två våningar från 
1990-talet. Parhusen har fasader av träpanel i varierade kulörer och 
flacka mörka tak. 

Befintlig parhusbebyggelse i öster 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Lek och rekreation 
Ca 250 meter nordväst om planområdet finns en befintlig lekplats. 
Skogsmark sparas också mellan de nya tomterna och de befintliga i 
öster vilket skapar möjligheter till naturlig skogslek. 

Goda rekreationsmöjligheter finns inom skogsområdet direkt norr 
om planområdet. 

Strandskydd Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

Gator och trafik Gatunät  
Trafiken leds till området via Skörbyleden söder om planområdet 
och vidare in på Kalkstensvägen längs vilken tomterna ansluter. 

En del av Kalkstensvägen har tagits med i nu aktuell detaljplan 
(LOKALGATA) då gällande detaljplans avgränsning av vägområ-
det inte överensstämmer med vägens sträckning. 

Utfartsförbud har utlagts i två lägen längs Kalkstensvägen för att 
förhindra ur trafiksäkerhet olämpliga körbara förbindelser från tom-
terna. 

 Gång- och cykeltrafik 
Längs Skörbyleden löper en separerad gång- och cykelväg österut in 
mot Bålsta. 
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 Kollektivtrafik 
Skörbyleden trafikeras av busslinje 303 Bålsta station-Skörby-
Bålsta station och linje 305 Bålsta station-Skörby-Hagviken-Arons-
borg-Bålsta station, som angör en busshållplats omedelbart söder 
om planområdet. Linje 303 trafikerar dagtid och linje 305 kvällstid. 
Turerna går som halvtimmestrafik under vardagar och som timtrafik 
under helger. 

 Parkering 
Parkeringsbehovet för den nya bostadsbebyggelsen ordnas inom de 
egna tomterna. 

Barnkonventionen Sverige har förbundit sig att följa FN:s konvention om barnets rät-
tigheter (barnkonventionen) och Håbo kommun har beslutat att 
konventionen särskilt ska uppmärksammas i kommunens planer.  

Den nya bebyggelsen kommer att ha tillgång till befintlig lekplats 
samt skogsmark mellan tomterna vilket skapar möjligheter till na-
turlig skogslek. Tillgång till närrekreationsområde finns direkt norr 
om planområdet. Bebyggelsen kommer också att få god närhet till 
förskolor. 

Bedömningen är att en god boendemiljö för barn kan skapas och 
planförslaget bedöms inte strida mot barnkonventionens intentioner.

Störningar Buller 
Inga särskilda bulleråtgärder bedöms erfordras mot Skörbyleden då 
avståndet mellan leden och föreslagna bostäder är som närmast 
ca 35 meter (avstånd vägmitt och mark som får bebyggas). 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala vatten- och av-
loppsnätet. 

 Dagvatten 
Hantering av dagvatten ska följa Håbo kommuns dagvattenpolicy, 
antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102.  

Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand 
genom LOD-lokalt omhändertagande av dagvatten. Om förutsätt-
ningar saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet 
utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät 
och/eller recipient. Det vatten som inte kan omhändertas eller infilt-
reras nära källan ska om möjligt avledas i öppna avrinningsstråk. 

Dagvatten bedöms kunna omhändertas genom naturlig avrinning i 
dike längs med Kalkstensvägen ut mot Skörbyledens dikessystem. 
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 Värme 
Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri 
kommun 2050 som bl a innebär att: 
 
1.  Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl före-

ligger. 
2.  Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärr-

värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommen-

deras 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 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank 
installeras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpann-
or för primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ac-
kumulatortank installeras. 
 

 Uppvärmning av bebyggelsen inom planområdet bör ske med vat-
tenburna system. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem an-
passade till förnyelsebar energi användas. 
 
Enligt Miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 5 § ska samtliga verksam-
heter hushålla med energi. I första hand ska förnybara energikällor 
användas. 
 

 El 
Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet. En transformator-
station finns på västra sidan av Kalkstensvägen. 
 

 Tele och data 
Ny bebyggelse ansluts till det befintliga nätet. 

 Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 
Närmast belägna återvinningsstation finns vid korsningen Bergsle-
den-Skärvstensvägen, ca 500 meter från planområdet. 

Miljökonsekvenser Naturmiljö  
Bebyggelsen som planeras inom planområdet har förlagts till mark 
som inte inrymmer några särskilt utpekade naturvärden. Naturmark 
sparas också mellan befintlig och föreslagen bebyggelse.  

 Rekreation och friluftsliv 
Planområdet är idag obebyggd skogsmark. Inga utpekade rekrea-
tions- och friluftsvärden är berörda av planläggningen. Skogsmar-
ken kan dock vara av lokal betydelse som närrekreationsområde för 
boende. I närheten av planområdet finns tillgänglig natur för all-
mänheten.  
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 Landskapsbild 
Den nya bebyggelsen föreslås till högst två våningar, likt befintlig 
angränsande villa- och parhusbebyggelse. Tillskottet av fyra villor 
bedöms ej påverka områdets landskapsbild negativt då tillkomman-
de volymer är små och detaljplanens byggrätt har anpassats till 
byggrätterna i intilliggande detaljplaner. Vegetation sparas också 
mellan befintliga och nya tomter vilket ger den föreslagna bebyg-
gelsen en förankring i landskapet. 

 Hälsa och säkerhet 
Infart till den nya bebyggelsen förslås ske från Kalkstensvägen i 
väster. Utfartsförbud har utlagts i två lägen längs Kalkstensvägen 
för att förhindra ur trafiksäkerhet olämpliga körbara förbindelser 
från tomterna. Utbyggnaden är av mindre omfattning och det bör 
vara möjligt att skapa en trafikmiljö med god trafiksäkerhet.  

 Luft 
Den biltrafik som genereras av den nya bebyggelsen medför luft-
föroreningar i planområdet och dess närhet. Trafikmängden är dock 
liten, varför förändringen i luftkvalitet till följd av den ökade trafi-
ken inte bedöms bli märkbar. 

Den nya bebyggelsen kommer endast att medföra en mindre trafik-
ökning. 

 Buller 
Inga särskilda bulleråtgärder bedöms erfordras mot Skörbyleden då 
avståndet mellan leden och föreslagna bostäder är som närmast 
ca 35 meter (avstånd vägmitt och mark som får bebyggas). 

Störningar under byggskedet 
Under byggskedet kan tillfälliga störningar förekomma för närligg-
ande bostäder. Störningarna bedöms dock inte vara större än vid 
normala byggprojekt. 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Övrigt Detaljplanen har tagits fram av Sweco Architects i Falun genom 
planeringsarkitekt på uppdrag av AB Köldknäpp.

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun och Sara Jo-
hansson, mark- och exploateringsingenjör Håbo kommun. 

Bålsta i juni 2013 

Håbo kommun 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh Paulina Cifuentes Vargas 

Planchef Planarkitekt 
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   NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     Ä PBL (1987:10) 
 
Detaljplan för  
Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen 
Håbo kommun, Uppsala län   SAMRÅDSHANDLING 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande, enligt äldre 
plan- och bygglagen (1987:10) 

Tidplan Detaljplanen beräknas hanteras enligt följande tidplan: 

Samråd 3:e kvartalet 2013 
Granskning 1:a kvartalet 2014  
Antagande 2:a kvartalet 2014 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Fastighetsägare/exploatör ansvarar för planens genomförande. 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet 
(LOKALGATA). 

Avtal Ett planavtal, där kostnaderna i samband med planarbetet regleras, 
har upprättats. Exploatören ersätter kommunen för samtliga kostnader 
i samband med planarbetet. Planavgift ska inte tas ut vid bygglov-
prövningen. 

Avtal kommer att tecknas mellan kommunen och AB Köldknäpp an-
gående utbyggnad av vatten och avlopp samt för att säkerställa stan-
darden på lokalgatan. 

FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR 

 

Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

Syftet med detaljplanen är att avstyckning av fyra fastigheter ska ske 
för småhusbebyggelse. Vid fastighetsbildning ska detaljplanens grän-
ser följas. 

Marken inom planområdet, fastigheten Skörby 5:3 och 5:8, ägs av 
privatperson respektive NCC AB. Exploatören ansvarar för, ansöker 
om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder som behövs 
för att genomföra detaljplanen. 
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EKONOMISKA 
FRÅGOR 

 

Planekonomi Detaljplanen bekostas med avgift enligt planavtal. Planavgift ska inte 
tas ut vid bygglovprövningen. 

Övrigt Detaljplanen har tagits fram av Sweco Architects i Falun genom pla-
neringsarkitekt på uppdrag av AB Köldknäpp. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun och Sara Jo-
hansson, mark- och exploateringsingenjör Håbo kommun. 

 

Bålsta i juni 2013 

Håbo kommun 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh Paulina Cifuentes Vargas 

Planchef Planarkitekt 

 

 

Sara Johansson  

Exploateringsingenjör  

 



 FÖRSLAG 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-05 KS 2012/106 nr 2013.2172

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas,  Planarkitekt 

 

0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Förslag till beslut om godkännande av samrådsredogörelse för 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna 
Skörby 5:1, Lundby 2:1 m. fl. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Syftet 
med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro 
planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksamhet. En 
lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m² med tillhörande körytor 
för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska anordnas till det 
befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB.   

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2013-03-14 har upprättats 
till detaljplanen. MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Det rekommenderas bland annat att ett miljöprogram 
tas fram för hela det framtida verksamhetsområdet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 65 att sända ut förslaget till 
detaljplan på samråd enligt Plan- och bygglagen. Detaljplanen var ute på 
samråd under tiden den 17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. Ett 
samrådsmöte ägde rum den 3 juni, 11 personer kom till mötet och ställde 
frågor.  
 
Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 15 med synpunkter. De 
synpunkter som inkommit berör främst behovet av bullerutredning, spår- 
och trafikutredning, miljöteknisk markundersökning av Räddningstjänstens 
övningsområde, dagvattenhanteringen, tydligare nollalternativ i 
miljökonsekvensbeskrivningen, exploateringens negativa inverkan på 
miljön, anläggningens storlek och placering för nära bostäder. 
Privatpersoner har även uppgivit en oro för minskning av värdet på 
fastigheten.  
 
Med anledning av inkomna yttranden kommer planhandlingarna att 
uppdateras med information från kompletterande utredningar och 
fördjupade bedömningar. Planbeskrivningen kommer att genomgå en del 
redaktionella ändringar samt komplettering med information om när 
riskutredning bör göras samt att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att ta 
bort fornlämningar. Genomförandefrågorna kommer att kompletteras med 
information om samfällighetsföreningar och att borttagande av 
fornlämningar innebär en kostnad. Grundkartan kommer att uppdateras och 
redaktionella ändringar kommer att göras i plankartan för att öka 
läsbarheten. Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-05 KS 2012/106 nr 2013.2172

 

förtydligas. Gjorda bedömningar värderas utifrån nya uppgifter från 
kompletterande utredningar.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-05 
– Samrådsredogörelse, daterad 2013-08-05 
 
Planavdelningens förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen godkänner samrådsredogörelse för detaljplan för Kvarter nr 3, 
Logistik Bålsta. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



 UTLÅTANDE 1(13)

 Datum Vår beteckning 
  2013-08-05 KS 2012/106 nr 2013.2171 

  

 

 

Förslag till detaljplan för kvarter nr 3 Logistik Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, 
upprättat i april 2013. 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 17 maj 2013 varit utsänt för samråd till och 
med den 17 juni 2013. Ett samrådsmöte ägde rum den 3 juni, kl 18.30 -20.00, i kommunhuset. 
11 personer kom och ställde frågor. Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 15 med erin-
ran. Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Polismyndighe-
ten i Uppsala län, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova och Svenska kraftnät. Polismyndigheten 
inkom med samma yttrande två gånger.  

Sammanfattning av inkomna yttranden 
Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter men de som framför allt tas upp är behovet av 
bullerutredning, spår- och trafikutredning samt en miljöteknisk markundersökning av Rädd-
ningstjänstens övningsområde. Det efterfrågas en bedömning av dagvattnets påverkan på Mäla-
ren, ett helhetsperspektiv på dagvattenhanteringen samt ett tydligare nollalternativ i miljökonse-
kvensbeskrivningen. Yttranden behandlar också exploateringens negativa inverkan på närmiljön 
till följd av bland annat trafik. Några anser att anläggningen är för stor och placeras för nära bo-
städer. En oro för minskning av värdet på fastigheter finns också hos boende i närområdet. 

Ändringar efter samrådet 

Planhandlingarna kommer att uppdateras med information från kompletterande utredningar (bul-
lerutredning och miljöteknisk markutredning) och fördjupade bedömningar (dagvattnets påver-
kan på Mälaren). Planbeskrivningen kommer också att genomgå en del redaktionella ändringar 
samt kompletteras med information om när riskutredning bör göras och att det krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen att ta bort fornlämningar. Genomförandefrågorna kommer att kompletteras 
med information om samfällighetsföreningar och att borttagande av fornlämningar innebär en 
kostnad.   

Grundkartan kommer att uppdateras och förses med rutnätspunkter. Redaktionella ändringar av 
plankartan kommer göras för att öka läsbarheten. Egenskapsbeteckningen jvg förs in på en mind-
re yta där befintligt industrispår korsar nya Björnängsvägen. 

Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att förtydligas. Gjorda bedömningar 
värderas utifrån nya uppgifter från kompletterande utredningar.  

Inkomna yttranden 
Nedan sammanfattas respektive inkommit yttrande med synpunkter på förslaget. Inkomna ytt-
randen redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga. På följande sidor finns kommentarer 
till inkomna skrivelser. 
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1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 14) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kommunen ska redogöra för vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen be-
döms få för Mälarbanan och E18 (riksintresse för kommunikationer). Kommunen ska 
samråda om planförslaget med de kommuner som berörs av förslaget till detaljplan. 
Kommunen bör utreda hur den ökade dagvattenavrinningen påverkar föroreningshalterna 
i vattenförekomsten Mälaren-Gripsholmsviken. En utredning bör göras som visar buller-
utbredningen från verksamheten i området avseende väg- och järnvägstrafik till/från om-
rådet, rangering av gods och annan verksamhet som kan medföra bullerstörningar. En ut-
redning bör också göras för den prognosticerade trafikmängden, 7500 fordonsrörelser per 
dygn, på nya Björnängsvägen. Om det inte finns någon miljöteknisk markundersökning 
som styrker verksamhetsutövarens bedömning att pågående verksamhet inte har förorenat 
marken bedömer Länsstyrelsen det som osannolikt, då brandövningsplatser generellt är 
mer eller mindre förorenade. 

För att få ta bort fornlämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Kostnader för arkeolo-
giska undersökningar bör hanteras i planbeskrivningens kapitel om genomförande.  

Kommunen bör utreda möjligheter att genomföra kompensationsåtgärder då stora ytor 
naturmark tas i anspråk.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Om det inte finns någon miljöteknisk markundersökning som styrker verksamhetsutöva-
rens bedömning att marken inte är förorenad bör mkb:n kompletteras med information 
om att sänkning av marken kan bidra till att föroreningar sprids i mark eller grundvatten.  

Länsstyrelsen påminner om att diken, som inte berör dagvatten eller dränvatten och som 
har för avsikt att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål, inte får 
läggas om utan tillstånd till markavvattning.  

Konsekvenserna av ett tydligare nollalternativ bör beskrivas.  

Svar 

Att redan i detaljplaneskedet redovisa exakta destinationer för den trafik som kommer att 
genereras av kommande verksamheter låter sig inte göras. I dagsläget bedöms att ett tåg 
per dygn kommer att leverera gods till anläggningen. Med samma tåg som ankommer an-
läggningen sker också utleverans av gods – således ett tåg per dygn. Detta är en marginell 
ökning av tågtrafiken på banan jämfört med idag. Godstrafik till och från anläggningen 
kommer dessutom att ske under lågtrafiktid. Påverkan på Mälarbanan av förslaget till de-
taljplan bedöms därför som ringa.  

Vid fullt utbyggd verksamhet bedöms 250 lastbilar per dag trafikera anläggningen, det 
vill säga 500 fordonsrörelser per dag. Trafiken fördelas troligtvis relativt jämt mellan öst-
lig respektive västlig riktning på E18. Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta trafikeras 
E18, i höjd med Bålstas norra trafikplats, av över 22 000 fordon per dygn (cirka 22 100 
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fordon per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn öster om trafik-
motet). Andelen tung trafik är cirka 11%. I jämförelse med befintlig trafik är tillskottet 
obetydligt. Det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra trafikplats och till-
skottet av 500 fordon per dag (dvs. trafik i riktning till och från Stockholm samt trafik i 
riktning till och från Enköping) bedöms inte medföra köbildning etc. 

Planerad anläggning förutsätts bli väl försörjd med kollektivtrafik, men viss personbils-
trafik kommer att tillkomma. Eftersom antalet arbetstillfällen i Bålsta ökar till följd av an-
läggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stockholmsområdet minskar. Anlägg-
ningen kan bidra till att minska personbilstrafiken på E18. 

En fördjupad bedömning av dagvattenavrinningens påverkan på Mälaren kommer att ut-
föras.  

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och vara klar till granskningsskedet 
av detaljplanen. Att göra bullerberäkningen på en prognosticerad trafikmängd på 7500 
fordonsrörelser per dygn på nya Björnängsvägen är inte aktuellt. Den prognosticerade tra-
fikmängden utgör ett maxalternativ där ett värsta scenario vad gäller trafikmängder har 
räknats fram. Hänsyn har inte tagits till att gods fraktas på tåg istället för med lastbil, att 
området planeras att trafikförsörjas med kollektivtrafik på sikt eller möjligheten att ta sig 
till området som gående och cyklist.  

En miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
(Räddningstjänstens övningsområde respektive E.ons fastighet) kommer att ske och vara 
klar till granskningsskedet av detaljplanen.  

Samråd av planförslaget har skett med kommuner som berörs av förslaget. 

Texten om fornlämningar kompletteras med information om att det krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen att ta bort en fornlämning samt kostnad.  

En naturvärdesinventering i Björnbro utfördes av Calluna år 2012. Denna visar att det 
inom planområdet inte finns någon vegetation med högt naturvärde eller påtagligt natur-
värde. De områden som har naturvärden och som bedöms vara av värde ur rekreations-
synpunkt finns utanför planområdet och sparas i sin helhet (Detaljplaneprogram för 
Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta, godkänd av KS 2013-04-08). 

Om så behövs kommer Kommunen att lämna in anmälan om vattenverksamhet (för om-
ledning av diken) till Länsstyrelsen. 

Nollalternativet och dess konsekvenser förtydligas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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2. Trafikverket (bilaga nr 11) 

Synpunkter på detaljplanen 

En studie för spåranslutningen bör tas fram som visar trafikflöde och vart transporterna är 
tänkt att gå.  

För att möjliggöra ytterligare transporter på järnväg krävs ett triangelspår till uppspåret 
mot Ekolsund. Om etableringen medför att spåranläggningen måste byggas om anser Tra-
fikverket att exploatören ska bekosta denna ombyggnad. 

På Bålsta driftplats ska inga aktiviteter som bromsprov, växling och rundgång genomfö-
ras. 

En trafikutredning som redovisar vilka fordonsflöden som etableringen genererar samt 
vilken påverkan trafiken från planområdet kommer att ha på det allmänna vägnätet och då 
särskilt trafikplatserna på E18 bör göras.  

Det är Trafikverket som bestämmer skyddsnivån i en ny plankorsning. 

Alla föremål och byggnader högre än 20 meter ska lokaliseringsprövas av berörda flyg-
platser samt LFV. 

Svar 

Att redan i detaljplaneskedet redovisa exakta destinationer för den trafik som kommer att 
genereras av kommande verksamheter låter sig inte göras. I dagsläget bedöms att ett tåg 
per dygn kommer att leverera gods till anläggningen. Med samma tåg som ankommer an-
läggningen sker också utleverans av gods – således ett tåg per dygn. Detta är en marginell 
ökning av tågtrafiken på banan jämfört med idag. Godstrafik till och från anläggningen 
kommer dessutom att ske under lågtrafiktid. Det finns inga planer på att köra tåg genom 
Stockholm. Påverkan på Mälarbanan av förslaget till detaljplan bedöms därför som ringa.  

I detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta (godkänd av KS 
2013-04-08) finns triangelspåret illustrerat och är omnämnt. Tekniskt sett kommer det 
fortsättningsvis att vara möjligt att bygga ett triangelspår till uppspåret mot Ekolsund. 
Detta oavsett genomförandet av denna detaljplan. Med tanke på den ytterst marginella 
ökningen av tågtrafiken, under lågtrafiktid, som anläggningen förväntas medföra torde ett 
triangelspår inte behövas i närtid. Kommunen instämmer i att en eventuell framtida ut-
byggnad av triangelspåret måste bekostas av dem som har nytta av spåret.  

Trafikverkets påpekande om begränsning av aktiviteter på Bålsta driftsplats noteras som 
en förutsättning för verksamheten i detaljplaneområdet. 

Vid fullt utbyggd verksamhet bedöms 250 lastbilar per dag trafikera anläggningen, det 
vill säga 500 fordonsrörelser per dag. Trafiken fördelas troligtvis relativt jämt mellan öst-
lig respektive västlig riktning på E18. Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta trafikeras 
E18, i höjd med Bålstas norra trafikplats, av över 22 000 fordon per dygn (cirka 22 100 
fordon per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn öster om trafik-
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motet). Andelen tung trafik är cirka 11%. I jämförelse med befintlig trafik är tillskottet 
obetydligt. Det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra trafikplats och till-
skottet av 500 fordon per dag (dvs. trafik i riktning till och från Stockholm samt trafik i 
riktning till och från Enköping) bedöms inte medföra köbildning etc. Kommunen bedö-
mer dock att korsningen Björnängsvägen/Kraftleden behöver byggas om till en cirkula-
tionsplats i samband med exploateringen av Björnbroområdet. 

Planerad anläggning förutsätts bli väl försörjd med kollektivtrafik, men viss personbils-
trafik kommer att tillkomma. Eftersom antalet arbetstillfällen i Bålsta ökar till följd av an-
läggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stockholmsområdet minskar. Anlägg-
ningen kan bidra till att minska personbilstrafiken på E18. 

Kontakt kommer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plankorsningen.  

Beställning av flyghinderanalys av Luftfartsverket (LFV) kommer att göras.  

3. Landstinget i Uppsala län (bilaga nr 6) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kollektivtrafikförvaltningen har idag inga planer på linjeförändringar i Håbo kommun 
men vill poängtera att om exempelvis linje 310 ska trafikera nya Björnängsvägen innan 
alla etapper är klara krävs en vändslinga i slutet av vägen.  

Svar 

En vändslinga för bussen kan anläggas utanför planområdet till dess att nya Björnängsvä-
gen är utbyggd.  

4. Lantmäteriet (bilaga nr 13) 

Synpunkter på detaljplanen 

Plankartan är otydlig. Grundkartan behöver korrigeras och kompletteras. Befintlig detalj-
plan för Västerskogs industriområde (Dpl 395) har en pågående genomförandetid. Be-
hövs rättighet för dagvattenflöde ut ifrån fastigheten? Vem ska förvalta dagvattendam-
marna? Det finns samfälligheter inom området. Ska befintliga ledningar, el samt vatten- 
och avlopp, ligga kvar eller flyttas? Behövs nya ledningsrätter? Vem förvaltar utbyggd 
infrastruktur som gång- och cykelvägar? 

Svar 

Då planområdet utgör en till ytan stort område, cirka 34 ha, har plankartan ritats i skala 
1:2000 i A1 format och det är också i det formatet som kartan bör läsas för att vara lätt-
läst och tydlig då plankartan är väldigt informativ. Grundkartan kommer att korrigeras 
och kompletteras med rutnät.  

Då det är kommunen och dess bolag som äger all mark inom planområdet samt att detalj-
planen inte förändrar något i sak, det vill säga möjligheten att köra över industrispåret, så 
kommer det inte vara aktuellt med några ersättningsanspråk.  
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Dagvattenhanteringen på kvartersmark, privat mark, förvaltas av fastighetsägaren. Dag-
vattendammar på kommunal mark, allmän platsmark, förvaltas av kommunen då det är en 
kommunal angelägenhet. Utflödet ut från privat fastighet till kommunal anläggning regle-
ras i kommunens dagvattenpolicy.  

Samfälligheten för Lundby ga:1 måste omprövas. Den del av Lundby ga:1 som ligger 
inom planområdet kommer när vägen byggs övergå till kommunalt huvudmannaskap. 
Planhandlingen förtydligas med detta. Lundby s:1 ligger utanför planområdet.  

Planhandlingen, avsnitt genomförandefrågor, anger att befintlig ledningsrätt för dricks-
vattenledning och spillvattenledning behöver omprövas eftersom ledningen kommer att 
flyttas. Befintliga el-ledningar kommer vara kvar men kommer troligtvis markförläggas. 
Dessa ledningsrätter behålls. Ny ledningsrätt kan bildas för framtida nätstationer. Detta 
gäller även fortsättningsvis.  

Eftersom all gatumark ligger på allmän platsmark, Lokalgata respektive Huvudgata, ska 
de förvaltas av kommunen då kommunen är huvudman för allmän platsmark, vilket 
framgår av plankarta med bestämmelser. 

5. E.on Elnät Stockholm AB (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

E.on Elnät vill att plankartan kompletteras med ett generellt E (teknisk anläggning) för 
det avsatta området för tydlighetens skull. I övrigt inget att erinra.  

Svar 

Plankartan innehåller ett område utefter nya Björnängsvägen med bestämmelse som tillå-
ter att nätstationer får uppföras (kryssad mark). Något generellt E-område för hela områ-
det är inte aktuellt. Har E.on behov av större områden för tekniska anläggningar bör dessa 
preciseras i läge i detaljplanen.  

6. Räddningstjänsten Enköping-Håbo (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

Stycket om riskhänsyn i planbeskrivningen gäller under förutsättning att det inom plan-
området inte förekommer omfattande kemikaliehantering. I området bör ett brandpostnät 
anläggas med flödeskapacitet i enlighet med VAV P 83 och utformat i enlighet med VAV 
P76. 

Svar 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att ifall planerad verksamhet ändras 
så att kemikaliehantering och farligt gods transporter i/till området planeras ska en riskut-
redning utföras. Information om att området ska försörjas med ett brandpostnät, dimen-
sionerat och utformat enligt gällande riktlinjer, finns i planbeskrivningen.  
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7. Miljö- och teknikförvaltningen, va-avdelningen, Håbo kommun (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

En dagvattenutredning för de ytor som efter exploateringen kommer ha kommunalt hu-
vudmannaskap måste göras. Dagvattenutredning och va-projektering behöver gå hand i 
hand med utformning av gator etc. för eventuellt integrerade lösningar. Den flödesre-
glering som beskrivs för tomtmark i planbeskrivningen ska även gälla för ytor med kom-
munalt huvudmannaskap.  

Flytten av överföringsledningen mot Krägga och Ekolsund ska ske i samråd med va-
avdelningen.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

I miljökonsekvensbeskrivningen ges förslag på kontrollprogram för dagvatten samt att 
funktionen på dagvattenlösningar bör följas upp. Om man med kontrollprogram avser 
provtagning som ska ge en rättvisande bild så är det både kostsamt samt att flera typer av 
dagvattenanläggningar har en god effekt som redan är väl belagd. Provtagning känns inte 
rimligt.   

Svar 

Gjord dagvattenutredning omfattar kvartermark inom område A, det vill säga ett betydligt 
större område än planområdet. Någon dagvattenutredning som omfattar allmän platsmark 
har inte utförts. Mark har avsatts i detaljplanen för ett dagvattenstråk på allmän plats-
mark. Utformningen av dagvattensystemet bestäms i samband med projekteringen av inf-
rastrukturen i området. Dagvattenpolicyn och dess riktlinjer gäller för både kvartermark 
och allmän platsmark. 

Det är kommunen som ansvarar för projektering, drift och underhålla av de allmänna 
ytorna. Ansvaret omfattar även allmänna ledningar som överföringsledningen mot Kräg-
ga och Ekolsund.  

Det är kommunen, Miljö- och teknikförvaltningen, som ansvarar för uppföljning av pa-
rametrar för luft, dagvatten och buller för hela området för att se den sammantagna effek-
ten av exploateringen.  

8. Tillståndsnämnden, Håbo kommun (bilaga nr 12) 

Synpunkter på detaljplanen 

Miljöavdelningen önskar att så mycket som möjligt av naturmiljön sparas. Det är av vikt 
att en massbalans görs av området.  

Det finns risk att marken vid Räddningstjänstens övningsområde är förorenad. Undersök-
ning av marken bör göras.  

Man bör se över möjligheterna att begränsa bullerstörningarna genom att se över hastig-
hetsbegränsningen på Kraftleden, utformningen av planerad byggnad vad gäller placering 
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av portar för in- och utlastning samt kylaggregat på lastbilar. Miljöavdelningen vill även 
uppmärksamma risker för störande buller från tågtrafik på sikt samt från buller som upp-
står under sprängningsarbeten.  

Miljöavdelningen anser att det kan vara aktuellt att inför luftövervakning vid logistikom-
rådet för att kunna följa luftkvaliteten från och med nu och under etableringen samt i 
framtiden. 

Håbo kommun bör ställa så höga krav som möjligt på fastighetsägare och verksamhetsut-
övare när det kommer till energiförbrukning och energislag.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljöavdelningen tillser att det är viktigt att den samlade bedömningen av miljöpåverkan 
inte tappas bort samt att det konkretiseras hur kommunen kommer tillse att uppföljning 
av miljöpåverkan genomförs. Ansvaret för att ta fram kontrollprogram och riktlinjer för 
miljöhänsyn måste pekas ut. 

Svar 

De områden som har naturvärden (enligt naturvärdesinventering av Calluna 2012) och 
som bedöms vara av värde ur rekreationssynpunkt finns utanför planområdet och sparas i 
sin helhet. I samband med projekteringen av kvarteret kommer en massbalansberäkning 
att göras.  

En miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
(Räddningstjänstens övningsområde respektive E.ons fastighet) kommer att ske och vara 
klar till granskningsskedet av detaljplanen.  

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och varar klar till granskningsskedet 
av detaljplanen. Om utredningen visar att det finns behov av åtgärder för att minska bull-
ret kommer det att utföras. 

BBR (boverket bygg regler) anger vilka energikrav som får ställas på byggnaders energi-
användning. Det finns inget stöd i PBL (plan och bygglagen) att reglera val av uppvärm-
ningssystem och val av energislag i en detaljplan.  

Uppföljning av parametrar för luft, dagvatten och buller för hela området ska göras av 
kommunen för att se den sammantagna effekten av exploateringen. Uppföljning görs av 
Miljö- och teknikförvaltningen. 

9. Naturskyddsföreningen Håbo (bilaga nr 18) 

Synpunkter på detaljplanen 

Naturskyddsföreningen saknar en beskrivning av konkreta åtgärder för att minska de 
störningar som förväntas uppkomma när anläggningen är på plats och transporterna 
till/från anläggningen kommit igång. Naturskyddsföreningen anser att Björnängsvägen 
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inte ska fortsätta väster om kvarter 3 och kräver att denna väg ska avslutas i höjd med in-
planerade bilparkeringar i planområdets sydvästra del. 

Det är bra att ägarna avser att använda spillvärme från kylanläggningar som primär upp-
värmning. Det vore bra om Kilenkrysset gick ett steg längre och satsade på egen produk-
tion av elektricitet för att driva belysning etc. i anläggningen t.ex. i form av installation av 
solpaneler och/eller vindkraftverk.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

”Nollalternativet” är inte tillräckligt definierat varför det inte går att göra någon korrekt 
jämförelse mellan detaljplanen och ”nollalternativet” avseende buller, luftföroreningar, 
hydrologi etc. 

Naturskyddföreningen håller inte med om bedömningen att påverkan på luft, yt- och 
grundvatten vid en exploatering ger små positiva konsekvenser. De bedömer att påverkan 
är plus-minus-noll.  

Svar 

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och varar klar till granskningsskedet 
av detaljplanen. Om utredningen visar att det finns behov av åtgärder för att minska bull-
ret kommer det att utföras. Björnängsvägens förlängning finns redovisad i Fördjupad 
översiktsplan för Bålsta tätort (2010-06-14). Vägen är till för att på lång sikt försörja nya 
bostadsområden och verksamhetsområden samt avlasta befintliga bostadsområden från 
genomfartstrafik.  

Kommunen har inte möjlighet att ställa krav på egen produktion av elektricitet inom fas-
tigheten.  

Nollalternativet och dess konsekvenser kommer att preciseras ytterligare i miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

Bedömningen kvarstår då påverkan ur ett mer övergripande perspektiv än enbart för 
planområdet sammantaget bidrar till små förbättringar.  

10. och (bilaga nr 8) 

Synpunkter på detaljplanen 

Förslaget till detaljplan ger oss ingen möjlighet att ta oss med hästar till skogsvägar och 
strövområden. Med planerad infrastruktur ser vi ingen möjlighet att på ett säkert sätt ta 
oss till och från vår gård.  

Ljudnivån i vårt närområde förefaller bli outhärdlig med konstant trafik dygnet runt.  

Vi anser att det är en avsevärd risk för en rejäl värdeminskning på vår fastighet till följd 
av planerad anläggning. 
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Vi har tät kontakt med Länsstyrelsen gällande de salamandrar och hasselsnokar som fre-
kventerar området där Logistik Bålsta är tänkt placeras.  

Transporterna kommer medföra ett rejält tryck på miljön avseende utsläpp. 

Svar 

Förslaget till detaljplan bedöms inte hindra möjligheten att även fortsättningsvis ta sig 
med häst till skogsvägar och strövområden. Befintliga Björnängsvägen mot Fågelsång 
kommer vara kvar och byggs inte om förrän det blir aktuellt att exploatera de norra delar-
na av område A. För detta krävs en ny detaljplan. Av detaljplaneprogrammet för Björnbro 
verksamhetsområde/Logistik Bålsta framgår att stråk med naturområden och befintliga 
strövstigar behålls mellan kvarter med verksamheter.  

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och varar klar till granskningsskedet 
av detaljplanen. Om utredningen visar att det finns behov av åtgärder för att minska bull-
ret kommer det att utföras. 

Hur eller om fastighetens värde påvekras som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas. 

Området Nyhagen ingår inte i denna detaljplan. När det blir dags att upprätta en detalj-
plan för detta område kommer en inventering av fauna att utföras om behov finns.  

11. (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

Att upplåta mark för att erbjuda industritomter nästan mitt i Bålsta är vansinnigt. Indu-
striområdet angränsar direkt till min fastighet. Utsikten blir förstörd, en 30 meter hög 
byggnad 50-100 meter från min tomt, och värdet på fastigheten kommer troligtvis halve-
ras. Miljön kommer att påverkas negativt av förslaget. Håbo kommun behöver inte vara 
en stor omlastningscentral. Det finns inga garantier för att fler jobb skapas lokalt. 

Svar 

Inkommit yttrande från är samma som under samrådet för detaljplanepro-
grammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta (dnr KS 2011/89 nr 2013.954) 
förutom punkten om höjden på byggnaden.  

En förändring av området från naturmark till verksamhetsområde är en stor förändring ur 
landskapsbildssynpunkt. Landskapsrummet är dock relativt storskaligt. Byggnadens vo-
lym kan passas in i landskapet. Området angränsar dessutom till befintligt verksamhets-
område, Västerskogs företagspark, där det redan finns höga anläggningar.  
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12. (bilaga nr 15) 

Synpunkter på detaljplanen 

hemställer att förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning inte be-
viljas på grund av negativ påverkan på miljö och natur samt den negativa påverkan på 
hennes fastighets värde som verksamheten skulle ha.  

Svar 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen så bedöms genomföran-
det av detaljplanen inte innebära att någon miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. 
Planen bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en del miljömål nega-
tivt. 

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas. 

13.  (bilaga nr 16) 

Synpunkter på detaljplanen 

 kräver att det görs en omfattande bullerutredning innan det blir ytterligare indu-
strier i området samt att ett miljöprogram tas fram, även för framtida verksamheter i om-
rådet. I övrigt är det samma yttrande som lämnades in under samrådet av detaljplanepro-
grammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta.  

Svar 

Stora delar av yttrandet har redan besvarats i samrådsredogörelsen för detaljplanepro-
grammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta (dnr KS 2011/89 nr 
2013.954).  

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och varar klar till granskningsskedet 
av detaljplanen.  

Inom kommunen finns flera olika policyer och riktlinjer som gäller vid nyexploatering 
och ändrad markanvändning. Dessutom finns nationella regler (exempelvis Boverkets 
Bygg Regler), riktlinjer (exempelvis riksdagens riktvärden för buller) och mål (exempel-
vis Miljökvalitetsnormer) som ska uppfyllas. Dessa gäller oavsett om ett miljöprogram 
upprättas eller ej.  

14.  (bilaga nr 17) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vi motsätter oss planen att bygga ut kvarter nummer 3 med motiveringen att oersättliga 
naturvärden går förlorade, byggnadens höjd är för hög och passar inte in i landskapsbil-
den, placeringen är för nära samhället och byggnaden är för stor till ytan och trafikök-
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ningen kommer ha en negativ miljöpåverkan. Man behöver förvissa sig om att det inte 
finns betydande fornlämningar i området.  

Svar 

En naturvärdesinventering i Björnbro utfördes av Calluna år 2012. Naturvärdesinventer-
ingen visar att det inom planområdet inte finns någon vegetation med högt naturvärde el-
ler påtagligt naturvärde. Ett mindre bestånd av asp har bedömts inneha ett visst naturvär-
de. Det finns inga krav i detaljplanen på att spara aspbeståndet. Denna information finns i 
planhandlingen, se avsnitt mark och vegetation.  

Landskapsrummet är relativt storskaligt och byggnadens volym kan passas in i landska-
pet. Området angränsar dessutom till befintligt verksamhetsområde, Västerskogs före-
tagspark, där det redan idag finns höga byggnader. Kvarter nummer 3, som omfattas av 
denna detaljplan, är lokaliserat mer än 500 meter från närmsta bostadskvarter. Väster-
skogs företagspark ligger närmare dessa bostadskvarter än planerad anläggning inom 
kvarter nummer 3.  

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen så bedöms genomföran-
det av detaljplanen inte innebära att någon miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. 
Planen bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en del miljömål nega-
tivt. 

Arkeologisk utredning samt en tilläggsinventering har utförts för området Brunna-
Björnbro. Utredningen visar att det finns fornlämningar inom området men inga boplats-
lämningar. Denna information finns i planhandlingen, se avsnitt fornlämningar.  

15. (bilaga nr 19) 

Synpunkter på detaljplanen 

Närbelägna bostäder kommer störas av buller och oljud. Hur är det tänkt med dagvattnet? 
Kommer grundvattnet att påverkas? Dieselavgaser kan ge cancer i lungor och urinblåsan. 
Avgaser är inte bra för boende, djurlivet och övriga miljön i områet. Marknadsvärdet på 
vårt hus kommer att minska väsentligt.   

Svar 

En bullerutredning som omfattar både verksamhetsbuller (inom detaljplaneområdet), väg-
trafikbuller samt tågtrafikbuller kommer att utföras och varar klar till granskningsskedet 
av detaljplanen. Om utredningen visar att det finns behov av åtgärder för att minska bull-
ret kommer det att utföras. 

En dagvattenutredning som omfattar område A har utförts. Utredningen innehåller bland 
annat åtgärdsförslag för omhändertagande av dagvatten som uppkommer inom kvarters-
mark. Hur dagvattnet ska renas och fördröjas inom respektive fastighet bestäms i sam-
band med projekteringen av området. 
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Gatorna i området kommer att utgöras av öppna gaturum som bidrar till hög luftomsätt-
ning. Genomförandet av detaljplanen bedöms därför inte medföra någon risk för boende i 
området eller en negativ inverkan på MKN för utomhusluft.  

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas. 

 

Bålsta augusti 2013 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh  Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef    Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden 



Diarienummer 

polismyndigheten 
i Uppsala län 

Datum 
2013-05-16 

Handläggare 

596 A063.93212013 

Er referens 

Tillståndsenheten 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens förvaltning -HÄBO-KOMMUN 

KO!.§.!\lNSlYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 74680 BÅLSTA 

2013 .. 05·· 2 O 
KSLl>' 

Detaljplan angående Björnbro verksamhetesområde, Lotistik, 
Bålsta 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget 
att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

För polismyndigheten 

POlismyndigheten i Uppsala län 
Box 3007, 750 03 UPPSALA, Besök: Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala 

Telelon:11414 Fax:010·5676785 
polismyndigheten. uppsala @polisen.se www.polisen.se/uppsala 



Från: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.se] 
Skickat: den 23 maj 2013 10:45 
Till: Kommun 
Ämne: Plansvar Björnbroomr§det kv nr 3 

~ , , 

~~N ~!l7iIa'll ~'Il~ftl<l1lJlm ~B •••• ~ 
" - " " 

Datum Arkivnr 
2013-05-23 Ö201297 

Detaljplan för Björnbroområdet kv nr 3, Håbo kommun 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 

Hanteringen av nätstationer tas upp i planbeskrivningen och även i planbestämmelserna. E.ON Elnät vill 
dock att plankartan kompletteras med ett generellt E (teknisk anläggning) för det avsatta området bara för 
tydlighetens skull. 

I övrigt inget att erinra. 

Med vänliga hälsningarlWith kind regards. 
Peter Eriksson 

Tillstånd och Rättigheter 
M +46-706-884014 
F +46-19-159106 
peter.eriksson@eon.se 

E.ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 
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Diarienummer 

polismyndigheten 
i Uppsala län 

Datum 
2013-05-17 

Handläggare 

596 A066.347/20 13 

Er referens 
Klas Ljungberg 

Tillståndsenheten 

Håbo Kommun 
Kommunsstyrelsens förvaltning 

74680 BÄLSTA 

Detaljplan angående för Kvarter nr 3, logistik BåIsta, Håbo 
kommun 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget 
att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

För polismyndigheten 

,,-- 4'~---'~' , 
/-::;:::: '"\" ""'~)l' , t-·- . ..... .... _ .. _ .. _ .... _.-. 

David Johansson 
Chef tillståndsenheten 

Polismyndigheten i Uppsala län 
Box 3007, 75003 UPPSALA, Besök: Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala 

Telefon: 11414 Fax: 010-5676785 
polismyndigheten. uppsala@polisen.se www.polisen.se/uppsala 



r..ll HABO te' KOMMUN 

DELEGATIONS BESLUT 
Datum 
2013-05-27 

Miljö- och leknikförvallningen 
Marika Hanson, VA-ingenjör 
0171-52586 
marika.hanson@habo.se 

Yttrande på detaljplan/program beslut nr 2 

Synpunkter på detaljplan för kvarter 3 Logistik Bålsta 
Sammanfattning 
VA-avdelningen lämnar följande synpunkter på sarnrådshandlingarna: 

Håbo kommun 

• En dagvattenutredning måste göras även för de ytor som efter 
exploatering ska ha kommunalt huvudmannaskap. Dvs gator, vägar, 
grönytor och andra ytor. Dagvattenutredning är endast tidigare gjord 
för kvartersmark. 

• Rördragningarna för vatten, spillvatten och dagvatten samt övriga 
tekniska lösningar för dagvatten påverkar utformningen av 
vägområden och vägprofiler. Därför är det viktigt att 
dagvattenutredning samt va-projektering sker hand i hand med 
utformningen av gator, vägar, ge-vägar och anslutande grönytor i 
området. 
I flera fall krävs integrerade lösningar för VA & gator varför det blir 
mycket viktigt. Ur det perspektivet måste också 
dagvattenutredningen för de kommunala ytorna göras då den ger 
svar på bland annat vilka dagvattenflöden som man kan förvänta sig 
från vägytorna. 

• V A-avdelningen noterar att endast på den befintliga 
Björnängsvägen, som ansluter till VallaIundsvägen, planeras för ett 
20 m brett stråk för dagvattenhanteringen. Detta är positivt men 
lämnar ändå frågan om hur och var hanteringen för den nya 
Björnängsvägen ska ske utan avsatt mark i detaljplan. Aterigen blir 
det viktigt att en eventuell lösning i så fall kan integreras med vägen 
om det är ont om yta. 

• Kraven på dagvattenhanteringen inom tomtmark är att 
dagvattenanläggningar ska dimensioneras för 5 års regn och fördröja 
dagvattnet till motsvarande naturlig avrinning. (s13(19)). Vi ser det 
som en förutsättning att dessa flödesregleringar gäller även för ytor 
med kommunalt huvudmannaskap. Dagvattenzonen på 20 meter som 
kommer ligga på allmän platsmark ska användas för 
dagvattenhantering av det dagvatten som uppstår på och runt den 
kommunala Björnängsvägen. Den ska dock kurma ta flödet som 
motsvarar den naturliga avrinningen från kvartersmarken runt 
omkring och fortsätta leda ner detta mot det dike/bäck som rinner 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
Växel 0171-525 00 
Telefax: 0171-563 33 
www.habo.se 
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f..l1 HABO 
~ KOMMUN 

DELEGATIONSBESLUT 
Datum 
2013-05-27 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Marika Hanson, VA-ingenjör 
0171-52586 
marika.hanson@habo.se 

yttrande på detaljplan/program beslut nr 2 

Håbo kommun 

söderut längs västerskogs industriområde, genom bostadsområdena, 
för att till sist rinna ut i Mälaren. 

• Det är viktigt att flytten av överföringsledningen mot Krägga och 
Ekolsund sker i samråd med VA-avdelningen. Kontakt med VA-
avdelningen bör tas redan i samband med att beställningar på 
utredning eller projektering sker. 

• I MKB:n finns förslag till uppföljning av området både under 
konsekvenser i varje kapitel samt i "förslag till uppföljning" kapitel 
8. Förslag ges bland annat på kontollprogram för dagvatten, samt att 
man bör kontrollera hur grundvattnet i området påverkas på lång sikt 
av exploateringen. Vidare anges att man bör följa upp funktionen på 
dagvatteniösningarna. 
Man anger att uppföljningen bör utföras av ansvarig förvaltning 
inom kommunen men det anges inte hur en sådan kontroll skulle 
finansieras. Viss kontroll av dagvattenanläggningar kan ske av V A-
avdelningen men endast innanför verksamhetsområdet för 
kommunalt va och på de delar/anläggningar som tillhör kommunens 
ledningsnät. Kontroll och uppföljning av anläggningar inne på 
kvartersmark täcks inte av VA-avdelningens ansvarsområde utan 
bekostas och utförs av fastighetsägaren. Om man med 
kontrollprogram för dagvatten avser provtagning av 
föroreningshalter eller reningsgrad för dagvattenanläggningar finns 
också vissa förutsättningar för provtagning. F ör att få en provtagning 
som är "rättvisande" krävs avancerad teknisk utrustning för 
flödesproportionell provtagning vilket inte känns rimligt i det här 
fallet. Det är både kostsamt, samt att flera typer av 
dagvattenanläggningar har en god effekt som redan är väl belagd. 

Det finns ingen avdelning på Håbo kommun som har ett tydligt 
ansvar för eventuell uppföljning av grundvattennivåer. 
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Växel 0171-525 00 
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~HABO 
"" KOMMUN 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Marika Hanson, VA-ingenjör 
0171-52586 
marika.hanson@habo.se 

Yttrande på detaljplan/program beslut nr 2 

Beslut 

1. Yttrande enligt ovanstående 

Marika Hanson 
VA-ingenjör 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

Håbo kommun 
Växel 0171-525 00 
Telefax: 0171-563 33 
www.habo.se 

EXPEDIERAD 

DELEGATIONSBESLUT 
Datum 
2013-05-27 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

3(3) 
Vår beteckning 

MTN 2013/28 
Hidnr 2013.1353 

Nr2013.1353 



HÄSO KOMMUN 
KOt.I&JNSTYRELSENS FORVALTNlNG 

INKOM 

2013 -06- O 7 
VATTENFALL ~ -

KB IÄI' ~JI' .. 

20121/D' 120/.l/1lt8 

2013-06-04 
Handläggare: 

Tobias Häggblom 
0725-140453 
Planochbygg .solna@vattenfa ll .com 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 
746 80 Bålsta 

Angående förs lag till detaljplan för Kvarter nr. 3, Logistik Bålsta, Håbo 
kommun. 
Ert dnr: PBL 2010:900 DP 419 

Vattenfa ll Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall , har tagit del av 
samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar fö ljande yttrande. 

Vattenfall har varken några lokal- eller reg ionnätsledningar som berörs av denna 
detaljplan och har därför inget att erinra. 

Med vänlig hälsning 
Vattenfall Eld istribution AB 

Tobias Häggblom 
Samhällsplanerare, Tillstånd och Rättigheter 

VATTENFALL ELDISl RrBU flON AB 

~f-' E T E r ~ 

Vil1tenlall Eld.stnbulw'l AB 1GB 9? StodholIIl 08·739')000 

I< (l I 

EVetl("!mdngs~lalflrl 13 16856 50lna 

R 1111 

556<11 f ·0800 

I l I T 

)10t kholm 



mE Landstinget i Uppsala län 

KollektivtrafikfOrvaltningen UL 
Strategisk utveckling 
Karolin Adamsson 
Tfu 018-65 99 16 
E-post karolin.adamsson@ul.se 

2013-06-03 Dnr KTF2013-0097 

Håbokommun 
Konnnunstyrelsens kontor 
746 80 Bålsta r""'H::;-Är;B:;-;O~K::O:-:M:-:M:-:U:-:N-"'" 

J(OM.!uNS!YRElSENS FORVALTNlNG 
INKOM 

2013 -06- 10 
;" KSIn', RegN 

Yttrande, detaljplan för kvarter nr. 3 Logistik Bålsta12!O'I2j1OE:JlZ013,1B5; 
samrådshandling ;.) 

Rubricerad handling har inkommit till kollektivtrafikförvaltningen UL fOr synpunkter. 

Ärendet 
I enlighet med den fördjupande översiktsplanen, är syftet med planen att planlägga cirka 
30 hektar oexploaterad skogs- och ängsmark för industriell verksamhet. För närvarade 
finns ett intresse från en aktör om att köpa marken från Håbo kOlllinun för att uppföra en 
stor lager- och logistikbyggnad med tillhörande körytor för lastbilar. Spårförbindelse 
ska anordnas till befintligt industrispår som finns i närheten av pianOlmådet. Ä ven en 
första etapp aven ny huvudgata/ringled är planerad till tomtplatsen genom att förlänga 
Björnängsvägen västerut. 

Synpunkter 
Området är består idag av oexploaterad mark och den nännaste busshållsplats är Bålsta 
räddningsstation som trafikeras av linje 310. 

Utvecklingen av planområdet medför att trafiken kommer att öka. För att minska 
trafikens påverkan är det viktigt att arbeta för att öka andelen hållbara transporter, vilket 
förslaget också tar upp, Att gång- och cykelvägar planeras är positivt. Liksom att 
förlängningen av Björnängsvägen planeras att bli 19 meter bred, med en möbleringszon 
där busshållsplatsfickor kan anläggas. Kollektivtrafikförvaltningen har idag inga planer 
på linjeförändringar i Håbo kommun men tycker att det är bra att kommunen redan från 
böljan möjliggör för kollektivtrafikinfrastruktur. Förvaltningen vill poängtera att ska till 
exempel linje 310 trafikera nya Björnängsvägen innan alla etapper är klara krävs en 
vändslinga i slutet av vägen. Kollektivtrafikförvaltningen vill gärna delta i det fortsätta 
arbetet. 

Med vänliga hälsningar 

~,Id J:; t;-yt 
~trategisk utveckling 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Drottninggatan 7 I Box 1400 I 75144 Uppsala I tfn 018-65 99 00 I fax 018-65 99 01 I org nr 232100-0024 

www.ul.se 

( 



Cecilia Fager 
0171-625602 
cecilia.fager@rtjeh.se 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÄBO 

HÄBO KOMMUN 
KOWUNSlYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

Dm: RTJ 2013/255 
2013-06-05 Core: 201.2013.00260 

Ert dnr: ingen uppgift 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
74680 BÄLSTA 

Remissvar gällande detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, Dp 419, 

Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshandling 
"Detaljplan för kvarter nr 3 Logistik Bålsta, samrådshandling, Dp 419". 
Räddningstjänsten vill framföra följande: 

Av samrådshandlingen framgår att omfattande godstransporter kommer att ske 
till och från det planerade verksamhetsområdet. I samrådshandlingen på sidan 
15 finns ett stycke som behandlar förekomsten av anläggningsrisker: 

"Inom planområdet planeras inga verksamheter som kan medföra olycksrisker inom eller 
utanför planområdet. Planområdet ligger inte heller inom någon känd riskkällas riskområde. 
Det finns således inga riskkällor som kan påverka människor och miljö inom planområdet. " 

Räddningstjänsten vill särskilt poängtera att detta stycke gäller under förutsätt-
ning att det inom pIanområdet inte förekommer omfattande kemikalie-
hantering. Om inga eller endast begränsade farligt godstransporter sker till 
området är bedömningen korrekt vilket innebär att behov av särskild risk-
hänsyn inte föreligger. Om transport-och anläggningsrisker istället före-
kommer bör behovet av riskhänsyn omprövas. 

Om transporter till och från området även inkluderar farligt gods och om man 
planerar omfattande kemikaliehantering inom området bör en riskutredning 
utföras i syfte att utreda behovet av riskhänsyn map transport- och 
anläggningsrisker. Riskutredningen utgör i sådant fall en del av besluts-
underlaget som bör finnas tillgängligt innan man fattar beslut om detaljplanen. 
En sådan riskutredning bör upprättas av person med specialistkompetens. 

I området bör ett brandpostnät anläggas med flödeskapacitet i enlighet med 
V AV P83 och utformat i enlighet med VA V P76. 

Med vänlig hälsning 

Cecilia F er 
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Samråd gällande detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Håbo 
kommun 
Trafikverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande. Vi önskar framföra följande 
synpunkter: 

Järnväg 

Vi har tidigare i samband med yttrande på detaljplaneprogram för Björnbo 
verksamhetsområde/Logistik Bålsta kommenterat att en studie för spåranslutningen bör 
tas fram. Då det i detta skede inte är aktuellt med ytterligare en anslutning till 
Mälarbanan utan att befintligt industrispår istället används, är det viktigt att trafikflöde 
redo\~sas samt var transporterna är tänkta att gå. Att gå med godstransporter genom 
Stockholm är inte lämpligt utifrån dagens trafiksituation. Framtida planer på 
ombyggnation av Mälarbanan gör att det i stort sett blir omöjligt med transporter genom 
Stockholm. Efter en4-spårsutbyggnad på delar av Mälarbanan kommer trafiken att öka. 

Tågen ska kunna ankomma och avgå direkt till och från terminalen. Inne på Bålsta 
driftplats ska inga aktiviteter så som bromsprov, växling eller rundgång genomforas. 

Utifrån rådande kapacitet på Mälarbanan kan vi inte garantera att en ökad godstrafik är 
möjlig_ För att möjliggöra ytterligare transporter på järnväg krävs ett triangelspål' till 
uppspåret mot Ekolsund. Om etableringen medför at! spåranläggningen måste byggas om 
anser Tl'afikverket att exploatören ska bekosta denna ombyggnad. 

Väg 

Enligt tidigare yttrande har Trafikverket också efterfrågat en trafikutredning som 
redovisar ,ilka fordonsfIöden som etableringen genererar samt vilken påverkan trafiken 
från planområdet kommer att ha på det allmänna vägnätet och då särskilt trafikplatsema 
på E18. Enligt detaljplanen tillkommer ett stort antal fordonsrörelser vilket bör beaktas 
där en forändring av korsningspunkten Björnängsvägen/Kraftleden bör åtgärdas i ett 
tidigt skede. 

Plankorsning 

Det är Trafikverket som bestämmer skyddsnivån i en ny plankorsning och fattar 
myndighetsbeslutet enligt vägmärkesförordningen (2007:90). Läs mer om beslut om 
plankorsningar på www.trafikverket.se 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 

Texttelefon: OtO-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
ww#.trafikverket.se 

Henrik Emilsson 
SamhaUsbehov 
Direkt: 010-123 63 05 
Mobil: 072-7142554 
henrik.emilsson@!rafikverket.se 
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Säkerhetsavstånd för master och andra högre föremål är minst en masthöjds avstånd från 
vägen. Alla föremål och byggnader högre än 20 meter skalllokaliseringsprövas av berörda 
flygplatser samt LFV_ Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller 
vattenytan ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010: 155)-

Trafikverket Region Öst 

Henrik Emilsson 
Samhällsplanerare 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverketse 
www,trafikverket-5e 

Henrik Emilsson 
Samhällsbehov 
Direkt: 010~123 63 05 
Mobil: 072-714 25 54 
henrik.emiJsson@traFikverket.se 
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Yttrande till remiss om förslag till detaljplan och miljökonse-
kvensbeskrivning för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta 

Delar av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1 :2, 1:3 och 3:1, 
Brunna 1:1 och 1:9 samt Bålsta 3:356 och 1 :614 

Beslut 
Tillståndsnämnden beslutar yttra sig enligt följ ande. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
I miljökonsekvensbeskrivningen för Kvarter nummer 3 är bedönmingen att 
kommunen ska ta ett helhetsgrepp över miljöpåverkan från verksamhetsom-
rådet för att kontrollera den samlade miljöpåverkan som de enskilda detalj-
planernager upphov till. 

Miljöavdelningen vill framhålla innehållet i hela avsnitt åtta om förslag till 
uppföljning i miljökonsekvensbeskrivningen. Det rekommenderas att ett 
kontrollprogram och att riktlinjer för miljöhänsyn under pågående exploate-
ring tas fram. 

Uppföljningen bör enligt miljökonsekvensbeskrivningen utföras av ansvarig 
förvaltning på kommunen. Det är viktigt att man inte tappar bort den samla-
de bedönmingen av miljöpåverkan samt konkretiserar hur kommunen kom-
mer tillse att uppföljning av miljöpåverkan genomförs. Ansvaret för att ta 
fram kontrollprogram och riktlinjer för miljöhänsyn måste pekas ut. 

Naturmiljö 
Miljöavdelningen önskar att man sparar så mycket av den nuvarande natur-
miljön som möjligt trots omfattande mark- och sprängarbeten. 

Miljöavdelningen ser att det är av vikt att göra en massbalans av o=ådet. 

Förorenad mark 
Trots Räddningstjänstens uppgifter vill milj ö avdelningen framföra att det 
finns en risk för att marken är förorenad vid övningsplatsen. Miljöavdel-
ningen anser att det bör undersökas om marken är förorenad, med särskild 
hänvisning till hanteringen av massorna från platsen. 

-1 I~\ 
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Y t- och grundvatten samt dagvatten 
I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 6.2.3 hänvisas till dagvattenutred-
ningen. Med anledning av osäkerheter kring den framtida markanvändning-
en på området och därmed svårigheter att göra en fullständig dagvattenut-
redning vill miljöavdelningen framhålla vikten av att Håbo kommuns dag-

, vattenpolicy efterlevs. Ä ven föreslagen uppföljning i avsnitt 6.2.4 samt be-
aktande av vad dagvattenutredningen säger om kvarter nummer tre och hela 
området i stort. 

I samrådshandlingen står det att byggherren förutsätts utföra och bekosta 
alla nödvändiga åtgärder för att klara uppställda krav på dagvattenhanter-
ingen enligt kommunens dagvattenpolicy inom tomtmark. Det är med hän-
visning till ovanstående av största vikt att man tar vara på möjligheten att ta 
ett samlat grepp över dagvattenhanteringen inom hela området som ska ex-
ploateras. Det måste utredas hur dagvattnet ska uppnå en tillräcldig rening 
innan det når Mälaren som är en dricksvattentäkt för att inte bygga fast sig i 
lösningar som försvårar ett helhetsgrepp. 

Vidare, hårdgöring av ytor bör undvikas där det inte är nödvändigt och al-
ternativa lösningar beaktas som till exempel marksten med hål som släpper 
igenom dagvattnet eller sedumtalc på byggnader som fångar upp dagvatten. 
Milj öavdelningen hänvisar för övrigt till den utförliga dagvattenutredningen 
som tagits fram för flöden och föroreningsnivåer i dagvattnet. 

Milj öavdelningen bedömer att det är nödvändigt att kommunen tar ett över-
gripande ansvar för att åtgärda konsekvenser som verksamhetsområdet ger 
upphov till, exempelvis att ansvara för drift av dagvattendammar. 

Buller och trafik 
Då det beskrivs i avsnitt 6.4.3 i miljökonsekvensbeskrivningen att en del 
bedömningar av buller från trafiken ej kan göras med anledning av osäker-
heter i den framtida logistiken vill miljöavdelningen framhålla föreslagen 
uppföljning och åtgärd i avsnitt 6.4.4 och 6.6.4. Enligt miljöbalken ska an-
givna utomhusriktvärden för externt industribuller i avsnitt 6.4.3 inte 
överskridas. 

Miljöavdelningen har mottagit klagomål på den tunga trafiken från närlig-
gande bostadsområde samt Idagomål på tomgångskörning vid Shell och 
hänvisar till försiktighetsprincipen. I det större perspektivet kan det bland 
annat vara av vikt att se över hastighetsbegränsningar på Kraftleden samt på 
sträckan mellan Shell och Björnbrovägen så att onödiga accelerationer und-
viks. Även för vilka möjligheter det finns att begränsa bullerstörningar ge-
nom placering av portar för in- och utlastning samt kylaggregat på lastbilar-
na för de boende i Skörby och andra närliggande bostäder. 

Miljöpåverkan från tunga transporter bedöms minska på grund av större an-
del tågtransporter. Ä ven här vill miljöavdelningen lyfta risken för störande 
buller på sikt, dels för de närboende och dels för de boende längs med spå-
ret. 
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Miljöavdelningen vill även uppmärksamma det buller som uppstår från 
mark- sprängningsarbetena. 

Avslutningsvis önskar miljöavdelningen att det fanns möjlighet att nyttja 
den planerade på- och avfarten till Krägga för att undvika ökade transporter 
i Bålsta samhälle. 

Luft 
Miljöavdelningen anser att det kan vara aktuellt att införa luftövervakning 
vid logistik - området för att kunna följa luftkvaliteten från och med nu och 
under etableringen samt i framtiden, något som också nämns i avsnitt 6.7.4. 
Miljöavdelningen instämmer i övriga förslag till uppföljning och åtgärder i 
avsnittet. 

Energi 
Med hänvisning till miljöbalken ser miljöavdelningen att Håbo kommun 
ställer så höga krav som möjligt på fastighetsägare och verksamhetsutövare 
när det kommer till energiförbrukning och energislag. 

H;;1~/f}/;/ ?rfla' Halling D 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Expediering till 
Håbo kommun, Kommunstyrelsen 
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Samråd Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 
Kvarter nr 3, logistik Bålsta 
Ert ärende: KS 2012/106 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2013-05-17) har föl-
jande noterats: 

Plankarta med bestämmelser 

Lantmäteriets arbetsuppgifter efter det att planen för Logistik Bålsta har vun-
nit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen bilda nya fastigheter med planen 
som stöd. 

Lantmäteriet rekommenderar att grundkartan mäts in och korrigeras mot be-
fintliga gränspunkter och fastighetsgränser, utifall att detta inte redan är gjort. 
Det har tidigare visat sig att plankartornas yttre gränser inte alltid överens-
stämmer med fastighetsgränserna vilket kan få stora och dyra konsekvenser 
vid senare fastighetsbildning. 

Rutnätskors saknas på grundkartan. Ruh1ätskors är ett viktigt hjälpmedel för 
att kunna mäta i en analog karta. De är en förutsättning för att kunna kontrol-
lera plankartans skalriktighet i öst/väst samt nord/ sydlig riktning. Detta är 
viktigt då en plankarta används även av allmänheten. En karta kan skalför-
skjutas om man t.ex. förstorar eller förminskar den i kopiator eller skalmar in 
den i pdf-format. 

• Det är en otydlig plankarta. Enligt planhandlingarna ska allmänna plat· 
ser förvaltas av kommunen men hela plankartan är blå för kvarters· 
mark. 

• Natur /Naturområde finns inte med på plankartan bara i legenden. Ska 
den ligga inom kvartersmark? 

• I grundkartans legend finns fastighetsgräns med som ett heldraget 
streck, befintliga fastighetsgränser är markerade med streckat 

Marie Gunnarsson 
Lantmäteriet Box 986 751 09 Uppsala 

Besök: Strandbodgatan 1 C Tel. växel: 0771·63 63 63 
E-post: marie,gunnarsson@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 
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• Egenskapsgräns ser olika ut på kartan och innehållsförteckningen 

- -'-'-'-'-'-'-'-' -'--'--'--'--

Befintliga detaljplaner 

Västerskogs industriområde, norra (DpI395) 2012-12-14 med en genomföran-
detid på 15 år? Ev. blir det ersättningsfrågor att hantera 

Grönområden 

Marken för grönområden skall enligt planbeskrivningen ägas av kommunen 
och regleras till kommunens gatu- och parkmarksfastighet, men det är satt 
som kvartersmark för industri och lager i plankartan. 

Dagvatten 

2 

Har man tänkt sig att allt dagvatten ska perkolera inom fastigheten eller krävs 
någon form av rättighet för det haftigt ökade vattenflödet ut ifrån fastighet-
en? Det finns två st. dagvattendarnmar i området. Vem ska förvalta dem, ska 
de ägas privat eller är det en kommunal angelägenhet? 

Samfälligheter inom området 

Lundby S:l, Samfälligheten är utredd. Den del av samfälligheten som ligger 
inom fastigheten måste överförs till den fastighet som bildas i området genom 
fastighetsreglering om marken ska bebyggas. 

Parallellvägens samfällighetsförening 

Lundby ga:l, (Parallellvägens samfällighetsförening), måste troligtvis omprö-
vas. 

"""""" ""00 __ 0 ____ 0 ____ _ 

El- och Telekablar 

Ska el- och teleledningar och inom området ligga kvar eller flyttas? - Behöver 
befintliga ledningsrätter inom området omprövas? Krävs det nya ledningsrät-
ter? 

Sid 14: Område för teknisk anläggning, ej låst i läge reserveras i detaljplanen ... 

____ 0_0_0 __ _ 

• 
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Sid 15: Befintliga luftledningar som korsar det planerade industrispåret i nordsydlig 
riktning behöver mark förläggas vid en utbyggnad av industrispåret. 
-Kommer ledningen att flyttas? - i så fall kan det bli aktuellt med en ompröv-
ning av ledningsrätten. 

Sid. 15: Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området. 
- Skall det bildas en rättighet för detta? 

Vatten- och avlopp 

VA-ledningar inom området ska de ligga kvar eller flyttas? - Behöver befint-
liga ledningsrätter inom området omprövas? 

Sid 13: Planområdet genomkorsas av överföringsledningar till Krägga och Enköpings 
kommun för dricksvatten och spillvatten. Ledningarna måste flyttas vid en exploate-
ring av området. Befintliga ledningar har kapacitet att klara den nya anläggningen. 

Gång och cykelvägar 

Utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom området hur ska de för-
valtas? Kommunalt eller privat? 

3 
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KS unr Rega 

Samråd om detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Håbo 
kommun, Uppsala län 

Redogörelse fOr ärendet 

'lOI3.jQ3G 

KOlrummen har översänt rnbricerat detaljplanef6rslag fOr samråd enligt 5 kap 11 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Bjömbro 
plill11ägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksamhet Avsikten är att 
uppföra en ca 88 000 m2 stor lager/logistikbyggnad med tillhörande körytol' för 
lastbilar. Spårföl'bindelse slea anordnas till det befintliga induslllspåret, för att 
leUlma ta in gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 

Madcanvändningen överensstälruner med gällande översiktsplan. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap 10§ 

Riksintresse för kommunikationer 
Jämvägen Mälarbanan samt E 18 förbi pianområdet är av riksintresse för 
kommunikationer. Då den planerade verksamheten konnnel' att medföra mycket 
transporter (i planbeskrivningen anges 1 godståg per dag och ca 250 lastbilar) anser 
Länsstyrelsen att kommunen ska redogöra tor vilka konsekvenser ett genomförande 
av detaljplanen bedöms få för Mälarbanill1 och E18. 

Mellankommul1clla frågor 
Länsstyrelsen vill påmhma om att k01lllimnen ska samråda om planförslaget med de 
kommuner som berörs av förslaget. 

Mi!iö!cvalitelsnormer (MICN) - vatten 
En dagvattenutredning har tagits n·am för kvarter 1-4 i Björnbro 
verksamhetsOllli'åde. Åtgärder planeras för att fördröja och vid behov rena 
dagvattnet. 

Dagvattnet kOlmner att avvattnas mot vattenförekomsten Mälaren-
Gripsholmsviken. Status och miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten 
beskrivs översiktligt i miljökonsekvensbeskrivnhlgen, sid 19. Kommunen anger att 
dagvattnet från området inte bedöms påverka MKN eftersom vatten som 
överskrider kommunens riktvärden konnner att renas. 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS l-lamnesplanaden 3 
TELEFON 010·22 33 000 FAX 010·22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WE1313PLATS www.lansslyrelscn.sc/uppsala 
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. Länsstyrelsen anser att kommunen bör utreda hur den ökade dagvattenavril1l1ingen 
påverkar föroreningshalterna i vattenförekomsten Mälaren-Gripsholmsviken. Förs! 
när detta är utrett blir det möjligt att bedöma om det films en risk för att MKN inte 

. kommer att kunna uppnås. Även om de föreslagna riktvärdena för dagvattnet 
kommer att lJaras efter rening, så visar dagvattenutredningen att 
föroreningsbelastningen på Mälaren-Gripsholmsviken kommer att bli stön'e, jämfört 
med den som sker idag via den naturliga avrillllingen fr'ån området. Kommunen bör 
också fortsätta att utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att fördröja 
och rena dagvatten fr'ån planområdet. 

Det är viktigt att !conmmnen har ett helhetsperspektiv i det fortsatta planarbete, 
samt vid planläggning och genomförande av kommande detaljplaner inom Björnbro 
vellcsamhetsområde. Hänsyn behöver tas till den srumnantagna belastningen av 
föroreningar i dagvatten från sruntliga delOlmåden/kvarter i Björnbro 
verksamhetsområde till vattenförekomsten Mälal'en-Gripsholmsviken. 

Hälsa och säkerhet - buller 
En utredning bör göras som visar bullerutbredningen från verksrunheten i 
plrulolnrådet avseende väg- och järnvägstrafIk till/från området, rangering av gods 
och annan verksamhet som kan medföra bullerstörningar. Utredningen ska visa 
vilka bullernivåer som bedöms uppstå vid bostäder utanför planområdet och om 
riktvärdena för externt industribuller kOll1l11er att överskridas. 

En utredning bör även göras som visar den smmnantagna bullerutbredningen från 
vägtrafiken i området Björnbro verksmnhetsområde, vilken prognosticerats till 
7500 fordonsrörelser per dygn. Utredningen bör visa om riktvärdena för vägtrafIk-
buller kan komma att överskridas. 

Hälsa och säkerhet -förorenade områden 
Räddningstjänstens övningsområde ligger i anslutning till planområdet. I 
miljökonsekvensbeskrivningen står att verksamhetsutövaren bedömer att pågående 
verksamhet inte förorenat marken. Om det inte fInns någon miljötelmisk 
mmlcundersölming som styrker detta bedömer Länsstyrelsen det som osannolikt, då 
brandövningsplatser generellt är mer eller mindre förorenade. Sänkning av mark 
och anläggande av dagvattendammar kan bidra till att föroreningar sprids i mark 
eller grundvatten. Detta bör behandlas i planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Synpunkter rörande förordnanden 
Fornlämningar 
För att få ta bort fornlämningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Detta bör anges i 
planbeskrivningen. Kostnader för arkeologiska undersölmingar bör hanteras i 
planbeskrivningens kapitel om genomförande. 

Markavvattn ing 
Enligt miljölconsekvensbeskrivningen för detaljplanen, sid 22, ska de åkerdiken 
som går genom plmlO1mådet ledas om. 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

YTTRANDE 3(4) 

2013-06-17 Dnr: 402-2943-13 

Länsstyrelsen vill påminna om att diken, som inte berör dagvatten eller dränvatten 
och som har för avsikt att varaktigt öka en fastighets lämplighet föl' något visst 
ändamål, får inte anläggas utan tillstånd tillmarkavvattning. I Uppsala län råder ett 
generellt förbud mot markavvattning och därmed krävs en dispens fl'ån förbudet 
innan tillstånd kan medges. Dispensen prövas alltid av länsstyrelsen, Tillståndet 
prövas sedan av länsstyrelsen om det är en markägare som berörs av 
markavvattningen. Om flera markägare berörs görs prövningen av mark- och 
miljödomstolen. Både dispens och tillstånd kan medföra villkor. 

Övriga synpunkter 
Synpunkter på miljökol1sekvensbeskrivningen 
I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för nuläget, planaltemativet samt ett 
nollalternativ. Nollalternativet imlebär att det nu aktuella planfårslaget inte antas, 
men att planområdet olllvandlas till verksamhetsområde enligt det planprogram 
som fimls för området. Detta ilmebär att nollaltemativet är väldigt likt 
planalternativet, samt att det inte är preciserat. Länsstyrelsen anser att komlllunen 
bör beskriva konsekvenserna av ett tydligare nollalternativ. Det kan röra sig om en 
redogörelse för vad konsekvenserna blir om planonn'ådet inte exploateras, eller en 
tydligare beskrivning av vilken typ av exploatering (omfattning och imiktning) som 
kan bli aktuell om det nu aktuella planförslaget inte genomförs. 

Naturvård 
Planfårslaget innebär att stora ytor naturmark bebyggs eller hårdgörs. Ytterligare 
mycket stora ytor ingår i planprogrammet för Bjömbro verksamhetsområde. 
Länsstyrelsen anser att kOlnnlUnen bör utreda möjligheter att genomfåra 
kompensationsåtgärder, även om marken som tas i anspråk inte hyser väldigt höga 
naturvärden. Att genomföra kompensationsåtgärder när natmmarlc tas i anspråk kan 
vara ett viktigt bidrag för att uppnå de nationella miljömålen. 

Deltagare 
Tillförordnad länsarkitekt Johanna Boman har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Riclcard Grönborg har varit föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också naturvårdshandläggare Urban Westerlind, 
miljöskyddshandläggare Anne Wynne, antikvarie Louise Törnvall arkeolog Ylva 
Stenqvist MiIlde samt handläggare klimat- och beredskapsfrågor KaTin von Sydow 
deltagit. 

J/~v~ 
J ohatma Boman 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 

YTTRANDE 

2013-06-17 

Inom länsstyrelsen: Miljösk, Ke, Esb, Samhutv (2 ex) 

4(4) 

Dnr: 402-2943-13 



'* Naturskyddsföreningen 
HÅHO 2013-06-16 

2013 -06- l 8 
HäboKommun Reg.nr 

Kommunstyrelsens kontlQ3'O 
74680 BALSTA <.:;;;;;:..;,;;;.,;..:,;=.....;;~~-!,;;;~ 

Remissvar till Förslag till Detaljplan ror kvarter nr. 3, Logistik Bålsta, Håbo Kommun 

Håbo Naturskyddsf6rening har tagit del av samrådshandlingarna och har f6ljande synpunkter: 

Trafiksituationen i anslutning till detaliplaneområdet 
I vårt remissvar avseende planprogrammet fOr Björnbro verksamhetsområde så framf6rde vi 
synpunkten att vi vill se en trafiklösning som gör det attraktivare att välja Bålstas nOrra avfart än den 
södra f6r tung trafik i syfte att minska trafiken längre söderut på Kraftleden där det bl.a. finns 
f6rskolor. Detaljplanen f6r kvarter 3 (Logistik Bålsta) innehåller ingen fOrbättring i jämf6relse med 
planprogrammet, vilket vi anser vara en stor brist. Vi saknar en beskrivning av konkreta åtgärder fOr 
att minska de störningar som f6rväntas uppkomma när anläggningen är på plats och transporterna till 
och frän anläggningen kommit igång. Det framgår t.ex. inte hur man ska kunna fortsätta att cykla på 
den f6rlängning av Björnängsvägen som gär f6rbi Räddningstjänstens övningsområde. Byggherren bör 
ansvara ekonomiskt f6r att det skall kunna gå att passera spåret som kommer att korsa berörd väg. 

Vidare så anser vi att Björnängsvägen inte skall fortsätta väster om kvarter 3 och kräver därfOr 
att denna väg avslutas I höjd med deu luplauerade hilparkeringen i planområdets sydvästra del. 

Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan 419. "Kyarter nr. 3 Logistik Bålsta", Håbo kommun 
MKB utgör ett av viktigaste beslutsunderlagen i samband med framtagandet aven detaljplan. I detta 
fall anser vi att den konsult (Sweco) som anlitats, gjort ett dåligt jobb. Som "nollalternativ" (f6r 
kvarter nr. 3) har f6rfattaren inte definierat vad "nollalternativet" i praktiken innebär. Ett fullt utbyggt 
industriområde med verkstäder, ett handelsområde, ett område som enbart omfattar kontorskomplex, 
ett område med både arbetsplatser och bostäder eller ett område som innehåller en blandning av olika 
typer av arbetsplatser? Först när "nollalternativet" definierats så går det att göra en någotsånär korrekt 
jämf6relse mellan detaljplanen och "nollalternativet" avseende buller, luftf6roreningar, hydrologi etc. 

I MKB:n anges b1.a. f6ljande påstående: 
När det gilller yl- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms det bli små positiva konsekvenser. Det 
planeras för dagvattenåtgärder för att minska påverkan av ökade dagvattenflöden. Luftkvaliten kan försämras 
lokalt men lokaliseringen av verksamheter utanf6r tätorten bidrar till bättre luftkvalite i andra delar av 
kommunen och utanfllr pianområdet. 

Vi anser inte att detta resonemang vara rimligt. Vid sidan om järnvägstrafiken (som vi hoppas kan bli 
en f6rbättringjämfOrt med ett "nollalternativ" som exempelvis består av konventionell 
verkstadsindustri) så måste det vägas in att en stor del av transporterna (tyvärr) kommer att utfOras 
med lastbil. Lastbilar, som inom överskådlig tid kommer att drivas av fossila bränslen och släppa ut 
avgaser i luft och fOroreningar (och f6rsurande ämnen) som påverkar yt- och grundvattnet negativt. En 
mera rimlig bedömning när det gäller yt- och grundvattnet samt påverkan på luft är därf6r plus-
minus-noll enligt vår bedömning. 

Energif6rsörjning 
Av planhandlingarna framgår att ägarna av den planerade anläggningen har f6r avsikt att använda 
spillvärme från kylanläggningar som primär uppvärmning. Detta tycker vi är bra. Vi tycker dock att 
Kilenkrysset även skall gå ett steg längre och satsa på egen produktion av elektricitet f6r att driva 
belysning etc. i anläggningen, t.ex. i form av installation av solpaneler ocWeller vindkraftverk. 

På styrelsens uppdrag 

('Jt~« 
Håkan Nihlman 
Ordf6rande Håbo Naturskyddsf6rening 
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SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 14 SUNDBYBERG 

STUREGATAN l 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATOR la SVK.SE 

TEL 08 475 BO 00 
FAX DB 47S B9 SO 

SVENSKA 
KRAfTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Mark och tillstånd 
Samhällsplanerare 
Anna Ellare 
08-475 8347 
anna.ellare@svlc.se 

2013-06-20 2013/882 

2013 -06- 2 O 
KSIlI'I' R8/JI' 

2012/106 
Håbokommun 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulin.e-vargas@habo.se 
kommun@habo.se 

YTTRANDE 

Yttrande angående detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Håbo 
kommun 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erima mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

Information angående remisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 
fullständigt material till oss via: registrator@svlc.se alternativt till: Svenska Kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg. 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-04-24 KS2009/60 nr 2012.1391

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Beslut om godkännande av årsredovisning för 2012 - Stiftelsen 
Socialsamfond 
 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2012 

 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2012. 

 



Administrativa kontoret 
Ekonomiavdelning 

 

 
                                         Sändlista 

       Kommunstyrelsen 
       Kommunrevisorer 
       Socialnämnden 

                  

 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 
 

FÖR 
 
STIFTELSEN SOCIALSAMFOND 

ORGANISATIONSNUMMER 817001-5823 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stiftelsen Socialsamfond 
Org. Nr 817001-5823 
 

Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Social samfond 
Förvaltaren avger härmed årsredovisning för år 2012. 
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Stiftelsens ändamål 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen social samfond av Håbo 
kommun. Minst 10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Återstoden av avkastningen används enligt Biståndsutskottets förslag. 
Avkastningen som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. 
Disponibel avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 
 
Stiftelsens anslag 

Totalt har 10,6 (11,5) tkr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Socialnämndens beslut. 
 
Stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar förvaltningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
förvaltningsavgift belastat fonden om 1 000 kr. 
 
Stiftelsens revisor är Lars Sundling. 
 
Resultat 
Årets redovisade resultat uppgick till 8 675 (14 259) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (fritt eget kapital) tillförts  
7 707,00 (12 833) kr. 
 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 
 
Bålsta 2013-04-23 
 
 
 
Vipul Vithlani 
Ekonomichef 
 
 
 

 



Stadgar för social samfond 
 
Antagna av Håbo kommunfullmäktige 1982-11-22 § 13, beslutade av 
Kammarkollegiet 1984-02-09. 
 
1. 
Håbo kommuns samfond har bildats genom sammanläggning av 
 

1. Fonden för behövande landstormsmäns familjer 
2. Andreas Bergs fond för fattiga sjuka 
3. Finstaholms fond 
4. Eva EK-Björks donationsfond 
5. Matilda Göranssons minne 
6. Josefina Anderssons fons 
7. Den braheska fonden 

 
För samfonden finns en särskild danationsbok, som innehåller dels en förteckning över de fonder 
som ingår i samfonden, dels de föreskrifter som gällde för dem före sammanslagningen och dels 
stadgar. 
 
2. 
Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är 
tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning 
under kommande år. 
 
3.  
Disponibel avkastning skall användas till att lämna stöd till behövande i Håbo kommun. 
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med 
utdebiterade medel. 
Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden 
ingående donationer i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. 
 
4. 
Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden. 
Socialnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt 
att ansökan om bidrag kan inges till nämnden. 
 
5. 
Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen 
 
 
 



Resultaträkning år 2012 
 
Socialsamfond Organisationsnr. 817001-5823 
 
 

 
 År 2012 År 2011 
Intäkter  
Räntor 9 675 15 259 

 
Kostnader  
Förvaltningsavgift -1 000 -1 000 
  

 
ÅRETS RESULTAT 8 675 14 259 

 
 
 
 
 
 

Balansräkning år 2012 
 
TILLGÅNGAR Not År 2012 År 2011 

 
Omsättningstillgångar  
Likvida medel 1) 455 545 457 460 
Summa omsättningstillgångar 455 545 457 460 

 
SKULDER OCH EGET KAPITAL  

 
Skulder  
Kortfristiga skulder 0 0 
Summa kortfristiga skulder 0 

 
Eget kapital  
Bundet eget kapital 2) 445 134 444 167 
Fritt eget kapital 2) 13 294 13 294 
Summa eget kapital 455 545 457 460 

 
Summa skulder och eget kapital  455 545 457 460 
 
 
 
 
 
 



Noter 
 
Socialsamfond Org.nr 817001-5823 
 
 
NOT 1 År 2012 År 2011 

Likvida medel konto 28270 455 545 457 460,22
 
 
 
NOT 2 Bundet eget 

kapital 
Bundet eget 

kapital 
Fritt eget 
kapital 

Fritt eget 
kapital 

     
 År 2012 År 2011 År 2012 År 2011 
  

Belopp vid årets ingång 444 166,71 442 740,84 13 293,51 11 960,73
  

Kapitalisering av 10 %  
av löpande avkastning  
enligt urkund 967,45 1 425,87 -967,45 -1 425,87

  
Årets resultat 8 674,53 14 258,65

  
Utdelning under året  -10 590 -11 500

  
Summa 445 134,16 444 166,71 10 410 13 293,52

 
 
 
 
Bålsta den 2013-04-23 
 
 
 
Vipul Vithlani   
Ekonomichef   
 
 
 
   
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2012-05-22 KS2009/59 nr 2012.1454

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

 
Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2011 - 
Stiftelsen Skolsamfond 
Sammanfattning 
 Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

 belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

 belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

 stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands,  

 studiebesök,  
 skolresa,  
 fritidsverksamhet,  
 kulturell verksamhet,  
 idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning.  

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2011. 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2011. 

 



C HJ\Bo KOMMUN 

Administrativa kontoret 
Ekonomiavdelning 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
I<ommunrevisorer 
Skolfölvaltningen 
Skatteförvaltningen 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 

•• 
FOR 

STIFTELSEN SAMFOND INOM 
SKOLOMRÅDET 

ORGANISATIONSNUMMER 817001-5765 



Stiftelsen Samfond inom skolområdet 
Org. Nr 817001-5765 

Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Samfond inom skolområdet 
Förvaltaren avger härmed årsredovisning för år 2011 

F örvaltnings berättelse 

Stiftelsens ändamål 
Enligt pennutation 1982-11-22 fÖlvaltas stiftelsen Samfond inom skolo=ådet av 
Håbo kommun. Minst 10% av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Resterande del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning 
skall användas till förmån för elever i kommunens gmndskola, gymnasieskola eller 
skolväsende företrädesvis för: 

~ belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god 
ka=atanda eller berömvärd flit. 

~ belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

~ stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa 
inom- eller utomlands, 

~ studiebesök, 
~ skolresa, 
~ fritidsverksamhet, 
~ kulturell verksamhet, 
~ idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamåL 

Stiftelsens anslag 
Totalt har 14 000 kr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Skolnämndens beslut. 

Stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar förvaltningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
förvaltningsavgift belastat fonden om 1 000 kr. 

Stiftelsens revisor är förtroendevald revisor Lars Sundling. 



Resultat 
Arets redovisade resultat uppgick till 11 484 (10 214) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (friu eget kapital) tillförts 
10335,92 (9192,27) kr. Friu eget kapital är positivt och uppgår till 10 637,40 
(14 302,60) kr. 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 

Bålsta 2012-04-25 

Vip Vithlani 
Ekonomichef 



Resultaträkning år 2011 
Samfond inom skolområdet organisationsnr. 817001-5765 

Intäkter 
Räntor 

Kostnader 
Förvaltningsavgift 

ARETS RESULTAT 

Balansräkning år 2011 
TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Not Ar 2011 Åt- 2010 

11214 

-1000 

11484 10214 

Not<ArZOll Åt- 2010 

~L::,ikvi~,,!" d~"a:_,m.:l'e~:dl~e~l: ___ ..... : ............. _::.;_ ... ; __ ._._. ____ . ______ . ____ -':L._ ...... _I __ .;'!~;~~J:j __ ]~_~l.~?_ 
Sununa omsättningstillgångar 386 132 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 371 830 

14303 rF~ri~tt:~~~~'~~~:~------.--.---.-- ... -....... ---.--.... -.~.------I~~~~~H " --._---_. __ •.•. _. 
SUlllma eget kapital 386132 

-.---.----... --.... ----.--.. ----.. -.... - ..... -...... -.-·---------------··-······-·-······-·-·I'P':::±~·---····-·-.-..... - .. --
Sununa skulder och eget kapital 2)"39.t~16 386 132 



Noter 

Samfond inom skolområdet org.nr 817001-5765 

NOT 1 
Likvida medel konto 28270 

NOT 2 13llhcleteget Bundet eget 
. k~pital kapital 

Ar 2011 
393616,17 

Jlritteg~t • 
.·kapital>·· 

~,_\',' ,.' .. ' '.0 o" /';' " ," '''' 

Ar 2010 
386131,82 

Fritt eget 
kapital 

Ar 2010 At,2()1};( Ar 2010 

Belopp vid årets ingång 

Kapitalisering av 10% 
av löpande avkastning 
enligt urkund 

Arets resultat 

Utdelning under året 

370808,94 

. -H()OD 

371 830,34· . JO 637,40 

15 110,33 

-1 021,40 

10213,67 

-10000,00 

14302,60 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-05 KS2013/87 nr 2013.2181

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelning 
Vipul Vithlani 

 

0171-527 16 
Vipul.Vithlani@habo.se 

 

Förslag till kommunal borgen för bostadsrättsföreningen 
Väppeby 2, 
Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningen Väppeby har inkommit med ansökan om kommunal 
borgen. 

BRF Väppeby 2 har totalt 18 stycken små lägenheter (1 rum + kokskåp) 
som vardera är 34,7 kvm. Totalt 624,6 kvm. Av dessa 18 små lägenheter 
äger Håbo Kommun 16 stycken, riksbyggens Ek förening 1 styck och Sv 
Byggnadsarbetarförbundet 1 styck. De två sist nämnda hyrs ut i andra hand 
till Håbo kommun. 

Sedan finns det 915 kvm lokalyta som bland annat innehåller kök matsal 
och gemensamhetsytor för de boende. I dag har föreningen lån i Danske 
Bank (Fd Västmanlands Provinsialbank) fördelat på följande lån och 
bindningstider: 

12 600 000   (3 månader) Ränta 4,66 % 
13 300 000   (3 månader) Ränta 4,66 % 
12 320 750   (3 månader) Ränta 4,66 % 
 
Pantbrev är uttagna i fastigheten med 33 000 000. Överstigande är reglerat i 
ett kreditavtal. 

Vid en kommunal borgen kommer räntenivån att sjunka betydligt (se bilagd 
kalkyl). 

Ekonomiavdelningen har i uppdrag att tillsammans med Riksbyggen utreda 
ett kommunal övertagande av äldreboende på Dalängen. I avvakan på 
utredningen föreslås att kommunen går i borgen för BRF Väppeby 2. 
Föreningens kostnadsnivå påverkar de boendes hyror och kommunens 
kostnader för de allmänna utrymmen. Genom kostnadsminskningen 
kommer föreningen att få bättre likviditet och ekonomi. Dessutom kommer 
framtida hyreshöjningar för de boende att kunna begränsas. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om kommunal borgen för BRF Väppeby 2 (Org nr 769611-

3799) 
2. Ränteoffert Sparbanken Enköping för lån med kommunal borgen 
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3. Uträkning över besparing nuvarande lån gentemot offererad ränta 
med kommunal borgen. 

4. Verksamhetsbeskrivning Väppeby 2. 

 

Förslag till beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun ingår borgen såsom för egen 
skuld, för BRF Väppeby 2:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 38 220 750 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

 
2. Kommunstyrelsen får uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges 

beslut. 
 

3. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av bostadsrätts-
föreningen Väppeby 2 om 0,20 procent på den utnyttjade delen av 
borgensåtagandet. 

 
 
 

Beslutsexpediering 
Börja skriv här … 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Srandell, socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2013-05-07 

Verksamhelsbeskriving av Dalängens äldreboende 

Dalängens äldreboende är ett boende för personer med demenssjukdom. På 
boendet bor 18 personer fördelade på två enheter med nio boende på varje 
enhet. Samtliga boende har av läkare fått diagnosen demenssjukdom. 
Samtliga boende har beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen. 

Att ha en demenssjukdom innebär att man är beroende av närhet till 
personal dygnet runt. Socialstyrelsen har också förtydligat detta i sina nya 
riktlinjer innebärande att en enhet med demenssjuka aldrig får lämnas utan 
personal. 

På natten arbetar två personer med de 18 boende och på dagtid ca åtta 
personal. 

Att vara demenssjuk betyder att man i sin vardag är i behov av stöd i många 
olika situationer. Behoven varierar från person till person beroende på 
vilken typ av demenssjukdom man har och beroende på hur långt 
sjukdomen är gången. När det gäller de personer som idag bor på Dalängens 
äldreboende så behöver man hjälp med bl a 

• På- och avldädning 
• Hygien 
• Matsituationen 
• Komma ut på promenad 
• Hantera relationer med andra boende 
• Medicin 

Fem av de boende på Dalängen idag har ett aggressivt utagerande beteende 
som bl a innebär alt personalen måste skydda andra boende och hela tiden 
försöka hitta aktiviteter som avleder det aggressiva beteendet. 

Thomas BrandelI 
socialchef 

1 (1) 
Vår beteckning 

SN nr 2013.1159 



Uppsala 2013-05-21 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun 

Ansökan om kommunal borgen för BRF Väppeby 2 
 

Bostadsrättföreningen Väppeby 2 är ett vårdboende som bedrivs av kommunen, men 
fastigheten är en bostadsrättsförening. 

All verksamhet bedrivs av socialförvaltningen (se bilagd verksamhetsbeskrivelse) och 
bostadsrättsföreningen står för drift och underhållsansvar för fastigheten. 

Idag är BRF Väppeby 2 belånad med 38320750 kr det films idag pantbrev i 
fastigheteu till ett värde av 33 000 000 kr och det finns inte möjlighet till att höja 
pantbrevsvärdet ytterligare då det inte finns bostadsrättslägenheter till allmän 
försäljning. Vid kontakt med Swedbanks kontor i Bålsta för att göra en värdering 
inför ett eventuellt övertagande fick föreningen beskedet att bostadsrättsföreningen 
ansågs vara övervärderad. 

Mellanskillnaden 5 320 750 kr täcks av ett kreditavtal med Danske Bank (f.d. 
Västmanlands provinsialbank). Detta kreditavtal innebär att föreningen inte får lösa 
och flytta del av krediten till annan långivare, utan måste i så fall lösa hela 
engagemanget med Danske Bank. 

Detta gör också att räntorna fu' betydligt högre. Föreningen anses vara en högre risk 
för banken eftersom del täcks med kreditavtal och pantbreven inte kan höjas. Bifogat 
finns sammanställning över föreningens lån samt aktuella räntenivåer. Dfu' redovisas 
även ränta vid en kommunal borgen för att påvisa den besparing som förningen skulle 
kunna göra. 

Kreditavtalet innebär också att Danske Bank kan ställa amorteringskrav på 
föreningens lån och i dagsläget ligger amorteringskravet på 400 000 kr/år. Detta gör 
att föreningen dessutom måste ta in 300 000 kr extra per år för att täcka 
amorteringarna då avskrivningarna endast är 102 000 kr/år. 

Sammantaget skulle föreningen kunna göra en besparing/år på 809 266 kr vilket 
redovisas i bifogad uträkning. 

I Riksbyggen ekonomisk förening 
www.riksbyggen.se I Post: Box 1914, 75149 Uppsala 

Besök: Väderkvarnsgatan 18 
Växel: 0771-860 860 I Org nr: 702001-7781 

Styrelsens säte; Stockholm 



~ Riksbyggen 

F" RR}JtU::::2>= 
~dersson 
Förvaltningsekonom 
Tfn: 018-18 97 31 
kenneth.andersson2@riksbyggen.se 

Bilagor: 
l) Ränteoffert Sparbanken Enköping för lån med kommunal borgeu 

Uppsala 2013-05-21 

2) Uträkning över besparing nuvarande lån gentemot offererad ränta med 
kommunal borgen 

3) Verksamhetsveskrivning Väppeby 2 
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Sparbanken 
i Enköping 

Brf Väppeby 2 

Finansieringsoffert 

Bålsta 2013-05-13 

Enligt önskemål offererar vi nu er förening följande räntor: Räntorna gäller för 
avstämningsdatum 2013-05-13 

Löptid Ränta Villkorsändringsdag 

3 månader 2,96% 

1 år 2,94% 2014-04-10 

2 år 2,93% 2015-03-27 

3 år 3,07% 2016-02-25 

Ovanstående räntor gäller med så kallat kreditförbehåll, dvs. vi förbehåller oss rälten 
alt göra sedvanlig kreditprövning av föreningen. 

Med vänliga hälsningar 
Sparbanken i Enköping 

Elin Broqvist 

Sparbanken i Enk5ping 
Box 912 
74525 ENKÖPING 

Besöksadress 
Enköping, Torggatan 32 
Bålsta, Stockholmsvägen 85 
Kungsängen, Torget 1A 
Bro, Centrum 

Tel 0171-85300 
Fax 0171-853 33 

Styrelsens säte Enköping 
Org.nr 517000-6605 

Bankgiro 981-3066 
info@sparbankenenkoping.se 
\i\IWW.sparban kenenkoping. se 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Carin Homann, Ekonom 

 

0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

Attesträtt år 2013 
Sammanfattning 
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 
följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 
– Attestförteckning 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2013 till angivna 
befattningar i bilaga. 

 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen 



Attestförteckning
Gällande både driftredovisning och investeringsredovisning
Kommunstyrelsen
Gäller 2013-01-01 - 2013-12-31

Reviderad datum: 

Attesträtt beslutad av nämnd/styrelse
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns, Befattning Namn

kr per faktura
11100 10100 - 10299, 11000 500 000 Kommunfullmäktiges ordförandOve Fröjd
13000 10300 - 11999, 13300 2 000 000 Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund
12000 12000 500 000 Revisionsnämndens ordförande Bertil Berglund
13000-99999 13000-99999 5 000 000 Kommundirektör Per Kjellander

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

kr per faktura

13010
13000, 13010, 13500, 
20100, 27000 5 000 000 Kommundirektör Per Kjellander

13011 13001 500 000 Stabschef Jonas Eliasson
13012 92610, 92640, 92650 500 000 Informatör Pia Jexell
130123 92660 500 000 Enhetschef kontaktcenter Domenica Gerlach
130124 92620, 92630, 92670 100 000 Ansvarig intern service Arja Suomela
13013 20400, 20500 500 000 Utvecklingschef planavdelningeKlas Ljungberg
13422 92400 500 000 IT-chef Håkan Tapani
13430 92200, 92230 500 000 Personalchef Tarja Dahlin

13431
92100, 27000, 71500, 
92500, 99*** 5 000 000 Ekonomichef Vipul Vithlani

13450 92300 500 000 Upphandlingschef Gudrun Lind
1381 36000 500 000 Avd chef kultur och livsmiljö Charlotta Bjälkebring-Carlsso

1382

30000, 30100, 30200, 
34400, 34440, 35000, 
35010, 36100 300 000 Fritidskonsulent Bengt Bergström

1383 32000 500 000 Bibliotekschef Nina Halden Rönnlund

1384
13600, 31000, 31500, 
31510, 31540, 36100 500 000 Kulturstrateg Åsa Eriksson

Delegerat av:
Per Kjellander
Kommundirektör

C:\DOCUME~1\CAROLI~1.UTT\LOKALA~1\Temp\WE4\, 0073_39361_Attestförteckning KS 2013, Januari, 2013-08-13 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-52716 
Vipul.Vithlani@habo.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag till 
Investeringsbudget år 2014 

med plan 2015-2016  
och  

budgetstyrprinciper 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 
För politisk beredning 
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Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrprinciper 
 

Innehållsförteckning 
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1. Investeringsbehov 2014 med plan 2015-2016 3 

1.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 3 
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1.3 Finansiering av investeringar, år 2014 4 

1.4 Medfinansiering av citybanan 5 

   

 Kommunstyrelsen 6-7 

 Bildningsnämnden 8 

 Skolnämnden 8 

 Socialnämnden 9-10 

 Miljö- och tekniknämnden 10-15 

 Budgetstyrprinciper 16-20 
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  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrprinciper 

1 Investeringsbehov år 2014 med plan 2015-2016 

Nedan redovisas sammanställning av investeringsbudget för år 2013 och 
investeringsbehov för åren 2014-2016. 

1.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för den skattefinansierade verksamheten uppgår totalt till  
68 731 tkr för år 2014. Uppdelat enligt följande; 
 

Nämnd/verksamhet, tkr Budget -13 1) Budget -14 Plan -15 Plan -16 

Miljö- och tekniknämnd -44 295 -59 848 -108 502 -113 550

Socialnämnd -3 400 -3 095 -1 815 -505

Bildningsnämnd -655 -600 -350 -350

Skolnämnden -2 000            -1 996 -2 000 -2 000

Kommunstyrelsen -3 179 -3  192 -1 700 -700

Summa -53 529 -68 731 -114 367 -117 105

1) Inklusive justering för ombudgetering från år 2012 och organisationsförändring 
Kommunstyrelsen och Bildningsnämnden samt tilläggsanslag för ombyggnation av 
Västerängsskolan. 

Plan för åren 2015-2016 skall endast ses som uppskattning av investerings-
behov och kommer att omarbetas inför kommande budgetår.  

1.2 Sammandrag taxefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för taxefinansierade verksamheter uppgår till 11 770 tkr 
för 2014. 

Kommunens redovisningsprincip följer rekommendationen från 
redovisningsrådet vad avser anslutningsavgifter, vilket innebär att intäkter i 
form av anslutningsavgifter inte skall redovisas i investeringsredovisning 
utan periodiseras som förutbetald intäkt. Detta innebär att investerings-
utgiften för vattenverket skall redovisas brutto. 
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Nämnd/verksamhet, tkr 
Budget 
2013 

Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 

Vattenverket -35 550 -11 020 -58 800   -7 800 

Avfallsverket            0      -750      -500 -15 000 

Summa -35 550 -11 770 -59 300 -22 800 

 

1.3 Finansieringen av investeringar, år 2014 

Den totala investeringsvolymen för år 2014 uppgår till 80,5 mkr inklusive 
taxefinansierade verksamheter, utöver investeringsbehov redovisas utgiften 
för medfinansiering av citybanan i tabellen nedan. För att finansiera behovet 
av investeringar år 2014 och utgiften för medfinansiering av citybanan 
behöver kommunen låna upp ca 32,6 mkr. 

Investeringsutgift, tkr Belopp 

Skattefinansierade verksamheter -68 731 

Taxefinansierade verksamheter -11 770 

Med finansiering Citybanan -6 726 

Summa investeringar, brutto -87 227 

  

Finansiering, tkr  

Budgeterat resultat år 2014 8 400 

Avskrivningskostnader 46 200 

Summa finansiering 54 600 

  

Lånefinansiering 32 627 

  

Med föreliggande budgetbehov kommer investeringsutgifter att behöva 
lånefinansieras med ca 32,7 mkr. 
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1.4 Medfinansiering av Citybanan 

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) att Upplands Lokaltrafik 
ingick avtal med staten om medfinansiering av Citybanan. För Håbo 
kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en medfinansiering om 
38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den årliga indexuppräkning för åren 2009 
– 2011 uppgår till 6 227 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren 2010-
2011. Enligt delegation för citybanans medfinansiering har delegationen och 
trafikverket enats om att en lämplig uppräkning av index är 18 procent till 
och med 31 dec 2012.  

Eventuell avvikelse från faktisk utveckling kommer att regleras i efterhand i 
samband med utbetalning 2013/2014. Detta gör att kapitalbeloppet per den 
31 december, år 2012 kommer att uppgå till 44 840 tkr. Utbetalningen av 
kapitalbeloppet kommer att ske åren 2013-2017 enligt fördelning nedan.  

År Procent Belopp 

2013 10 4 484 

2014 15 6 726 

2015 25 11 210 

2016 25 11 210 

2017 25 11 210 

 Summa 44 840 

 

Upplösningen det vill säga avskrivningen av bidraget kommer att påbörjas 
det år första utbetalningen av bidraget görs. För Håbo kommun innebär 
detta från och med år 2013. Detta i enlighet med riksdagens beslut om 
ändring i lagen (1997:614) – 5 kap 7 § - om kommunal redovisning.” Åren 
2013 -2017 kommer den årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att 
belasta kommunens resultaträkning. Likvidmässigt måste utbetalningarna 
åren 2014-2017 beaktas i kommunens budgetprocess.  
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Kommunstyrelsen 

Investeringsförslag 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Kundtjänst - utrustning 1 arbetsplats 50   

Kommunstyrelseförvaltning gemensamt 200 700 700 

Bibliotek - komplettering upprustning 95   

Bibliotek - upprustning grupp- och personalrum 56   

Bibliotek - utställningsskärmar 40   

IT - backup/lagring 500   

IT - identitetshantering vid nyanställning/avslut 375   

IT - datanät 355   

IT - säkerhetslösning inkl loggning av nättrafik 116   

IT - övervakningsprogramvara förnyas 60   

IT - databasserver för verksamhetssystem förnyas 50   

IT - gästaccess i kommunhus, bibliotek, skolor 
mm 

45   

IT - återinvestering i hårdvara som måste bytas 100   

IT - voteringsutrustning till KF 150   

Ärendehanteringssystem 1 000 1 000 0 

Summa 3 192 1 700 700 

 

Kundtjänst 

Kundtjänstinvesteringen avser möbler och dator för en arbetsplats. 

Kommunstyrelsens gemensamt 

Avser investeringar på kommunstyrelsens förvaltning för inköp /utbyte av 
möbler, dator. 
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Biblioteket 

Bibliotekets investeringar avser 

- funktionella gardiner på studie- och barnavdelning, 
- armatur till studieavdelningen och ett av studierummen, 
- upprustning av grupprum där bibliotekspersonalen tar emot förskole-och 
grundskolelever; målning, möbler, projektor, ljudsystem mm, 
- upprustning av personalrum som fungerar både som arbets-och fikaplats: 
ny soffa, bord och stolar plus armatur, 
- funktionella utställningsskärmar/bord för mindre utställningar. 

IT-investeringar 

Det finns ett behov att utöka backupkapaciteten både vad gäller mängden 
data och tiden som backupen skall vara återläsningsbar. Kostnad ca 500 tkr. 

Ett projekt för att se över identitetshanteringen i kommunen bör startas. 
Arbetet bör leda till effektivare och säkrare hantering av användarkonton i 
verksamhetssystemen. I dagsläget skapas konton av systemadministratörer i 
de olika verksamhetssystemen, det brister i rutiner för hur användare 
hanteras vid avslutad eller förändrad anställning.  Kostnad ca 375 tkr. 

Fortsatt utbyggnad datanätet främst gällande trådlös access. Kostnad 
ca 355 tkr. 

Säkerhetslösning som loggar och analyserar trafik in och ut från 
kommunens nät för att minimera risken för attack mot data/tele nät, servrar 
och klienter. Kostnad 116 tkr. 

Programvara för att övervaka switchar, accesspunkter mm bör förnyas. 
Kostnad 60 tkr. 

Flera verksamhetssystem använder samma databasserver som bör förnyas. 
Kostnad ca 50 tkr. 

Utrustning för att kunna erbjuda gästaccess åt besökare i kommunhus, 
bibliotek, skolor mm. Kostnad ca 45 tkr. 

Återinvestering av hårdvara som måste bytas ut. Ca 100 tkr. 

Voteringsutrustning till KF. Beroende på funktionalitet kan kostnaden 
variera mycket. Uppskattad kostnad 150 tkr. 

Utgiften för ett nytt ärendehanteringssystem är upptagen med 1,0 mkr år 
2014. Ärendehanteringssystem är kalkylerat till ca 3,0 mkr och är uppdelad 
på 3 år. 

7 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 8(20)
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  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Bildningsnämnden 
Investeringsförslag 
Verksamhet 2014 2015 2016 

Fridegård - Innemiljö möbler 50   

Fridegård - IT-miljö servrar 100   

Fridegård - teknik- och naturvetinstitution 100   

Kämpe - skärmväggar 100 100 100 

Kämpe - datorer 250 250 250 

Summa 600 350 350 

 

Möbler till uppehållsrum och studieytor. 

Ökad säkerhet i och förstärkning av nätverket. Lokala serverar, printservrar, 
fileservrar, macservrar, timeshareserver. Lärplattform. Fler projektorer till 
en del av grupprummen. 

Uppbyggnad av natur- och teknikinstitutionen utifrån GY11-krav. 
Ersättning av äldre laborationsmaterial, till exempel kemicentrifug, robotar, 
konstruktions- och hållfasthetsutrustning. 

Skolnämnden 
Investeringsförslag 
Verksamhet 2014 2015 2016 

Förskola, grundskola och grundsärskola 1 996 2 000 2 000 

Summa 1 996 2 000 2 000 

Karin byter ut nedanstående till vad som ska investeras 

Skolförvaltningens verksamheter har inkommit med förslag till 
investeringar 2014 om totalt 2 816 tkr . Förvaltningsledningen har prioriterat 
och föreslår att 1 996 av dessa sker under 2014.  Investeringarna består 
främst av möbler och datorer. Möbler är till klassrum, matsalar och kontor, 
till största delen inom grundskolan. Orsaken till att nya möbler behövs är 
dels utslitna möbler och framförallt till förbättring av arbetsmiljön. Datorer 
behövs dels nya dels utbyte av gamla. Datorer är främst verktyg för det 
pedagogiska arbetet enligt läroplan både inom grundskola och förskola. 

Ev. kommande principändring att inköp av datorer inte alltid ska bedömas 
som investering utan som drift, kan komma att förändra behovet från 
investeringsmedel till driftmedel. 
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Socialnämnden 
Investeringsförslag 
Verksamhet 2014 2015 2016 

Prioritering 1:    

LSS-boende Dalvägen: inventarier till ny bostad 430   

LSS-boende Sjövägen: inventarier till nybyggd bostad 400   

Hemtjänsten: nyckelfria lås, nyckelgömmor 500   

Korttidsboende, äldre: inventarier till nytt korttidsboende 300   

Äldrecenter: inventarier 200   

Äldrecenter: ombyggnation av befintlig lokal 200   

    

Prioritering 2:    

Stöd- och behandling: datorer 75 75 75 

Myndighetsenheten: datorer 200 20 30 

Särskilt boende Pomona: datorer 40 40 40 

LSS och socialpsykiatri: datorer 20 20 20 

Personlig assistans: datorer 20   

Sjukvård och rehab: datorer 60 60 60 

LSS: datorer 30 30 30 

Solängen: datorer   70 

    

Prioritering 3:    

LSS - korttidsboende Ekan: möbler 60 60 60 

LSS-boende Sjövägen: möbler 60 60 60 

LSS-boende Lindegårdsvägen: möbler 60 60 60 

Hemtjänst: ny verksamhetslokal 110   

Rehab och hemsjukvård: möbler till utökning av arbetsplats 200   

Myndighetsenheten: möbler 100 100  

Fotvård: mobil fotvårdsutrustning 30   

    

Oprioriterade:    

LSS-boende (nytt 2015): inventarier  450  

LSS - korttidsboende nytt: inventarier  840  

    

Summa 3 095 1 815 505 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 10(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Möbler till LSS-bostäder, korttidsboende LSS, äldrecenter samt 
korttidsboende för äldre. Utökning av verksamhetslokal för hemtjänst samt 
utökning av arbetsplatser för rehab och hemsjukvård.  

Nyckelgömmor i hemtjänsten för säkrare nyckelhantering, effektivare 
transporter och minimerad kringtid. 

IT-utrustning till ett flertal av förvaltningens verksamheter.  

Miljö- och tekniknämnden 

Investeringsförslag 
Verksamhet 2014 2015 2016 

Kostavdelningen 650 0 0 

Lokalvårdsenheten 70 0 0 

Miljö- och teknikförvaltningen övergripande 250 500 300 

Fastighetsavdelningen 46 578 52 602 20 900 

Gatuavdelningen 12 300 55 400 92 350 

Summa Miljö- och teknikförvaltningen 59 848 108 502 113 550 

    

VA-avdelningen 11 020 58 800 7 800 

Avfallsavdelningen 750 500 15 000 

Summa VA och Avfallsavdelningen 11 770 59 300 22 800 

Summa 71 618 167 802 136 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 
Kostavdelningen      
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 TJÄNSTESKRIVELSE 11(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Kombiugn anpassad till storkök 265 0 0
4 ugnar behöver bytas ut pga ålder 
och för mycket servicekostnader. 

Tunneldiskmaskin behöver bytas ut pga ålder. 140 0 0
Behöver bytas ut pga ålder och för 
höga servicekostnader. 

Kokgryta, golvmonterad, volym 200 liter med 
automatisk omrörare 135 0 0

Den befintliga måste bytas ut pga 
höga kostnader för mycket service & 
rep. 

Värmerier/serveringsdisk, två serveringslinjer 85 0 0
Behövs fler linjer för att möjliggöra 
servering av fler alternativa rätter. 

Robot Coupe Storköksmatberedare 25 0 0
Större andel grönsaker/bönor som 
behöver mixas vid tillagning. 

Summa Kostavdelningen 650 0 0   
       
Lokalvårdsenheten      
Solängens äldreboende kombiskurmaskin 35 0 0 Ny pga utökad verksamhet. 

Mansängens fsk Mopptvättmaskin 0 0 0

Utbyte av den gamla pga ålder och för 
stora servicekostnader. (30tkr) Om 
Lärarskolan tar över Mansängen utgår 
investeringen. 

Ishallen, kombiskurmaskin 35 0 0
Utbyte av den gamla pga ålder och för 
stora servicekostnader. 

Summa Lokalvårdsenheten 70 0 0   
  
Miljö- och teknikförvaltningen totalt      

Möbler till vårdcentralens arbetsplats 100 50 0

Tillägg för möbler till arbetsrummen 
på Vårdcentralens lokaler. Stolar mm 
saknas. 

Datorer till hela förvaltningen 150 450 300
Ersätta gamla datorer med nya samt 
ersätta gamla projektorer med nya. 

Summa  250 500 300   
       
Fastighetsavdelningen      

Brand och inbrottslarm på Gröna Dalen 2014, 
Backsippan, Vibyskolan 800 300 600

Uppfylla myndighetskrav. 
Komplettera och förbättra brand- och 
inbrottslarm för att öka personskyddet 
och få godkändabyggnader.  

Verksamhetsanpassning Läraskolan, 
ombyggnation för verksamheten på Mansängen 650 0 0

Ombyggnation för verksamheten på 
Mansängen för att anpassa lokalen till 
skola. 

Miljö- och energiåtgärder, Arbetsmiljö förskolor, 
Annehills fsk, Viby fsk. 1 900 0 2 800

Uppfylla myndighetskrav och höja 
byggnaders standard på Annehills fsk 
& Viby fsk. 

Junibacken förskola 21 378 33 592 0

Nybyggnad för att ersätta nedbrunnen 
förskola. Ersättningen från 
försäkringsbolaget utbetalas 2013. 
(18-20 mkr) 

Västerängsskolan 19 000 3 000 0
Åtgärder för att få en långsiktig 
hållbar byggnad. 

Ombyggnad av storkök Viby 0 0 15 000
Uppfylla myndighetskrav och få en 
bättre funktion. 

Simhall renovering av allmänna ytor, omklädning, 
dusch mm 2 500 0 0

Återställa efter många års tackläckage 
och slitage på ytskikt. 

Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 12(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Energiåtgärder ishall, medför besparing om ca 300 
tkr per år. 0 3 900 0

Utredning finns, utföra åtgärder för 
energibesparingar och utökad 
spillvärmeåtervinning. 

Tillgänglighet Dörrautomatik fullmäktigesalarna 
kommunhuset 350 0 0

Uppfylla tillgänglighetskrav. Enkelt 
avhjälpta hinger, enligt HIN 2. 

Stambyte på Gamla Station både avlopp och värme 0 1 000 0
Stambyte pga ålder, avlopp och 
värme. 

Ventilationsombyggnad, Skeppsgården, 
Rungården, mm. 0 2 000 1 500

Aggregat gamla och måste bytas ut 
för att uppnå dagens energikrav. 

Kommunhuset takåtgärder, åtgärda fuktskador på 
kommunhusets tak. 0 2 500 0

Ränndalar och takfötter har 
fuktskador som på sikt kommer bli 
omfattande. 

Kvarnkojan, göra den iordning till användbart 
skick. 0 310 0

Iordningställa stugan  till ouppvärmd 
raststuga, med basal tillgänglighet. 

Miljö- och energiåtgärder, för att få en minskad 
klimatpåverkan. 0 3 000 1 000

Enligt KF mål åtgärda byte av 
värmekällor, energioptimering av ett 
antal förskolor 

Lundby ridanläggning, klubbstugan 0 3 000 0

Klubbstuga ska ersättas helt pga det 
dåliga skick och fuktskador i bef. 
byggnad. 

Summa Fastighetsavdelningen 46 578 52 602 20 900   

Gatuavdelningen      

Kraftleden 0 13 000 30 000
Ökad trafiksäkerhet, stadsmiljö. 2014: 
Etapp Björnängsv-Skörbyleden 

Järnvägsparken 1 000 0 0
Renovering av Järnvägsparken. 
Politiskt önskemål. 

Granvallen 0 0 0
Uppdragslista (om vi renoverar 2013 
kan den inte användas förrän 2014) 

Byte kvicksilverarmaturer 3 000 2 000 0

Ska vara utbytta 2015. LED samt 
andra energibesp armaturer med 
dimning provas. Myndighetskrav. 

Lastbergsvägen, ombyggnad 0 6 000 7 000

Förstärkn o ombyggn. 2014: förstärkn 
Kalmarnäs-Lastberget 2015: 
Ombyggn Vilunda-Kalmarnäs 

Park utanför kommunhuset 500 0 0
Projektering och ombyggnation. 
Politiskt önskemål. 

Cykelparkering vid stationen 0 0 0

Cykelparkeringar vid stationen. 
Politisk viljeinriktining.(500 tkr) flytta 
in i centrumplanens investering. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 3 000 1 000 0

Plan 2013. Hämta/lämna Futurum 2 
500', Övergång Lidl 500' Politiskt 
önskemål. 

Konstgräsplan 0 0 4 000

Färdigställande. 2014: omklädning 
och kansli, förråd. Osäkert pga 
planprogram Gröna Dalen  

Omläggning & utegym Vibyspåret 300 0 0

Medborgarförslag från 2012, ska 
hanteras i samband med 
budgetprocess för 2014. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 13(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 

Dirtbikebana 0 1 500 0
Enl handl plan fr demokratidagar 
2011. Politiskt önskemål. 

Räddningsväg Krägga/GC gamla banvallen 1 000 0 0
Medborgarförslag från 2010, 
belysning av Gamla banvallen. 

Sandhopp i Skokloster 1 000 0 0 Medborgarförslag och uppdragslista 

Utemiljö, upprustning skolor  2 500 2 500 0

Upprustning av utemiljö på skolor. 
2014 fortsättning Futurum, Gransäter. 
Nytt förskolor enl plan. 

Gc-väg utmed Bergsleden 0 5 000 0

Säkrare för gångtrafikanter/skolväg. 
Ej färdigställd i samband med 
exploatering 

Gc-väg Viby-Vilunda 0 6 000 0 Säker skolväg Viby äng-Vibyskolan 

Upprustning Skokloster 0 2 000 0
Medborgarförslag från Skokloster fr 
2008. 2014: 

Renovering broar 0 250 0

Egen behovsbedömning. 2014: 
inventering 250'. 2015-2016 åtgärder, 
okänt belopp. 

Kolonilottsområdet 0 1 000 1 000

Färdigställande kolonilottsområde. 
Trädplantering, sittplatser, förråd 
odlarföreningen, entré 

Lekplatser 0 2 500 2 500
Nybyggnation o upprustning enl lek- 
o aktivitetsplan. 2014: Skokloster? 

Div belysningspunkter 0 1 000 1 000

Utbyggn av gatubelysn på vägar o gc-
vägar. 2014 Belysning av stämsvik  
Skogsteby-Viby-Knarrbacken, 
Futurum-Eneby 

Offentliga utemiljöer 0 500 500

Skapa attraktiva mötesplatser 
utomhus. 2014 fortsatt utveckling av 
skateparksområdet 

Centrumutveckling 0 2 500 2 500
Utveckling enl detaljplan - avhängigt 
av hur detaljplanearbetet fortskrider 

Gata/park i bostadsområden 0 1 000 1 000
Upprustning o förbättring av park o 
trafik. 2014:  

Skadegörelseföreb åtgärder 0 200 200
T ex kompl belysning utsatta platser, 
parkeringar, skol- och förskolegårdar 

Trafiksäkerhetsåtg kollektivtraf 0 200 200 Säkra angörningar vid busshållplatser 

Kommunala bad o bryggor 0 1 000 500

Utbyte bryggor, hopptorn. 2014: nya 
bryggor Krägga, trappa och 
lekutrustning Ekilla, ökad 
tillgänglighet. 

Nya plant infarter/genomfarter 0 600 600

Utsmyckn av entréer, rondeller, 
gaturum. 2014 Södra Bålstaleden och 
Kalmarrondellens kringytor. Politisk 
viljeinriktning 

Ekilla naturreservat 0 300 0 Grillplatser, infotavlor, mm 
Upplandsleden 0 200 0 Grillplatser och vindskydd 

Hälsans stig 0 150 0
Uppdragslista. Ska byggas inom 
driftbudget? 

Kalmarleden gc-väg 0 2 500 0 Önskemål exploatering Frösundavik 
Tillgänglighetsanpassningar 0 1 000 1 000 Lagkrav 
Cykelpark i ansl till kollektivtraf 0 0 250 Cykelpark i ansl till kollektivtraf 
Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 14(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Norra Västerskogs vägar 0 0 600 Vägutbyggnad, färdigställande. 

Kartläggn o utökn gc-vägnät 0 0 500
Uppdrag MTN. 2014: inmätning 
befintliga gc-vägnätet 

Gc-väg Häradsvägen 0 0 500
Gc-väg utmed Häradsvägen, skolväg. 
Kantsten med reflexsstolpar. 

Gc-väg Åsleden 0 0 500 Fortsatt utbyggnad 
Hastighetsplan, nya skyltar 0 0 1 000 Nya hastighetsgränser 40/60 

Info-tavlor i industriområden 0 500 500
Kalmarleden, Bista i samarbete med 
Håbo Marknads AB 

Åsledens förlängning till station 0 0 500
Proj + anläggning av Åsledens 
förlängning 

Gc-väg längs Råbyleden 0 0 10 000
Gc-väg längs Råbyleden, 
trafiksäkerhet 

Gc-väg Gransäter-Yttergran 0 0 5 000
Gc-väg Gransäter-Yttergran, skolväg 
inkl bro över E 18 

Slottsskogsleden ombyggnad 0 0 7 500 Projektering och kalkyl 
Belysningsplan 0 0 1 000 Belysningsplan Bålsta o Skokloster 

Förråd Gröna Dalens IP 0 0 400

Avveckla förråd Knarrbacken. 
Egentligen fastighetsavdelningens 
äskande? 

Elljusspår Skokloster 0 0 1 300 Önskemål om elljusspår i Skokloster 

Förråd vid ishallen 0 0 3 000

Ersätter förråd vid Björkvallen. 
Egentligen fastighetsavdelningens 
äskande? 

Hundrastgård 0 0 1 500
Enligt medborgarförslag. Fler 
hundrastgårdar önskas. 

Skatepark Skokloster 0 0 150 Enl önskemål från boende 

Trädplanteringsplan 0 0 2 000
Framtagning av plan. Skjuts på 
framtiden. 

Gc-väg Fältvägen + övergång 0 200 300
Gc-väg Fältvägen samt övergång 
Kalmarl 

Teknisk handbok 0 0 1 000

Handbok för byggn av vägar, gc-
vägar mm. Viktig med tanke på alla 
stora exploateringsproj. Finansiera via 
driftbudget? 

Torresta naturstig 0 250 0 Tillgänglighetsanpassning 

Skidspår Granåsen 0 0 0
Iordningställande av skidspår. 
Breddning, konstsnöanläggning 

Trappa bussterminal 0 0 500

Markvärme i trappan är trasig. 
Åtgärdas inte pga ombyggnation av 
resecentrum. 

Säkra ridvägar 0   250 Uppdragslista 

GPS-utrustning vinterväghållning 0 300 0

GPS till fordon inom 
vinterväghållningen för bättre 
uppföljning och kontroll. Ägs av 
gatuavdeln, tillhandahålls till alla 
fordon 

Ny julbelysning Stockholmsv 0 250 0

Nuvarande belysningen har 
glödlampor vilka nu fasas ut från 
marknaden. Ersätts av ny med t  ex 
LED-lampor. 

Ny brygga i gästhamnen 0 0 600

Nuvarande brygga är fallfärdig. 
Förutom brygga kan krävas plats för 
latrintömning mm 

Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 15(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Forsells väg, ny allé 0   1 500

Ersättning för den björkallé som 
fälldes av säkerhetsskäl cirka år 2007 . 
Enligt löfte till kringboende. 

       
Summa Gatuavdelningen 12 300 55 400 92 350   
       
       
Summa Miljö- och teknikförvaltningen 59 848 108 502 113 550   
       
  
  
Projektnamn: 2014 2015 2016 Kommentar 
VA Avdelningen      
Tankstationer 1 000 0 0 Sabotage & skadegörelse 
Bräddningsanordning Sko VV 200 0 0 Otjänligt dricksvatten 
Brunnstätning 500 500 500 Miljökrav/tillstånd 
Omläggning ledningar 7 000 7 000 7 000 Miljökrav/tillstånd 
Flytt av ventilation Bålsta VV 200 0 0 Dricksvattensäkerhet 
Handkörning Bålsta VV 300 0 0 Dricksvattensäkerhet 
Renvattenpumpar Bålsta VV 300 0 0 Dricksvattensäkerhet 
Kapacitetsökning Bålsta VV 250 50 000 0 Utbyggnad i kommunen 
Ekilla pumpststion 500 0 0 Modernisering 
Farmartankar/kemikalietankar 200 0 0 Arbetsmiljö 
Asfaltering Sko VV 70 0 0 Arbetsmiljö 
Filterpumpstation Sko RV 0 200 0 Arbetsmiljö 
Vägskyltar Bålsta vattenskyddsområde 0 100 0 Dricksvattensäkerhet 
Rivning av gamla VV 0 400 0 Säkerhet 
Brutet vatten på pumpstationer 500 500 300 Arbetsmiljö 
Carport/förråd Bålsta VV 0 100 0 Modernisering 
Summa VA 11 020 58 800 7 800   
       
Avfallsavdelningen      
Grävlastare 0 0 0 Ekonomi, (1181 tkr) 
Körplåtar ÅVC 250 0 0 Arbetsmiljö 

Markköp ÅVC 0 0 0
Utbyggnad i kommunen/miljökrav 
(1142 tkr) 

Ombyggnad ny ÅVC 500 500 15 000 Utbyggnad i kommunen/miljökrav 
Summa Avfall  750 500 15 000   
       
Summa VA & Avfall 11 770 59 300 22 800   
       
Summa Miljö- och teknikförvaltningen med VA 
& Avfall 71 618 167 802 136 350   

 

 

 

BUDGETSTYRPRINCIPER 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 16(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvars-
instanser samt det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

Kommunfullmäktiges ansvar 
Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 
Fastställer kommunens övergripande mål. 
Godkänner nämndernas nämndsplan. 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 
 
Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 
vilket bl.a innebär att: 

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder skall vidtas 
om resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen skall 
även göra nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 
 
Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har 
ett övergripande ansvar för att styrmodellen nedan fungerar som det är tänkt. 
 
Kommunstyrelsen måste också i sin roll ha entydiga krav på att 
nämnderna/verksamheterna respekterar styrmodellen. 
 
Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet, 
(Håbohus AB, Håbo marknadsbolag AB), i samband med delårs- och 
helårsbokslut. 
 
Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att 
fullmäktiges intentioner efterlevs. 

Mål 

Det är nämndens ansvar att formulera nämndmål utifrån de övergripande 
målen i fullmäktige. 

Ekonomi 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 
 
När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalité 
eller kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska 
givetvis tas till lagstiftning eller ambitionsnivåer fastställda av 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 17(20)

 Datum Vår beteckning 

  2013-08-06 KS2013/73 nr 2013.2185

 

kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har mycket långtgående 
befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla budgeten. 
 
Nämnden är också skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska 
utvecklingen (uppföljning och prognoser över budget- och 
verksamhetsutfall) och snabbt vidta åtgärder som leder till att budgeten 
hålls. Nämnden måste således fatta beslut om åtgärder. Utöver beslutade 
rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till 
kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i 
resultatutveckling. 
 
Håbo Kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är 
principiellt viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller 
till annan nämnd. Åtgärderna får således inte innebära att problemet 
överförs på annan nämnd eller kommunstyrelsen. Nämnden måste alltså 
lösa problemet inom sin verksamhet. 
 
Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för 
nämnden fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden skall 
genom planering och uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" 
kostnader täcks inom den beslutade budgetramen. 
 
Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att 
hålla budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte 
är acceptabla, ur nämndens synvinkel, är nämnden skyldig att fatta 
alternativa beslut som är genomförbara under året och som leder till att den 
av fullmäktige fastställda budgeten kan hållas. 
 

Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, 
samordna, utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 
 
Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska 
utvecklingen och regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 
 
Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet skall 
präglas av helhetssyn och syftar till att samordna och effektivisera 
kommunens verksamheter. 
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 Datum Vår beteckning 
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Förvaltningarnas ansvar 

Förvaltningen har ansvar att formulera verksamhetsplaner utifrån 
nämndsplan och inom ramen för den budget Kommunfullmäktige fastställt. 
Verksamhetsplanen skall innehålla målformuleringar, nyckeltal samt planer 
för uppföljning. 
 
Förvaltningen arbetar fram den internbudget som skall godkännas av 
nämnden. 
Förvaltningen prövar och utvecklar kontinuerligt sina målformuleringar och 
sitt arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för 
medborgaren. 
 
Förvaltningen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden 
att fatta beslut 
 
Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budget ansvar, har ansvar för sina 
verksamhetskostnader och intäkter. Ansvaret innebär att verksamheten 
måste anpassas efter fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut. 
Ansvaret innebär också att om de ekonomiska förutsättningarna ändras 
under verksamhetsåret ska verksamheten anpassas efter de reviderade 
ekonomiska ramarna samt politiska beslut.  
 

Regelverk 

 Anslagsbindning      
 Anslagsbindningsnivå för driftbudget är nämnd. Inom ram kan nämnden 

fatta beslut om omdisponering så länge detta är förenligt med mål och 
direktiv beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Väsentliga 
omdisponeringar skall alltid föreläggas kommunfullmäktige för 
omprövning. 

Anlagsbindningsnivå för investeringsbudgeten är projekt. Förändringarna i 
verksamheterna får beslutas av nämnden. Medel i investeringsbudgeten får 
inte omvandlas till driftmedel.  

 Taxor och avgifter       
 KF beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och avgifter 

för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek.  

Tilläggsanslag 
Ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det vid 
budgettillfället råder stor osäkerhet avseende anslagstilldelning, kan 
medföra att KF och/eller KS innehåller budgetutrymme för att senare 
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fördela via tilläggsanslag. Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat 
inom vilket de svårprognostiserade kostnaderna ryms. 

 
Över- / Underskott  
Det kommunala balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål 
medför att kommunen inte får redovisa ett negativt resultat och utgör en 
yttre restriktion för hantering av över- och underskott. Resultatreglering 
mellan åren för nämnderna tillämpas inte i driftredovisningen. 

Användning av investeringsanslag  

Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande 
ekonomiskt värde och en livslängd längre än 3 år. Tillgång är mark, 
byggnad, teknisk anläggning, maskiner eller inventarier. Med inventarier 
menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier räknas  
inte som investering. 

Beloppsgränsen för vad som anses som betydande höjs inför år 2014. 
Anskaffningsvärdet, det vill säga inköpsvärdet vid inventarier, ska uppgå till 
minst ett halvt prisbasbelopp. För år 2014 blir beloppsgränsen för 
investeringar 22 200 kr. 
 
Ombyggnationer som utförs av Miljö- och teknikförvaltningen på uppdrag 
av en kommunal hyresgäst räknas inte som investering för hyresgästen. 
Kostnad för sådan ombyggnation över 80 tkr omvandlas till hyrestillägg och 
är en driftkostnad för hyresgästen. Miljö- och teknikförvaltningen måste 
dock avsätta investeringsbudget till ombyggnationen. Ombyggnationer 
under 80 tkr internfaktureras hyresgästen och är en driftkostnad. Mer 
information finns i Handboken för internhyra.  
 
Kapitalkostnader och förändring av driftbudgetram 
En investering medför att kapital binds upp vid anskaffningen. 
Investeringens värde ska skrivas av (fördelas) under livslängden och 
avskrivningskostnader uppstår under den tiden.  
 
Det uppstår också en kostnad i form av ränta på uppbundet (investerat) 
kapital, så kallad internränta. Sveriges kommuner och landsting 
rekommenderar årligen en internräntenivå. 
 
Från år 2014 ska alla verksamheter belastas med kapitalkostnader 
(avskrivning och internränta) för de investeringar som görs från år 2014. Det 
ger en mer rättvisande totalkostnad för verksamheterna.  
 
För att nämnderna ska få möjlighet att kunna finansiera kapitalkostnader 
medför det att nämndernas driftbudgetram behöver ökas inför år 2014. 
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Samtidigt minskas kommunstyrelsens budget för kapitalkostnader. Avsikten 
är inte att automatiskt årligen justera driftbudgetramen utifrån 
kapitaltjänstens förändring. Syftet är istället att verksamheterna ska kunna 
prioritera mellan att göra investering eller ha andra driftkostnader.  
 
Förändringen av nämndernas driftbudgetramarna bör ta hänsyn till hur stora 
investeringar som beslutas. Förslag till förändring av driftbudgetram 
kommer därför att finnas till kommunstyrelsens förslag till budget för år 
2014, som behandlas i oktober.  
 
Kommunfullmäktige kommer även framöver att besluta om 
investeringsbudgeten. Det föreslås ingen förändring av den processen. 
 
Exempel på livslängd för inventarier 
 
Inventariernas livslängd avgör hur många år den ska skrivas av på. 
Tabellerna nedan tjänar som ledning vid bedömningen. 
 
Livslängd Exempel 
10 år Kommunikationsutrustning i byggnader till exempel televäxel, kontorsmöbler 

och inredningsartiklar t ex stolar, bord, hyllor, diskar, kassaskåp, 
mätapparater, mätinstrument, musikinstrument. 

5 år Skolmöbler, skolutrustning, idrottsredskap, porslin, glas, köks- o 
serveringsredskap (större uppsättningar), övrig kontorsutrustning.. medicinska 
instrument, vårdutrustning, dyrare verktyg och liknande 

3 år IT-utrustning. kommunikationsutrustning 
 
Inventarieförteckning 

Förbrukningen av anslaget under året ska åtföljas med en 
inventarieförteckning vid tre tillfällen (31 mars, 31 aug, 31 dec) under året. 
Ansvaret för detta ligger på ansvarig chef för verksamheten. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 

 

0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen 
Bakgrund 
Håbo kommun är en storstadsnära kommun med Bålsta som central 
huvudord. En stor del av den fysiska planeringen och byggandet har de 
senaste åren fokuserat på Bålsta tätort. Samtidigt består en stor del av 
kommunen av landsbygd. 

Håbo kommun ligger vid Mälaren. Att vara en Mälarkommun innebär en 
stor fördel i form av attraktiva naturmiljöer och aktivt friluftsliv. Att 
tillgängliggöra Mälaren utan att låta detta störa känsliga naturmiljöer är en 
stor utmaning. Det innebär också ett stort ansvar. 

Ett sätt att utveckla landsbygden i Håbo kommun är att ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Rådande lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en gällande 
översiktsplan (ÖP) för hela kommunen som ska ange riktningen för den 
långsiktiga planeringen av den fysiska miljön. Enligt 5 § i PBL ska av 
översiktsplanen framgå områden avsedda för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS).  

I ett sådant tillägg pekar kommunen ut landsbygdsområden i strandnära 
lägen som anses lämpliga att stimuleras och utvecklas långsiktigt. Håbo 
kommun har i nu gällande ÖP (antagen 2006-06-19) inga sådana områden 
utpekade.  

Enligt Miljöbalken kap 7 är strandskyddet till för att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

För att få dispens vid bland annat uppförande av bebyggelse inom 
strandskyddat område krävs särskilda skäl. Som särskilt skäl får man beakta 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 
bidrar till utvecklingen av landsbygden. Ett tematiskt tillägg för LIS ska ge 
vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område.  
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Organisation 
Det tematiska tillägget för LIS tas fram av upphandlade eller 
direktupphandlade konsulter. Projektledare hos kommunen är 
samhällsplanerare på plan- och utvecklingsavdelningen. Projektgrupp består 
av representanter från bland annat planavdelningen, miljöstrategiska 
enheten, byggavdelningen och miljöavdelningen. 

Budget 
Framtagande av tematiskt tillägg beräknas kosta ca 150 000 kr. 
Framtagande av tilläget finansieras inom ram.  

Ansökan om stöd hos Boverket 
För närvarande finns möjligheten att ansöka om stöd hos Boverket för 
planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Stödet syftar 
till att ge statligt stöd till planeringsinsatser för att klarlägga om det finns 
lämpliga områden för utveckling i strandnära lägen. 

Stödet ges bland annat till kommuner och tilldelas i normalfallet med upp 
till 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen. Stöd lämnas i 
mån av tillgång av medel. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att inleda arbetet med att ta 
fram ett tematiskt tillägg till översiktplanen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, 

2. anslå till förvaltningen en budget för framtagande av 
planeringsunderlaget om 150 000 kronor samt 

3. uppdra åt förvaltningen att från Boverket ansöka om stöd för 
framtagande av planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Börja skriv här … 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 

 

0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

Yttrande Håbo kommun över Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län - remissversion 

Bakgrund 
Regionförbundet Uppsala län har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en 
ny länsplan för regional tranportinfrastruktur för planeringsperioden 2014-
2025. Förslag på ny länsplan har gått ut på remiss till bland andra Håbo 
kommun. Synpunkter kan lämnas till och med 1 oktober 2013. 

Länstransportplanen 
I länsplansportplanen konkretiseras hur kommuner och landsting vill 
utveckla det regionala transportsystemet. Detta sker bland annat genom en 
fördelning av medel för investeringar i infrastrukturen. Länsplanen revideras 
vart fjärde år. 

Länsplanen ska vara trafikslagsövergripande och får omfatta: 

 Investeringar i statliga vägar som inte är stamvägar. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägar som inte är stamvägar. 

 Statlig medfinansiering till anläggningar för regional kollektivtrafik, 
åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken, miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät samt kommunala 
flygplatser. 

 Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms strategiskt 
viktiga för regionen. 

 Medfinansiering för investeringar eller underhållsåtgärder i det 
nationella transportsystemets alla former av infrastruktur (vägar, 
järnvägar, farleder etc). 

Länsplanen innehåller ett förslag till åtgärdsplan. Den följer den nya 
rullande planeringsprocessen och delar in planeringsperioden 2014-2025 i 
tre faser. Namnsatta objekt som ska byggstartas år 1-3, namnsatta objekt 
med planerad byggstart år 4-6, brister med möjlig byggstart år 7-12.  

Namnsatta objekt: (1-3 år samt 4-6 år) är färdigutredda och klara för 
byggstart. 

Brister: (7-12 år) är möjliga för åtgärder men är ej färdigutredda. Bristerna 
delas in i två kategorier: 
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 Större brister som bedöms kosta mer än 25 mkr att åtgärda. 
Förbundsstyrelsen gör en prioritering varje år om vilka av dessa som 
ska utredas vidare och på sikt bli namnsatta objekt. De större 
bristerna är indelade i två prioriteringsnivåer. 

 Mindre brister som bedöms kosta mindre än 25 mkr. Dessa 
finansieras genom olika potter.  

Två alternativ till åtgärdsplan 
I regionförbundets förslag till länstransportplanen formuleras den strategiska 
inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen i Uppsala län. Utifrån 
denna inriktning har två alternativ till åtgärdsplan tagits fram. Alternativen 
skiljer sig åt i hur de medel som planen omfattar fördelas, totalt 1 580 mkr 
för perioden år 2014-2025.  

Åtgärdsplanen har en planeringshorisont på 12 år vilket innebär att år 1-3 är 
2014-2016 och så vidare.  

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Namnsatta 
objekt 

Ca 420 mkr, år 1-3 samt år 4-6: 
 
- Återbetalning för förskottering av väg 709 
- Återbetalning förskottering väg 288 Jälla-Hov 
- Väg 288 Hov – Alunda 
- Väg 288 Alunda - Gimo 
- Ev muddring i Hargs Hamn 

Ca 540 mkr, år 1-3 samt år 4-6: 
 
- Återbetalning förskottering väg 709 
- Återbetalning förskottering väg 288 Jälla-Hov 
- Väg 288 Hov - Alunda 
- Väg 288 Alunda - Gimo 
- Ev muddring i Hargs Hamn 
- Väg 55 Örsundsbro – Kvarnbolund 
- Väg 55 Litslena - Enköping 
- Väg 288 Gimo - Börstil 
 
Ca 250 mkr, år 7-12: 
- Väg 288 Gimo – Börstil 
 

Namnsatta 
brister 

Ca 500 mkr, år 7-12: 
 
- varav väg ca 200 mkr 
- varav järnväg ca 300 mkr 
 
(Större brister som kan utredas hämtas ur 
länsplanen, s 19-23). 
 

Ca 290 mkr, år 7-12: 
 
(Större brister som kan utredas hämtas ur 
länsplanen, s 19-23). 
 

Potter Totalt ca 660 mkr: 
 
- Kollektivtrafik ca 275 mkr  
- Cykelvägar ca 275 mkr  
- Trafiksäkerhet ca 75 mkr  
- Åtgärdsvalsstudier ca 15 mkr 
 
(Briser som kan finansieras genom potterna 
finns i länsplanen s 23-24). 

Totalt ca 500 mkr: 
 
- Kollektivtrafik ca 210 mkr 
- Cykelvägar ca 210 mkr 
- Trafiksäkerhet ca 65 mkr 
- Åtgärdsvalsstudier ca 15 mkr 
 
(Briser som kan finansieras genom potterna 
finns i länsplanen s 23-24). 
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Håbo kommuns synpunkter 
Nedan följer Håbo kommuns synpunkter och kommentarer. 

Övergripande synpunkter 
Håbo kommun uppfattar det som positivt att Regionförbundets förslag till 
länsplan har en bred förankring och är framtaget i samråd med kommuner, 
landsting och andra aktörer i och utanför länet. Transportinfrastruktur är 
system som sträcker sig över administrativa gränser. Funktioner som 
specifika väg- eller järnvägssträckor, kollektivtrafikutbud eller 
cykelförbindelser tillhandahåller upphör inte vid kommun- eller länsgräns 
och samordningen av åtgärdsplanering och investeringsfördelning måste ske 
därefter. 

För Håbo blir detta extra viktigt på grund av kommunens geografiska 
placering mitt i stråket Stockholm-Bålsta-Enköping-Västerås. Detta behov 
tar sig speciellt uttryck i planeringen för utvecklingen bland annat av väg 
263 samt det regionala cykelvägnätet norr om Mälaren. I dessa projekt 
måste interregional samordning ske för att komma med gemensamma 
lösningar utifrån funktion och behov. 

I åtgärdsplanen finns namnsatta objekt samt brister i transportsystemet. 
Bristerna som lyfts fram har rapporterats in av kommunerna och landstinget 
och delats in i två olika prioriteringsgrupper. Prioriteringen av bristerna 
tycks dock ha utförts utifrån ett länsperspektiv eftersom den endast tar 
hänsyn till Uppsala läns kommuner och landstings önskemål. Denna metod 
för prioritering tycks därför sakna systemperspektiv. 

Två alternativ i åtgärdsplanen 
Håbo kommun uppskattar den nya planeringsprocessen vilken möjliggör 
omvärdering av tidigare beslut och möjlighet att ta en ny riktning för 
investeringar vart fjärde år. Detta är en demokratisk och flexibel process. 

Håbo kommun ställer sig bakom alternativ 1 i åtgärdsplanen med 
motiveringen att förutsättningarna har förändras sedan tidigare länsplanen 
och att planeringsinriktningen för kommande år bör följa denna utveckling. 
Alternativ 1 öppnar upp möjligheterna för en större summa på åtgärder inom 
kollektivtrafik, cykel och järnväg vilket rimmar väl Håbo kommuns 
ambitioner om att bli en hållbar och fossilbränslefri kommun. 

Därutöver framgår av Bilaga 1 – Strategiskt miljöbedömning att alternativ 1 
har bättre förutsättning att gå i riktning mot de nationella miljömålen och de 
transportpolitiska målen på grund av att investeringsmedel tilldelas 
utveckling av järnväg, kollektivtrafik och cykeltrafik. 

Statlig och kommunal medfinansiering 
I länsplanen (s 18) formuleras ett förslag till att medfinansierings-
möjligheterna tas bort avseende miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder (staten 
bidrar till kommunerna) samt byggande av regionala cykelvägar 
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(kommunerna bidrar till staten) med motiveringen att den kommunala och 
statliga medfinansieringen tar ut varandra. 

Håbo kommun ställer sig positivt till detta förslag eftersom det torde 
minskar de administrativa insatserna och kostnaderna för båda parterna. 

Cykelplan och cykelstrategi 
Håbo kommun ställer sig positiv till att långsiktiga mål och strategier för 
utvecklingen av länets cykelförbindelser integreras med den övriga 
transporinfrastrukturplaneringen. Prioriteringen av cykelförbindelser och 
transport via cykel framför motordriva fordon behöver bli tydligare. Detta 
avser inte bara anläggning av den tekniska infrastrukturen utan även i 
färdmedelsprioritering i planskedet samt mobility management-årgärder. 

Länsplanen formulerar (s 17) en urvalsmodell för vilka cykelvägar som ska 
utredas vidare. Denna modell har en tendens att förfördela objekt i 
befolkningstäta områden med redan bra förbindelser. Målsättningen bör 
vara att skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät.  

Därtill måste urvalsprocessen ta det totala omlandet i beaktande och inte 
endast det inom länet. Möjligheterna att samordna insatser och åtgärder med 
angränsade län måste förbättras. Detta skulle främja ett stråkperspektiv 
framför länsperspektivet, exempelvis i relationen Bålsta-Bro och Bålsta-
Sigtuna. 

Potterna i åtgärdsplanen 
Länsplanen får omfatta investeringar, drift och underhåll samt 
medfinansiering för åtgärder. Den föregående planen för 2010-2021 
innehåller många åtgärder på befintliga vägar, främst insatser för att 
förbättra väginfrastruktur genom åtgärder på den fysiska infrastrukturen (s k 
steg 3- och 4-åtgärder).  

De medel som länsplanen avsätter är villkorade till ny- eller ombyggnation 
som inte nödvändigtvis är de enda åtgärderna för att förbättra tillgänglighet 
till arbete, studier, service och rekreation. Ett nytt verktyg har därför 
inrättats, åtgärdsvalsstudien, som syftar till att sätta fingret på vilka brister 
som finns i en relation, ett stråk eller förbindelse och därefter hitta lämpliga 
åtgärder för dessa. Åtgärdsvalsstudien utgår från Trafikverkets 4-stegprincip 
och kan därför formulera lösningar som inte bara innebär att nya vägar 
byggs. 

Länsplanen uttrycker (s 18) potterna för åtgärdsvalsstudier ”…kan användas 
för att finansiera steg 1-åtgärder.” Denna formulering borde stärkas och på 
ett tydligare sätt öppna upp möjligheterna att från potterna ansöka om medel 
för exempelvis mobility management-åtgärder, information och 
marknadsföring. Dessa åtgärder kan och ska fungera som viktiga 
komplement till fysiska åtgärder. Ett exempel på projekt kan vara att 
tillskjuta medel för att inrätta ett mobility management-samarbete mellan 
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kommuner och landsting i syfte att kommunicera och marknadsföra 
fördelarna med hållbart resande.  

Beslutsunderlag 
– Länstransportplan 2014-2025 Uppsala län – remissversion (KS 

2013.1968) 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att avge förvaltningens förslag till yttrande till 
remissen av Länstransportplan 2014-2025. 

__________ 



REGIONFÖRBUNDET 
Uppsala län 

2013-06-19 
Missiv 

Dnr: RFUL 20121197 

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 
Remissversion 

Regionforbundet Uppsala län har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan fOr regional 
transportinfrastruktur for 2014-2025. Förbundsstyrelsen har 12 juni beslutat att utan eget ställningstagande 
sända forsla get på remiss. Härmed inbjuds ni att lärrma synpunkter på remissversionen. Remissen pågår till I 
oktober 2013. Under samma period remitteras också Trafikverkets forslag till nationell plan. Förslaget 
kommer att skickas till samtliga kommuner. Yttranden på den nationella planen ska skickas till 
näringsdepartementet. De två forslagen bör läsas tillsammans. Förslagen är upprättade var for sig men en 
dialog har funnits med Trafikverkets region öst. 

Regionforbundet önskar särskilt remissinstansernas synpunkter på foljande: 

).> Förslaget innehåller två alternativ. Alternativ 1 innebär att vissa medel satsas på finansiering av 
åtgärder i järnvägssystemet, forutom satsning på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Alternativ 
2 innebär i princip att nuvarande plan for perioden 2010-2021 fullfolj s, men med en tydligare 
satsning på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 

).> I nuvarande länsplan krävs att kommunerna medfinansierar gång- och cykelvägar längs statligt 
vägnät med 50 % av kostnaden. Samtidigt har kommunerna möjlighet att söka bidrag for 
investeringar i miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät med 50 % av kostnaden. 
Förslaget i den nya länsplanen innebär att båda dessa med finansieringar tas bort. Mer om detta på s 
18 i del 1 i remissforslaget. 

).> RemissfOrslaget innebär att den cykelplan som fastställdes av forbundsfullmäktige i december 2010 
ersätts med en reviderad strategi som är den del av länstransportplanen. 

Regionforbundet önskar era synpunkter (gärna i pdf-format) senast den 1 oktober 2013 via e-post till 
info(äl,regionuppsala.se. För frågor om innehållet i planforslaget kontakta: 
Ola Kahlström, 070-609 18 21 ola.kahlstrom@regionuppsala.se eller 
Caroline Quistberg, 070-664 1468 caroline.guistberg@regionuppsala.se . 

Förbundsfullmäktige kommer 5 december att ta ställning till ett remissbehandlat förslag. Därefter skickas 
förslaget till regeringen. Under våren 2014 kommer regeringen att besluta om nationell plan samt om 
finansiella ramar för alla länsplaner. Därefter kan förbundsfullmäktige fastställa planen. 

Uppsala den 19 juni 2013 

~~ 
Catharina Blom 
Regiondirektör 
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Sammanfattning

Regeringen har i december 2012 givit Regionförbundet i uppdrag att upprätta 
en ny länstransportplan för perioden 2014-2025. De finansiella ramarna för 
perioden fram till 2021 ligger fast i enlighet med nuvarande 
länstransportplan. För perioden 2022-2025 har Uppsala län tilldelats 534 
miljoner kronor i planeringsram. 

I januari 2013 tog förbundsstyrelsen ett inriktningsbeslut som innebär att 
planen skall möjliggöra för ett  

 ökat kollektivtrafikresande, särskilt längs de stora stråken, 
 ökad andel resande med cykel och till fots, 
 hållbara godstransporter samt 
 ökat utbyte  med kringliggande regioner. 

Regionförbundet har inhämtat kommunernas och landstingets syn på behov 
och brister i transportsystemet. En löpande dialog har skett på såväl politisk 
som tjänstemannanivå. 

Remissversionen bygger på en ny löpande planering i likhet med hur arbetet 
kommer att ske inom ramen för den nationella planen, som Trafikverket 
arbetar med. Det är endast de första åren som investeringsobjekt pekas ut. I 
den senare delen av planen pekas istället brister ut. Dessa brister innebär ett 

uppdrag till Trafikverket och Regionförbundet att påbörja utredning för hur 
dessa brister skall lösas. Varje år fattar förbundsstyrelsen i dialog med 
Trafikverket beslut om vilka utredningar som skall påbörjas. 

Remissversionen innehåller två alternativ till länsplan. Båda alternativen 
bygger på styrelsens inriktningsbeslut och en betydande ambitionshöjning för 
utveckling av hållplatser, bytespunkter och perronger i kollektivtrafiknätet 
samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

I alternativ 1 fullföljs utbyggnaden av väg 288 till mötesfri landsväg fram till 
Gimo. Möjlighet ges också för finansiering av åtgärder i järnvägssystemet 
om det bidrar till pendeltågssystemets utveckling. 

I alternativ 2 fullföljs utbyggnaden av väg 288 till mötesfri landsväg till 
Börstil, samt utbyggnad av kvarvarande etapper på väg 55 till mötesfri 
landsväg mellan Enköping och  Kvarnbolund utanför Uppsala stad. 

Det föreslås i planen att den kommunala medfinansieringen av gång- och 
cykelvägar längs det statliga vägnätet tas bort. Likaledes föreslås det att den 
statliga medfinansieringen till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i det 
kommunala vägnätet tas bort. På länsnivå tar de båda 
medfinansieringspotterna i princip ut varandra. 

 
  



 
 

DEL 1 

1. Inledning 

Länsplanen konkretiserar hur kommunerna och landstinget vill utveckla det 
regionala transportsystemet för att nå vision och mål i den regionala 
utvecklingsstrategin, Uppländsk Drivkraft 3.0 (regionuppsala.se/rus).  

Länsplanen görs på uppdrag av staten och regeringen har den 20 december 
2012 gett länen i uppdrag att ta fram nya länsplaner. I Uppsala län har 
Regionförbundet ansvaret att upprätta länsplanen. Planen omfattar en 12-
årsperiod, 2014 – 2025. Samtidigt har regeringen också gett Trafikverket i 
uppdrag att göra en nationell plan (trafikverket.se/nationellplan). 

Länsplanen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin och i 
gjorda överenskommelser inom ramen för samarbetet i En Bättre Sits 
(enbattresits.se).  

Arbetet har bedrivits av Regionförbundet i samverkan med Trafikverket, 
angränsande län, länets kommuner, landsting och länsstyrelse. 
Effektbeskrivning och strategisk miljöbedömning har genomförts av 
konsultfirman SWECO. Ett större dialogmöte (infradag) har hållits där 
förutom de som angivits ovan även en rad organisationer, föreningar m fl. 
deltagit. Länsplanen har skickats ut på en bred remiss under sommaren 2013. 

Hösten 2010 antog förbundsfullmäktige en cykelplan. En utvärdering av 
planen har skett. Slutsatserna leder till att smärre förändringar föreslås samt 
att planen integreras och blir en tydlig del i länsplanen.  

2. Uppdraget 

I direktiven från regeringen anges de ekonomiska ramarna för 
åtgärdsplanerna. Sammanlagt uppgår dessa till 522 miljarder för nationell 
plan och länsplaner, varav  

• 86 mdr för drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar, 

• 155 mdr för drift och underhåll av statliga vägar, samt 

• 281 mdr för utveckling av transportsystemet.  

Direktiven innebär vidare att de ekonomiska ramarna för länsplanerna 
behålls oförändrade för perioden 2014-2021. För åren 2022-2025 blir de 
årliga ramarna på samma nivå som genomsnittet för länsplanerna för åren 
2010-2021. 

Uppsala län har fått en planeringsram för åren 2022-2025 på 534 mkr. 
Slutligt beslut om denna ram fattas av regeringen i april 2014. 

Regeringen pekar i direktiven särskilt ut behovet av en ökad användning av 
kollektiva transportmedel samt cykling och behovet av att det dels behövs 
regionala och kommunala cykelplaner, dels behöver avsättas medel för 
cykelvägar.  

I direktiven ger regeringen vidare Trafikverket i uppdrag att använda sig av 
den nya rullande planeringsmodellen gör den nationella åtgärdsplanen. 
Motsvarande uppdrag ges inte till länsplaneupprättarna men i detta förslag 
används denna. Mer om modellen under kapitel 8; åtgärdsplan samt kapitel 
11; genomförande. 

 

http://www.regionuppsala.se/rus
http://www.trafikverket.se/nationellplan
http://www.enbattresits.se/
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3. Arbetet med länsplanen 

Det förberedande arbetet med länsplanen inleddes hösten 2012 i och med att 
regeringen lade fram sin infrastrukturproposition till riksdagen. Efter att 
riksdagen godkände propositionen gav regeringen i december i uppdrag att ta 
fram nya länsplaner och nationell plan. Regionförbundet skickade därefter en 
begäran till kommuner och landsting om behov och brister i 
transportsystemet. För att få en god transportslagsövergripande överblick 
omfattade begäran behov och brister oavsett om ansvaret ligger på 
kommuner, länsplaner eller den nationella planen. Sammanlagt inkom 
närmare 250 olika behov och brister. Se vidare del 2, kapitel 15: 
Nulägesbeskrivning. 

En övergripande inriktning för arbetet beslutades av förbundsstyrelsen den 
31 januari 2013. Därefter har arbetet med ett remissförslag pågått. Detta har 

kontinuerligt stämts av i beredningen för trafik- och samhällsplanering, samt 
i förbundsstyrelsens arbetsutskott. Även Regionförbundets nätverk för 
översikts- och trafikplanerare har varit involverade. Den 22 mars 
genomfördes också ett dialogmöte i Uppsala med ett sjuttiotal medverkande. 
Inbjudan till detta möte gick ut brett till kommuner, landsting, organisationer, 
och intresseföreningar.  

För övrigt har löpande samverkan skett med Trafikverket, både region Öst 
och region Stockholm samt inom ramen för samarbetet En Bättre Sits där 
förutom Uppsala länsplaneupprättarna i Stockholm, Västmanland, Örebro, 
Sörmland, Östergötland och Gotland deltar. Därutöver har också dialog förts 
med länsplaneupprättarna i Gävleborg och Dalarna. 

 



 
 

4. Länsplan 

Länsplanen ska vara trafikslagsövergripande och får omfatta följande:  

• Investeringar i statliga vägar som inte är stamvägar. 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägar som inte är stamvägar. 

• Statlig medfinansiering till anläggningar för regional kollektivtrafik, 
åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken, miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät samt kommunala 
flygplatser. 

• Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms strategiskt 
viktiga för regionen. 

• Medfinansiering för investeringar eller underhållsåtgärder i det 
nationella transportsystemets alla former av infrastruktur (vägar, 
järnvägar, farleder etc). 

 
Figur 4.1. Kartan visar den statliga  väg- och järnvägsinfrastrukturen i 
Uppsala län. 
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5. Nationell plan 

Den nationella planen får omfatta följande: 

• Investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet, det 
statliga järnvägsnätet, tillhörande gång- och cykelvägar, stationer 
och terminaler. 

• Drift och underhåll på det nationella stamvägnätet, det statliga 
järnvägsnätet, tillhörande gång- och cykelvägar, stationer och 
terminaler. 

Planen får också innehålla åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering 
när det gäller farleder och slussar, drift av icke-statliga flygplatser, regionala 
kollektivtrafikanläggningar, rullande järnvägsmateriel samt drift av enskilda 
vägar. 

 
 

6. Från vision till mål 

 
Vision till 2030: ”Uppsala är Europas mest attraktiva 
kunskapsregion” 

Uppsalaregionen ska vara attraktiv för fler människor och företag. Samhället 
och dess invånare, ska hålla samman och kunna möta en snabb expansion, 
mitt i landets tillväxtmotor. Vi ska jämföra oss med andra i Europa och vara 
bland de bästa, på några områden till och med bäst. Vi ingår i storstads- och 
kunskapsregion Stockholm och bidrar med särskild kunskap och innovation. 
Vår ledstjärna är en utveckling som vilar på hållbarhetens tre fundament: 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
 

Strategisk inriktning 

Uppsalaregionens utvecklingsarbete inriktas mot att skapa en region som är 
innovativ, växande, kompetent och attraktiv. Vi är en del av 
huvudstadsregionen med hållbara kommunikationer i alla riktningar. Detta 
bidrar till att kommuner och orter ges egen utvecklingskraft och skapar goda 
och hälsosamma livsvillkor för regionens invånare. 

För att uppnå detta krävs bl a ett starkt, hållbart transportsystem med 
begränsad klimatpåverkan. Förbundsstyrelsen beslutade därför i december 
2013 att denna länsplan bör inriktas på insatser som bidrar till följande: 

• Ökat resande med kollektivtrafik, särskilt längs de stora stråken (väg 
och järnväg). 
 

• Effektiva och hållbara godstransporter till/ från och genom länet 
(väg, järnväg och sjöfart). 
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• Ökad andel resor som sker med cykel eller till fots (gång- och 
cykelvägar). 
 

• Bred samverkan med omkringliggande län, för att stärka och 
utveckla resande och transporter i ett stor-regionalt perspektiv. 

Uppsalaregionens inriktning går väl i linje med regeringens inriktning att 
vårda det befintliga transportsystemet så att dess kapacitet kan nyttjas fullt ut, 
att fokusera på kapacitet för effektivare arbetspendling och att fokusera på 
kollektivtrafik, gång och cykel samt näringslivets transporter. Regeringen 
betonar också att prioriteringar ska säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning med begränsad 
klimatpåverkan. 
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Målbild 2030 för Uppsala län 
Målbilden uttrycker Uppländsk Drivkraft 3.0 och dess rumsliga 
konsekvenser. Bilden visar viktiga stråk, orter och andra noder.  
Bilden ska tolkas utifrån den strategiska inriktningen för länsplanearbetet och 
de mål som redovisas. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Mål 

• Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till år 2020. Det 
långsiktiga målet är att hälften av alla motoriserade resor sker med 
kollektivtrafik. (Ur landstingets trafikförsörjningsprogram, basår: 
2006).  
 

• Uppsala län ska få infrastrukturella investeringsmedel minst i 
proportion till länets andel av rikets befolkning till år 2030, 
motsvarande ca 3,8 %.  
 

• Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020. (Bas: 
2 mdr ton CO2-ekvivalenter år 1990). 
 

• Uppsala län ska ha en bred och regelbunden samverkan med 
omkringliggande län, så att resande och transporter i ett stor-
regionalt perspektiv stärks och utvecklas. (Bas: Se avsnitt ”Samband 
med nationell och angränsande läns planer”.) 
 

• Godstransporter till, från och genom Uppsala län ska ske så effektivt 
och hållbart som möjligt.  
 

• Andel resor som sker till fots eller med cykel ska öka.  

EU-mål och nationella mål för transportpolitik, gemensamma mål för Östra 
Mellansverige samt mål för den regionala utvecklingsstrategin (Uppländsk 
Drivkraft 3.0) har fungerat som underlag för ovan angivna mål för 
länsplanen. 

Cykelstrategi 

Byggandet av cykelvägar och åtgärder för att få fler att cykla bör vara en 
integrerad del av den övriga infrastrukturplaneringen. Därför ersätts den 
tidigare regionala cykelplanen med denna cykelstrategi och blir därmed en 
integrerad del i länsplanen. Utvecklingen av det regionala cykelvägnätet 
behöver ges ett tydligt fokus, särskilt mot bakgrund att det historiskt har 
tenderat att prioriteras lågt.  

I detta avsnitt redogörs för en övergripande strategi för cykelvägar i Uppsala 
län. I avsnitt åtgärdsplan redogörs för finansiella förutsättningar och 
urvalsmodell för byggandet av regionala cykelvägar och i avsnitt 
genomförande redogörs för processen fram till byggande.  

För att nå de preciserade målen bör byggandet av cykelvägar bidra till 
följande: 

• Att resan från dörr till dörr underlättas. Cykling skall ses som en 
integrerad del i en persons resa från start till mål. Kopplingen till 
kollektivtrafikens hållplatser och stationer är därför särskilt viktig. 

• Att möjliggöra för skolbarn att kunna cykla säkert till skolan på 
egen hand. 

• Att underlätta för arbets- och studiependling med cykel. 
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7. IT-infrastruktur 
 
God infrastruktur är en viktig faktor för Uppsala läns utveckling. Det gäller 
inte bara transportinfrastruktur (som länsplanen tar upp), utan även IT-
infrastruktur. För att åstadkomma goda kommunikationer i hela länet krävs 
en väl utbyggd infrastruktur för både transporter och elektroniska 
kommunikationer.  
 
Dessa olika typer av infrastruktur kompletterar varandra och kan med fördel 
samplaneras. Vid åtgärder längs vägar, cykelvägar eller liknande bör man 
därför sträva efter att samtidigt lägga ner bredband om behov finns. För att 
bedöma behovet krävs en löpande dialog mellan Trafikverket, 
Regionförbundet, Länsstyrelsen och berörd kommun i samband med att 
åtgärder på väg-/cykelvägnätet genomförs.  
 
Stöd för detta kan man hämta i regeringens digitala agenda för Sverige (IT i 
människans tjänst) och målet där, att 90 % av alla hushåll och verksamheter 
ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling motsvarande 100 Mbit/s senast år 
2020. En regional digital agenda för Uppsala län är just nu också under 
framtagande och beräknas kunna antas i december 2013. I den lyfts 
utbyggnaden av IT-infrastrukturen i länet upp som ett prioriterat strategiskt 
område att arbeta vidare med. Länsstyrelsen följer kontinuerligt upp 
utbyggnaden av IT-infrastrukturen i länet och flertalet kommuner har en 
planering för sin utbyggnad och sina behov. 
 
 

8. Åtgärdsplan  

Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2010-2021 har i regeringens 
direktiv räknats upp från 1 518 mkr till 1 601 mkr. Därtill har länet tilldelats 
en planeringsram för 2022-2025 på 534 mkr. Från detta ska förbrukade 
medel för 2010-2013 räknas bort. Det innebär en planeringsram på 1 580 
mkr för hela perioden 2014-2025.  

Förslaget till åtgärdsplan följer den nya rullande planeringsprocessen. Den är 
indelad i namnsatta objekt för byggstart under år 1-3 samt år 4-6, namnsatta 
brister för de därpå följande åren samt, som tidigare, potter för åtgärder som 
bedöms kosta mindre än 25 mkr.   

Den nya processen innebär att Förbundsstyrelsen årligen kommer fatta beslut 
om vilka brister som ska utredas för ev åtgärder. Syftet med den nya 
processen är att kombinera ökade möjligheter att hantera förändringar i 
omvärlden med en resurseffektiv planering. Se vidare under kapitel 9: 
genomförande.  

 
Alternativ 1 och 2 
 

Åtgärdsplanen innehåller två alternativa förslag över hur länsplanens medel 
skall användas. Båda förslagen bygger på den strategiska inriktning som 
angivits ovan.  Det är första gången två olika alternativ presenteras i ett 
remissförslag. Det finns fler orsaker till detta: 

1. Länsplanen ska enligt direktiven omfattas av en 
miljökonsekvensbeskrivning. Denna bör göras på två rimliga 
alternativ resp ett noll-alternativ. 
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2. Sedan nuvarande länsplan antogs 2010 har omfattande fördyringar 
inträffat för de största namnsatta objekten (fyra etapper av väg 288 
samt väg 55 infart Uppsala). Det är därför rimligt att pröva två olika 
alternativ att hantera dessa fördyringar. 
 

3. Sedan 2010 har ny kunskap gjort att ett ökat fokus finns på dels drift 
och underhåll, men också utveckling av järnvägssystemet samt 
utveckling av cykelvägnätet. Inte minst i storstadsregioner, som 
Uppsala län är en del av, kan detta leda till behov av en annan 
inriktning. Detta samtidigt som det endast är via länsplanen som en 
utveckling av samtliga statliga vägar förutom E4, E18, rv 56 och 70 
kan finansieras. 
 

 

 
 

    

Figur 8.1. Fördelning av medel alternativ 1och 2. 

Namnsatta objekt

Namnsatta brister

 - Kollektivtrafik

 - Cykelvägar

 - Trafiksäkerhet

 - Åtgärdsvalsstudier

Namnsatta objekt

Namnsatta brister

 - Kollektivtrafik

 - Cykelvägar

 - Trafiksäkerhet

 - Åtgärdsvalsstudier
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Alternativ 1 

Alternativet innebär en satsning på kollektivtrafik, cykelvägar samt 
färdigställande av påbörjade eller förskotterade objekt från tidigare plan. 

Namnsatta objekt: ca 420 mkr, år 1-3 samt 4-6 

 Återstående återbetalning för förskottering av väg 709 
 Återbetalning förskottering väg 288 Jälla-Hov 
 Väg 288 Hov - Alunda 
 Väg 288 Alunda - Gimo 
 Ev muddring i Hargs Hamn 

Namnsatta brister: ca 500 mkr, år 7-12 

Om lämpliga åtgärder saknas kan medel omfördelas mellan de båda 
inriktningarna. Det är också möjligt att använda dessa medel för 
medfinansiering av större kollektivtrafikanläggningar (över 25 mkr). 

Varav inriktning väg: ca 200 mkr, år 7-12 
Vilka vägobjekt som blir aktuella avgörs av de åtgärdsvalsstudier som 
genomförs. Följande bör särskilt beaktas i valet mellan olika åtgärder: 

 Åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka det kollektiva 
resandet skall prioriteras särskilt.  

 Anslutningar för gång- och cykeltrafik skall också prioriteras 
särskilt.  

 
Varav inriktning: järnväg ca 300 mkr, år 7-12 

Åtgärder i järnvägssystemet finansieras via den nationella planen. Det är 
dock tydligt att de regionala utvecklingsmålen i Uppsala län i stor 
utsträckning förutsätter en förbättrad funktionalitet i järnvägssystemet. 
Därför föreslås i alternativ 1 en medfinansiering/ finansiering av 
järnvägsåtgärder.  Eftersom järnvägsinvesteringar är mycket 

kostnadskrävande handlar det främst om smärre åtgärder (inte nya spår) och 
under förutsättning att någon eller några av följande effekter kan påvisas: 
 

 Ökad robusthet för pendeltågstrafik. 
 Möjliggörande av nya uppehåll för pendeltågstrafik. 
 Möjliggörande av styv och/eller tätare tidtabell för pendeltågstrafik. 
 Vara en del av ett finansieringspaket där ovanstående effekter 

uppnås. 
 
Se vidare i kapitel 10: Brister.  
 
Potter: ca 660 mkr 

Medel föreslås fördelas på olika åtgärdesområden enligt följande: 

 Kollektivtrafik ca 275 mkr 
 Cykelvägar ca 275 mkr 
 Trafiksäkerhet ca 95 mkr 
 Åtgärdsvalsstudier ca 15 mkr 

Medlen föreslås inte fördelas inom åtgärdesområdena för varje år utan endast 
över hela planperioden. På så sätt kan åtgärder koncentreras inom enskilda 
områden för ett år beroende på bl a hur den fysiska planberedskapen ser ut. 
Kostnaden för enskilda objekt inom pottåtgärder tenderar också att öka vilket 
kan göra det svårt att inrymma en åtgärd inom ett år. Inte minst är 
kollektivtrafikanläggningar för pendeltågstrafik ofta relativt dyra åtgärder.  

Se vidare i kapitel 9: Mer om potter. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
Figur 8.2. Den ekonomiska planen för alternativ 1  
100 mkr ska återbetalas till landstinget för väg 288 Jälla-Hov. En återstående återbetalning för väg 709 finns också med. Behovet av förskottering för väg 288 Hov-Alunda och Alunda-Gimo minskar 
kraftigt i alternativ 1 jämfört med det förskotteringsavtal som finns. Dels visar uppdaterade kalkyler att kostnaden har sjunkit jämfört med då avtalet skrevs, dels innebär senareläggningen av väg 55 infart 
Uppsala att etapperna på väg 288 kan flyttas närmare i tiden. I de gråmarkerade raderna redogörs för det behov av förskottering som uppstår på grund av den uppsnabbade genomförandeplanen i 
enlighet med förskotteringsavtalet mellan Landstinget, SKB och Trafikverket. Förskotteringsbehovet är redovisat som ett underskott i tabellen. Alla tal är avrundade till 500 000 kr. 
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Alternativ 2 
 
Alternativet innebär genomförande av åtgärder med utgångspunkt från 
länsplan 2010-2021 kompletterat med en satsning på kollektivtrafik och 
cykel. Alternativet innebär att man tar ställning till genomförande av objekt 
också för år 7-12. Detta är en avvikelse från den nya planeringsprocessen. 

Namnsatta objekt: ca 540 mkr, år 1-3 samt 4-6 

 Återbetalning förskottering väg 709 
 Återbetalning förskottering väg 288 Jälla-Hov 
 Väg 288 Hov - Alunda 
 Väg 288 Alunda - Gimo 
 Ev muddring i Hargs Hamn 
 Väg 55 Örsundsbro - Kvarnbolund 
 Väg 55 Litslena - Enköping 
 Väg 288 Gimo - Börstil 

Namnsatta objekt: ca 250 mkr år 7-12 

 Väg 288 Gimo – Börstil  

Namnsatta brister: ca 290 mkr, år 7-12 

Vilka objekt som blir aktuella avgörs av de åtgärdsvalsstudier som 
genomförs. Det är också möjligt att använda dessa medel för medfinansiering 
av större kollektivtrafikanläggningar (över 25 mkr).  
 
Följande bör särskilt beaktas i valet mellan olika åtgärder: 

 Åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka det kollektiva 
resandet skall prioriteras särskilt.  

 Anslutningar för gång- och cykeltrafik skall också prioriteras 
särskilt.  

Se vidare i kapitel 10: Brister.  
 
Potter: ca 500 mkr 

Medlen föreslås inte fördelas inom åtgärdesområdena för varje år utan endast 
över hela planperioden. På så sätt kan åtgärder koncentreras inom enskilda 
områden för ett år beroende på bl a hur den fysiska planberedskapen ser ut. 
Kostnaden för enskilda objekt inom pottåtgärder tenderar också att öka vilket 
kan göra det svårt att inrymma en åtgärd inom ett år. Inte minst är 
kollektivtrafikanläggningar för pendeltågstrafik ofta relativt dyra åtgärder. 

 Kollektivtrafik ca 210 mkr 
 Cykelvägar ca 210 mkr 
 Trafiksäkerhet ca 65 mkr 
 Åtgärdsvalsstudier ca 15 mkr 

Se vidare i kapitel 9: Mer om potter. 
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Figur 8.3. Den ekonomiska planen för alternativ 2.  
Återbetalning för tidigare förskotterade objekt samt behov av förskottering för etapperna på väg 288 ser ut som i alternativ 1. Jämfört med nuvarande länstransportplan 2010-2021 kan objekten på väg 55  
samt sista etappen på väg 288 Gimo-Börstil flyttas närmare i tiden. Detta beror dels på att de nya kalkylerna för väg 288 visar på minskade kostnader samt att väg 55 infart Uppsala flyttas fram i tiden.. I 
de gråmarkerade raderna redogörs för det behov av förskottering som uppstår på grund av den uppsnabbade genomförandeplanen i enlighet med förskotteringsavtalet mellan Landstinget, SKB och 
Trafikverket. Förskotteringsbehovet är redovisat som ett underskott i tabellen. Alla tal är avrundade till 500 000 kr.



 
 

9. Mer om potter 

Generellt gäller att alla åtgärder som görs inom ramen för potter ska beslutas 
i dialog mellan Regionförbundet och Trafikverket. Vid behov förs också 
dialog med kollektivtrafikmyndigheten, aktuell kommun och ev annan berörd 
part.  

Fördelningen mellan olika potter kan skilja sig från ett år till nästa, men ska 
över hela 12-årsperioden vara i ungefärlig överensstämmelse med 
fördelningen ovan. Avstämning gör i den årliga processen. 

Kollektivtrafik 

Till statlig medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar avsätts 275 mkr i 
alternativ 1 och 210 mkr i alternativ 2. Medlen innebär en avsevärd 
ambitionshöjning med upp till nästan tre gånger så mycket medel beroende 
på alternativ. Medlen skall användas för kollektivtrafikanläggningar enligt 
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar mm. Ytterligare lika mycket medel skall sålunda 
komma från kommunerna eller landstinget och innebär att ansökningar för 
ungefär 50 mkr behöver hanteras årligen.   

Kollektivtrafiknämnden har i september 2012 antagit ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län. Programmet utgör ett underlag för 
prioritering av åtgärder av kollektivtrafikanläggningar, bl a när det gäller 
tillgänglighet för funktionsnedsatta. Ett arbete pågår dessutom att ta fram en 
handlingsplan för utveckling av hållplatser, stationer och knutpunkter. 
Medlen skall bidra till att genomföra handlingsplanen, med upp till 50 % 
statlig medfinansiering. För att arbetet skall få ordentlig fart är det av stor 
vikt att ansvarsfrågan (och finansieringen) mellan kommunerna och 
kollektivtrafikmyndigheten löses. Tills handlingsplanen är antagen bör 

följande kriterier användas vid bedömning av inkomna ansökningar för 
statlig medfinansiering: 

 Åtgärden ska bidra till att öka attraktiviteten och funktionaliteten i 
den regionala stomtrafiken. 

 Åtgärden ska bidra till att utveckla dörr-till-dörresan. Det vill säga 
åtgärder, i anslutning till kollektivtrafikanläggningen, som 
effektiviserar och förbättrar möjligheterna att cykla, gå eller ta bilen 
till kollektivtrafiken, kan vara berättigade till medel. 

 Ju fler resenärer som påverkas positivt desto större chans att 
åtgärden är berättigad till medel. 

Cykelvägar 

Sammanlagt avsätts 275 mkr i alternativ 1 och 210 mkr i alternativ 2 för 
byggande av cykelvägar längs det statliga vägnätet. Medlen skall användas 
för att genomföra cykelstrategin. Som ett beslutsunderlag för vilka 
cykelvägsobjekt som bör gå vidare till åtgärdsvalsstudier och fysisk 
planering används följande urvalsmodell:  

1. Genomförbarhet 
a. Beräknad kostnad baserat på längd och trolig 

separeringsform 
2. Behov – trafiksäkerhet 

a. Totalt årsdygnstrafik (ÅDT) 
b. Högsta tillåtna hastighet 
c. Vägbredd 

3. Målgrupp 
a. Skolväg 
b. Viktig arbetsväg/dörr till dörr 
c. Rekreation och turism. 

4. Efterfrågan – befolkningsunderlag 
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a. Antal invånare i sammanbundna tätorter 
b. Antal invånare inom 2 km längs med vägen utanför tätort 

5. Betydelse för ett sammanhållet cykelvägnät. 
a. Antal anslutningar till befintligt cykelvägnät 

 
Urvalsmodellen ska ses som vägledande för vilka cykelvägsobjekt som 
bedöms medföra störst samhällsnytta i länet enligt gängse 
beräkningsmodeller. Samtidigt kan det finnas skäl att prioritera upp 
cykelvägar av andra skäl, t ex i glesare delar av länet, så att utbyggnaden av 
det regionala cykelvägnätet inte bara koncentreras till de södra delarna av 
länet.  
 
Eftersom cykelvägar påverkas av den kommunala planeringen skall alltid 
dialog ske med aktuell kommun inför beslut om åtgärdsvalsstudie. 
 
Trafiksäkerhet 

Ca 95 mkr avsätts i alternativ 1 och ca 65 mkr i alternativ 2 för 
trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet samt bidrag till det enskilda 
vägnätet.  Trafiksäkerhetsåtgärder rör korsningar, sidoområdesåtgärder mm. I 
fall där åtgärdsvalsstudier inte behöver genomföras (och prövas av 
förbundsstyrelsen) baseras urvalet av åtgärder strikt på vad som bedöms ge 
mest effekt för trafiksäkerheten, vilket sker i dialog med Trafikverket.  

Åtgärdsvalsstudier 

Åtgärdsvalsstudier ersätter det som tidigare kallades förstudier. Här 
formuleras brister i transportsystemet och här beskrivs översiktligt hur de kan 
lösas. Åtgärdsvalsstudier kan initieras av olika parter, inte bara Trafikverket. 
Metoden syftar till att tidigt i processen få med alla berörda parter och att 
stärka arbetet enligt fyrstegsprincipen.  

Slutsatser och ställningstaganden från åtgärdsvalsstudier kan innebära att 
inblandade parter arbetar vidare också med vad som kallas steg 1-åtgärder. 
Det vill säga åtgärder som förändrar efterfrågan på transporter. De medel 
som här avsätts för åtgärdsvalsstudier kan också användas för att finansiera 
sådana steg 1-åtgärder. Särskilt kan nämnas åtgärder som ökar användningen 
av cykel och kollektivtrafik. 

Medfinansiering 

I tidigare länsplan kunde kommunerna söka statlig medfinansiering för miljö- 
och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Medfinansieringen 
reglerades i samma förordning som för statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikanläggningar.  

I tidigare länsplan krävdes samtidigt att kommunerna bidrog med 50 % 
medfinansiering för byggande av regionala cykelvägar längs det statliga 
vägnätet.   

Totalt fanns i den tidigare länsplanen 82 mkr avsatta för cykelvägar och 65 
mkr avsatta för det kommunala vägnätet. I praktiken tog således den 
kommunala och den statliga medfinansieringen ut varandra.  

I denna länsplan föreslås att båda dessa medfinansieringsmöjligheter tas bort. 
Det ger lite extra nytta och förenklar processen avsevärt. Samtidigt innebär 
det att man kan behöva väga in ytterligare parametrar inför beslut om vilka 
regionala cykelvägar som skall prioriteras. Se mer under cykelvägar ovan.   
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10. Brister 

I detta kapitel redogörs för brister i transportsystemet i Uppsala län. Kapitlet 
är indelat i större namnsatta brister resp övriga brister. För att utreda dessa 
brister och hitta lämpliga åtgärder bör de flesta av dem studeras närmare 
inom ramen för en åtgärdsvalsstudie. I de fall man bedömer att det redan 
finns tillräckligt med studier och underlag kan dock en alternativ process 
prövas.  Se också kapitel 11: Genomförande.  

Begreppet åtgärdsvalsstudie förklaras närmare i kapitel 18 del 2: ordlistan. 
Det bör dock poängteras att fyrstegsprincipen skall vara vägledande i arbetet 
med åtgärdsval. Eftersom de också bör ha ett transportslagsövergripande 
perspektiv kan de beröra delar i transportsystemet som finansieras via såväl 
nationell plan som länsplan. Indelningen förklaras närmare under resp 
avsnitt.  Utifrån det inriktningsbeslut som förbundsstyrelsen fattat bör 
följande särskilt beaktas i valet mellan olika åtgärder: 

 Åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka det kollektiva 
resandet skall prioriteras särskilt.  

 Åtgärder som förbättrar förutsättningarna att öka gång- och 
cykeltrafiken skall också prioriteras särskilt.  

 
Större namnsatta brister 

Under denna kategori finns brister som bedöms kosta mer än 25 mkr att 
åtgärda, eller där ett paket av sinsemellan beroende brister bedöms kosta mer 
än 25 mkr. Bristerna bör i de flesta fall närmare utredas genom 
åtgärdsvalsstudier. Utöver de brister som prioriterats nedan har ett stort antal 
andra brister inkommit. De har inte prioriterats så högt att de redovisas här, 
utan redovisas i kapitel 15 del 2: nulägesbeskrivning. 

Större namnsatta brister är indelade i två prioriteringsnivåer enligt följande: 

Prioritet 1: Brister som är mycket viktiga att åtgärda för att nå regionala mål 
och/ eller åtgärder som prioriterats högt av två eller fler kommuner/ 
landsting.   

Prioritet 2: Brister som är viktiga att åtgärda för att nå regionala mål och 
som prioriterats högt av en kommun/ landsting. 
 

Prioritet 1 

ABC-stråket: Infrastrukturen längs ABC-stråket (Uppsala – Arlanda/ 
Stockholm) bidrar till att integrera Uppsala- och huvudstadsregionen och 
stärker därmed dess globala konkurrenskraft. En utbyggnad av 
infrastrukturen skapar förutsättningar för annan utbyggnad och utveckling 
längs hela stråket. Eftersom stråket berör järnväg (Ostkustbanan) och 
nationell stamväg (E4) rör bristerna i stor utsträckning nationell plan. ABC-
stråkets brister i korthet: 

 Bristande kapacitet för tågtrafiken, vilket i sin tur medför 
bristande tillförlitlighet och osäkra restider för resenärerna.  

 Svårigheter att ta tillvara bostadsbyggnadspotentialen i 
befintliga och potentiella stationsnära lägen, så länge som inte 
fler stationsuppehåll kan möjliggöras, t ex i Alsike och Uppsala 
södra (Bergsbrunna). 

 Risk för överflyttning från tågtrafik till biltrafik, vilket skulle 
medföra ökad trängsel, fler olyckor och större klimatpåverkan. 

 Svårigheter att binda samman mellersta och norra Sverige med 
Stockholm-Mälarregionen med spårburen trafik, vilket riskerar 
medföra sämre nytta för redan gjorda och planerade 
investeringar norr om Uppsala. 

(Högt prioriterat av Landstinget/ UL, Knivsta kommun och Uppsala kommun. Även högt 
prioriterad av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Stockholms län).  
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Arosstråket: Ett utvecklat transportsystem i öst-västlig riktning norr om 
Mälaren bidrar till att skapa en funktionell och flerkärnig arbetsmarknad i 
norra delarna av Stockholm-Mälarregionen. Det bidrar också till att förbättra 
tillgängligheten till Uppsala och Arlanda och därtill kopplad logistiknod för 
såväl person- som godstrafik. I det lokala perspektivet kan också bättre 
kopplingar till, från och tvärs stråket minska dess barriäreffekter och skapa 
möjligheter för utbyggnad och utveckling lokalt, såväl i byar/ mindre orter, 
som t ex längs infarten till Uppsala.  

En åtgärdsvalsstudie berör såväl nationell plan som flera länsplaner. 
Åtgärdsvalsstudien bör inledas med en dialog om avgränsning och syfte. 
Företrädare för hela stråket Örebro – Eskilstuna – Västerås – Enköping/ 
Bålsta – Uppsala/ Arlanda behöver delta i den dialogen. En ny järnväg i delar 
av stråket är ett alternativ. En åtgärdsvalsstudie för väg 263 har nyligen tagits 
fram, vilket man bör beakta i detta arbete. Arosstråkets brister i korthet: 

 Bristande restid och kapacitet för kollektivtrafik. 
 Bristande öst-västliga förbindelser för gods och persontrafik norr 

om Mälaren. 
 Låg trafiksäkerhet och negativa barriäreffekter längs berörda vägar. 
 Bristande gång- och cykelmöjligheter. 

 (I den tidigare länsplanen finns tre etapper längs väg 55 med. För den första etappen, infart 
Uppsala, har utredningar genomförts. Svårigheter har dock uppstått när det gäller att komma 
överens om rimliga lösningar och kalkylerna har blivit flerfaldigt dyrare än den avsatta ramen. 
De två senare etapperna, Örsundsbro – Kvarnbolund och Enköping – Litslena har ännu inte 
utretts närmare. Förslagsvis lyfts dessa tre etapper in i en åtgärdsvalsstudie för hela Arosstråket, 
så att de kan studeras i ett större sammanhang och med tydligare fokus på kollektivtrafik och 
oskyddade trafikanter). 

(Högt prioriterat av Landstinget/ UL, Enköpings kommun och Uppsala kommun. Även högt 
prioriterad av Länsstyrelsen i Västmanland och Region Örebro).  

 

Bålsta station: Ett resecentrum som förbättrar kapaciteten och attraktiviteten 
i kollektivtrafiken möjliggör ett ökat bostadsbyggande och en utveckling av 
stationssamhället Bålsta. Ev åtgärder kan finansieras via såväl länsplan som 
nationell plan. Stationens brister i korthet: 

 Bristande kapacitet och koppling mellan tåg- och busstrafik vid 
dagens station. 

 Sliten station som försämrar Bålstas möjligheter att få såväl 
nuvarande som potentiella nya invånare att känna sig trygga och 
attraheras att åka kollektivt.  

(Högt prioriterad av Landstinget/ UL och Håbo kommun). 

 

Sala – Uppsala: Infrastrukturen längs stråket Sala - Uppsala bidrar till att 
integrera Dalarna och norra Västmanland (t ex Sala) med Uppsala och 
Arlanda, vilket bl a leder till en förstorad arbetsmarknad för dessa delar. En 
robustare infrastruktur skapar förutsättningar för utbyggnad och utveckling 
längs hela stråket. Järnvägen (Dalabanan) längs stråket Sala - Uppsala bidrar 
till att möjliggöra snabba och smidiga resor med tåg, inte minst 
pendlingsresor för arbetande och studerande.  Den parallella länsvägen (väg 
72) är viktig för att knyta samman de mindre orterna längs vägen med 
stationsorterna Heby och Morgongåva.  

Kollektivtrafiken är väl utvecklad med såväl pendeltågstrafik som regional 
busstrafik, vilket skapar förutsättningar för ökad utbyggnad och utveckling i 
stationsnära lägen. Ev åtgärder kan finansieras såväl via länsplanen som via 
nationell plan. Brister i korthet längs stråket Sala – Uppsala: 

 Bristande kapacitet för tågtrafiken, vilket i sin tur medför bristande 
tillförlitlighet och osäkra restider för resenärerna.  

 Få stationsuppehåll längs sträckan medför behov av parallell 
kollektivtrafik på väg och järnväg. 
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 Svårigheter att ta tillvara utbyggnadspotentialen i potentiella 
stationsnära lägen, så länge som inte fler stationsuppehåll kan 
möjliggöras (i t ex Vänge, men på längre sikt även i fler orter). 

(Högt prioriterat av Landstinget/ UL, Heby kommun och Uppsala kommun).  

 

Planskild korsning Knivsta: Plankorsningen precis söder om Knivsta 
station är en av två kvarvarande plankorsningar på Ostkustbanan söder om 
Uppsala. Ev åtgärder berör såväl nationell plan som länsplan. Brister i 
korthet: 

 Trafiksäkerhet. Övergången ligger precis intill perrongen och 
innebär att människor springer under bommarna för att hinna med 
tåg. 

 Kapacitet. En ersatt plankorning ger ytterligare kapacitet på 
Ostkustbanan eftersom hastigheten på tågen kan höjas. 

(Högt prioriterad av Knivsta kommun och landstinget/UL). 

 

Planskild korsning Morgongåva: Dalabanan och väg 72 delar samhället i 
två delar. En plankorsning finns intill stationen i Morgongåva. De flesta 
bostäderna finns norr om Dalabanan medan en låg- och mellanstadieskola 
finns söder om Dalabanan. Ev åtgärder berör såväl nationell plan som 
länsplan. Brister i korthet 

 Trafiksäkerhetsbrister. Har accentuerats sedan Upptågstrafiken 
börjat. Tågmöte sker i Morgongåva mellan stillastående Upptåg och 
passerande Dalatåg. Övergången ligger precis intill perrongen och 
innebär att människor (även barn) springer under bommarna, dels 
för att hinna med tåget eller bussen, dels för att hinna till skolan. 

 Skolväg för låg- och mellanstadiebarn. 

 Trafiksäkerhetsbrister i relation till väg 72. 

(Högt prioriterad av Heby kommun och Landstinget/UL) 

 

Väg 76 Gävle – Forsmark- Norrtälje: Väg 76 bidrar till att koppla ihop 
norra Roslagskusten och dess målpunkter (Gävle – Skutskär/ Älvkarleby – 
Karlholmsbruk – Skärplinge – Forsmark – Östhammar – Hargs Hamn - 
Hallstavik - Norrtälje). Forsmark är sedan länge en viktig arbetsplats för 
många längs stråket. Forsmarks verksamhet (kärnkraftverk och ev slutförvar) 
är av stabil karaktär och har behov av god och säker infrastruktur för såväl 
person- och som godstransporter.  

För att underlätta arbetspendling samt tjänste- och besöksresor till/ från bl a 
Forsmark finns också behov av regelbunden och attraktiv kollektivtrafik 
längs stråket. Ev åtgärder finansieras via länsplanerna i Uppsala, Gävleborg 
och Stockholms län. Vägens brister i korthet: 

 Mycket bristfällig och oregelbunden kollektivtrafik. 
 Långa restider för såväl buss- som personbilstrafik. 
 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet längs vägen. 

(Högt prioriterad av Älvkarleby kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun. Även 
prioriterad i Gävleborgs systemanalys).  

 

Lokal och regional kollektivtrafik i Uppsala stad. Tillgängligheten till 
olika målpunkter i Uppsala stad är viktigt för invånare i hela länet. En 
utveckling av kollektivtrafiken inom Uppsala stad bör bidra till att förbättra 
kopplingarna till regional tåg- och busstrafik. Ev åtgärder kan finansieras via 
såväl länsplan som nationell plan. Brister i korthet: 
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 Bristande framkomlighet och långa restider för busstrafik i 
stadsmiljö.  

 Prognostiserad trafiktillväxt riskerar att förvärra situationen och 
medföra bl a trängsel och negativa miljökonsekvenser. 

(Högt prioriterad av Landstinget/UL och Uppsala kommun.) 

 

Mälarpaketet: MÄLAB gör tillsammans med Trafikverket en inventering av 
åtgärder som behövs för att möjliggöra den storregionala trafiken i trafikplan 
2017. Ett antal åtgärder pekas ut i ett underlagsmaterial. Materialet kan vara 
en utgångspunkt för åtgärder inom ramen för namnsatta brister: inriktning 
järnväg. 

 

Prioritet 2 

Stationer Uppsala – Tierp: Stationer med förbättrad standard och 
tillgänglighet möjliggör en utveckling av stationssamhällen längs sträckan 
Uppsala – Tierp. Alla resenärer, även de med funktionshinder, ges goda 
möjligheter att resa kollektivt med Upptåget. Ev åtgärder kan finansieras via 
såväl länsplan som nationell plan. Stationernas brister i korthet: 

 Stationerna har brister i standard och tillgänglighet, vilket särskilt 
försvårar resandet för personer med funktionshinder. 

 Brister i stationernas funktion som knutpunkt, t ex vad gäller 
pendlarparkeringar. 

(Högt prioriterad av Landstinget/UL och Uppsala kommun.) 

 

Väg 55 Enköping – Strängnäs: Vägen binder ihop södra och norra delarna 
av Stockholm-Mälarregionen och utgör en alternativ väg till E4/E20 genom 
Stockholms län. Ev åtgärder finansieras via länsplanerna i Uppsala och 
Sörmlands län. Objektet fanns med i det s k 125 % -alternativet i nuvarande 
länsplan, det vill säga ett planeringsalternativ med en högre ekonomisk ram. 
Vägens brister i korthet: 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet.  
 Bristande gång- och cykelmöjligheter längs vägen. 

 (Högt prioriterad av Enköpings kommun.) 

 

Väg 263 Enköping – Håbo – Märsta – Arlanda: En åtgärdsvalsstudie 
färdigställs våren 2013. Vägen är en sekundär länk med viktig regional 
funktion. Ev åtgärder finansieras via länsplanerna i Uppsala och Stockholms 
län. I förslaget att genomföra en åtgärdsvalsstudie för Arosstråket (se ovan) 
bör resultatet från denna studie beaktas. Vägens brister i korthet: 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet för i första hand 
persontrafik och kollektivtrafik. 

 Bristande gång- och cykelmöjligheter längs vägen. 

 (Högt prioriterad av Håbo kommun.) 
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Väg 272 Björnarbo-Heby kommungräns: Vägen har en god standard från 
Uppsala till Björnarbo. Objektet fanns med i det så kallade 125 % -
alternativet i nuvarande länsplan.  Objektets geografiska avgränsning bör 
klargöras. Vägens brister i korthet: 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. 

(Högt prioriterad av Heby kommun) 

 

Väg 288 Gimo – Börstil: I alternativ 1 prioriteras andra åtgärder än en 
utbyggnad till mötesfri väg Gimo-Börstil. Vägen går då kvar i nuvarande 
sträckning och andra åtgärder kan behövas. Sträckan bidrar till att förbättra 
tillgängligheten från Roslagskusten och Östhammars kommun till Uppsala, 
Stockholm-Mälarregionen och övriga södra Sverige. Ev åtgärder finansieras 
via länsplanen. Vägens brister i korthet: 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet.  
 Bristande gång- och cykelmöjligheter längs vägen. 
 Bristande länk i vägsystemet (Östhammar - Uppsala). 

(Högt prioriterad av Östhammars kommun.) 

 

Väg 282 Uppsala-Almunge 

Stråket Uppsala-Almunge är utpekat som ett lokalt stråk i målbild 2030. 
Stråket ligger i sin helhet inom Uppsala kommun och är ett utpekat 
utbyggnadsstråk i kommunens översiktsplan och en fördjupad översiktsplan 
för Funbo finns. Den möjliggör ca 1 000 nya bostäder. En förstudie för väg 
282 E4-Gunsta finns framtagen. Befintliga och kommande brister är: 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet genom tätorter. 

 Kommande bostadsbyggande kan ge försämrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet i befintliga korsningar. 

 Kommande bebyggelse längs stråket riskerar att ge en struktur som 
ger längre restider och sämre trafiksäkerhet. 

(Högt prioriterad av Uppsala kommun) 

 

Övriga brister 

Övriga brister är sådana som bedöms kosta mindre än 25 mkr att åtgärda. 
Dessa brister finansieras via potter. Bristerna redovisas under resp 
kollektivtrafik, cykelvägar och trafiksäkerhet. De brister som nämns är de 
som prioriterats högst av kommuner och landsting. Även brister som 
Regionförbundet i dialog med Trafikverket bedömer som viktiga nämns. För 
dessa brister skall normalt åtgärdsvalsstudier genomföras.   

Kollektivtrafik 

Som nämns i kapitel 9: Mer om potter, behöver en långsiktig handlingsplan 
tas fram för investeringar i kollektivtrafikanläggningar. I bilaga 3 redovisas 
de brister som kommuner och landsting prioriterat i sina behovslistor till 
Regionförbundet 2013. Det handlar till stor del om behov av särskilda 
kollektivtrafikkörfält, pendlarparkeringar, bättre anslutningar för buss, 
hållplatsåtgärder och stationsåtgärder.  

Cykelvägar 

Kommunerna har inkommit med över 60 olika cykelvägsobjekt och de 
prioriteras över lag tämligen högt. I del 2 av länsplanen redogörs för den 
inventering av cykelvägar som har gjorts. En urvalsmodell används för att 
utgöra en utgångspunkt för prioritering av vilka cykelvägar som bedöms ge 
mest nytta och som utgör utgångspunkt för vilka åtgärdsvalsstudier som bör 
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påbörjas. I tabellen nedan redovisas vilka cykelvägar som ryms inom en 
kostnadsram på 300 mkr. En schablonkostnad har använts för att bedöma 
kostnaden för de olika objekten.  

 
Figur10.1. Grön färg indikerar att objektet finns med i kommunernas 
inrapporterade behov. 
 

En dialog måste dock alltid ske med respektive kommun. Det kan dock 
finnas skäl att prioritera upp cykelvägar av andra skäl, t ex i glesare delar av 

länet, så att utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet inte bara 
koncentreras till de södra delarna av länet.  

 

Trafiksäkerhet 

I bilaga 3 redovisas de korsnings- och trafiksäkerhetsbrister som kommuner 
och landsting har prioriterat i sina behovslistor till Regionförbundet 2013. 
Det handlar till stor del om korsningar med bristfällig standard, men också 
om behov av säkrare gång- och cykelvägaspassager, sidoområdesåtgärder 
och säkerhetsförbättringar längs utpekade skolvägar. 

 

 

 
 

 
  

RangKommun Sträcka Inrapporterade 
behov av 
kommunerna

Summa kostnad

1 Uppsala Ramstalund-Uppsala
2 Uppsala Uppsala-Lövstalöt (G:a E4)
3 Uppsala Uppsala-Uppsala Näs (Ytternäs)
4 Enköping Enköping-Fjärdhundra
5 Enköping Litslena-Örsundsbro
6 Enköping Enköping-Hummelsta
7 Knivsta Knivsta- Alsike
8 Knivsta Knivsta Alsike Västra
9 Uppsala Gåvsta-Jälla (LV288)

10 Uppsala (Uppsala)Husbyborg-Börjekorset 164 miljoner kronor
11 Uppsala Lövstalöt-Björklinge (G:a E4)
12 Enköping Enköping-Skolsta 
13 Enköping Enköping-Lillkyrka
14 Heby Heby-Sala
15 Håbo Bålsta-Krägga
16 Enköping Svinnegarn-Spelbo
17 Älvkarleby Älvkarleby-Skutskär
18 Östhammar Östhammar-Norrskedika
19 Håbo Bålsta-  Grans gård
20 Knivsta Vassunda-Sävja (LV255)
21 Uppsala Alsike-Sävja
22 Uppsala Gunsta-Länna 300 miljoner kronor
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11. Genomförande 

Förslaget till åtgärdsplan följer den nya rullande planeringsprocessen. Den 
innebär att planen delas in i tre tidsperioder; objekt som ska byggstartas år 1-
3, objekt med planerad byggstart år 4-6 samt objekt/ brister med möjlig 
byggstart år 7-12.  

För att ett objekt skall kunna placeras inom år 1-3 krävs att all fysisk 
planering har vunnit laga kraft samt att finansieringen är löst. För åtgärder 
som placeras inom år 4-6 är kraven något lägre. För år 7-12 är planen endast 
en möjlig inriktning. Här listas namnsatta brister, som man inte studerat 
lämpliga åtgärder för. Dessa redogörs för i avsnitt 10: Brister.   

Nedan redogörs för hur ansvarsrollerna är fördelade mellan Regionförbundet 
och Trafikverket när det gäller genomförandet av länsplanen. 

Regionförbundet - förbundsfullmäktiges roll 

Förbundsfullmäktiges roll är att, liksom tidigare, besluta om inriktningen och 
innehållet i länsplanen. Det sker en gång per mandatperiod som följd av att 
regeringen lägger fram en infrastrukturproposition och den nationella planen 
samt länsplanerna revideras. 

Regionförbundet - förbundsstyrelsens roll 

I den nya planeringsprocessen får förbundsstyrelsen en tydligare roll i 
genomförandet av länsplanen genom att på hösten varje år fatta följande 
beslut: 

1. Prioritering av vilka brister som skall utredas inom ramen för en 
åtgärdsvalsstudie. Dialog sker med Trafikverket, och avsnitt 10: 
Brister, fungerar som huvudsakligt underlag. Även nya, ännu ej 
kända, brister kan prioriteras. 

2. Även byggandet av cykelvägar kräver i de flesta fall fysisk 
planering som inleds med en åtgärdsvalsstudie. Dessa omfattas 
således av de beslut som fattas av förbundsstyrelsen varje år.  

3. Prioritering av objekt som ska gå vidare från åtgärdsvalsstudie till 
den fysiska planeringsprocessen (vägplan/ järnvägsplan) eller till 
någon annan form av åtgärd. Prioriteringen görs utifrån genomförda 
åtgärdsvalsstudier.  

4. I förekommande fall beslut om objekt som ska prioriteras för 
byggstart under kommande treårsperiod. 

Syftet med dessa årliga beslut är att Regionförbundet och Trafikverket skall 
kunna göra nya ställningstaganden om vilka åtgärder som ska göras i 
transportsystemet. I takt med att utredningsarbetet för olika brister 
framskrider ökar kunskapen om kostnader och effekter, vilket medför att nya 
prioriteringar kan göras. 

I samband med besluten ovan får förbundsstyrelsen en redovisning av hur 
årets medel i potterna är tänkt att användas. Styrelsen har då möjlighet att ta 
ställning till de objekt/ åtgärder som ingår i den redovisningen. 
Förbundsstyrelsen kommer också en gång årligen få en uppföljning av 
genomförandet av länsplanen. 

Regionförbundet – tjänstemännens dialog 

Regionförbundets tjänstemän har en regelbunden dialog med såväl 
Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten som länets kommuner. Dialogen 
följer ett utstakat schema med fyra perioder, som täcker in hela året. Inför 
beslut om fördelning av årets potter sker en särskild dialog och gemensam 
bedömning tillsammans med Trafikverket. 
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Trafikverkets roll 

Trafikverkets uppdrag är att genomföra länsplanen. Det är Trafikverket 
som fattar beslutet om att påbörja den fysiska planeringen och att byggstarta 
ett objekt. Det är också Trafikverket som fattar det formella beslutet om hur 
de årliga medlen i potterna för statlig medfinansiering skall användas. Priori-
teringarna som förbundsstyrelsen årligen fattar beslut om behöver därför ske 
i dialog med Trafikverket.  

 

12.  Strategisk miljöbedömning - sammanfattning 

Strategisk miljöbedömning är en process som utförs som en del i arbetet med 
att utarbeta en länsplan. Syftet är att främja en hållbar utveckling genom att 
få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen, som en integrerad del i länsplanen. 
Strategiska miljöbedömningar har tagits fram parallellt för de fem länen 
Uppsala, Stockholm, Örebro, Västmanland och Sörmland.. 

Avgränsning 

Ett samråd kring avgränsningen av miljöbedömningen för Uppsalas länsplan 
har genomförts med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, länets samtliga 
kommuner samt angränsande länsstyrelser och planupprättare. Efter samråd 
beslutades om en geografisk, tidsmässig och innehållsmässig avgränsning. 
Miljöbedömningen utgår från fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap 
med tillhörande miljöaspekter som Trafikverket föreslår i sin rapport 
”Allmänna utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder”. 

Redovisningsprincip 

Den miljöpåverkan som länsplanens olika alternativ bedöms ge upphov till 
har redovisats först för de namnsatta objekten och sedan för olika 
åtgärdskategorier. De kategorier som har valts är åtgärder för brister inom 
vägsystemet, åtgärder för förstärkning av kollektivtrafik på väg, åtgärder för 
brister inom järnväg samt åtgärder för cykelvägnätet. 

Slutligen har en samlad miljöbedömning av länsplanens två 
utformningsalternativ (alternativ 1 och 2) samt nollalternativet utförts. 
Eftersom nollalternativet och alternativ 2 är relativt lika varandra, med den 
skillnaden att planens alternativ 2 fokuserar mer på kollektivsatsningar och 
cykelvägar, har konsekvenser för dessa redovisats för sig, medan 
planalternativ 1 har redovisats för sig.  

Planalternativ 1 skiljer sig från de övriga alternativen främst genom en 
mycket tydligare satsning på kollektivtrafik, cykelvägar och järnväg 
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redovisas under en separat rubrik. I detta alternativ satsas bara drygt hälften 
av den summa som satsas i övriga två alternativ på vägprojekt (620,5 mkr 
jämfört med 1076,5 samt 1100 mkr). 

Sammanfattande slutsatser 

• Länsplanens alternativ 1 anses generellt sett ha bäst förutsättningar 
att gå i riktning mot de nationella miljömålen och de 
transportpolitiska målen. Orsaken till detta är att man i 
planalternativ 1 har valt att fördela medel åt järnväg (i form av en 
medfinansiering) och inte enbart åt vägtrafik (som i planalternativ 
2). Dessutom föreslås mer pengar läggas på kollektivtrafik och 
cykel än i alternativ 2.  

• Både nollalternativet och alternativ 2 föreslår endast 
vägsatsningar, i form av namnsatta objekt och brister. Det innebär 
att alla de positiva konsekvenser på klimat och hälsa som en 
satsning på järnväg medför, endast tillfaller alternativ 1. 

• Alternativ 1 har vid en jämförelse mellan alternativen fått bästa 
resultat för samtliga miljöaspekter, utom vad gäller trafiksäkerhet 
och materiella tillgångar.  

• Här har istället nollalternativet (tätt följt av planalternativ 2) fått 
högsta resultat, vilket beror på att man i dessa båda alternativ satsar 
mer pengar på vägobjekt och därmed även exempelvis 
trafiksäkerhet än i planalternativ 1. Miljöaspekten materiella 
tillgångar har tolkats som att ett mer förgrenat vägnät är det mest 
positiva för att få ökad åtkomst till ekonomiska värden. 

• För alternativ 1 finns det tre miljöaspekter där alternativet sticker ut 
och anses vara överlägset bäst i förhållande till planalternativ 2 (och 
nollalternativet). Detta gäller för miljöaspekterna klimatfaktorer, luft 
samt tillgång till utbud/aktiviteter. Detta är främst kopplat till det 

faktum att man i planalternativ 1 väljer att satsa på järnväg och inte 
enbart väg.  

• Att planalternativ 2 i dessa fall (och i flera andra) ändå bedöms 
vara bättre än nollalternativet beror i sin tur i stora delar på att man 
väljer att satsa mer på kollektivtrafik och cykelvägar än i 
nollalternativet. 
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13.  Samlad effektbedömning - sammanfattning 

En samlad effektbedömning som redovisar effekter av de båda planförslagen har också tagits fram särskilt. I tabellen nedan redovisas en sammanfattande bild av 
resultatet, d v s hur de olika alternativen bidrar till att klara de nationella och regionala transportmålen. 

Nationella och regionala transportmål 
Bidrar planen till 
uppfyllande av 

målet? 
Kommentar 

Nationella transportpolitiska mål  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 

Tillgänglighetsmålet Ja Ja     

Hänsynsmålet Ja Delvis   
Planen medför många TS-åtgärder, men bidrar 
samtidigt negativt till miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. 

Länstransportplanens mål         

Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till år 
2020 (med basår 2006). Det långsiktiga målet är att 
hälften av alla motoriserade resor sker med 
kollektivtrafik.   

Oklart Oklart 
Inga beräkningar på ökad andel 
kollektivtrafik har gjorts i denna bedömning. 
Förutsättningar för ökad kollektivtrafik ges.   

Inga beräkningar på ökad andel kollektivtrafik har 
gjorts i denna bedömning. Vissa förutsättningar för 
ökad kollektivtrafik ges.   

Uppsala län ska få infrastrukturella investeringsmedel 
minst i proportion till länets andel av rikets befolkning till 
år 2030, motsvarande ca 3,8 %.  

- - Planens innehåll påverkar inte målet 

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 
år 2020 (med basår 1990). 

Ja Nej   
Alternativet bidrar till ökad trafik på väg , vilket 
medför ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser.  

Uppsala län ska ha en bred och regelbunden samverkan 
med omkringliggande län, så att resande och transporter i 

Ja Ja     
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ett storregionalt perspektiv stärks och utvecklas. 

Godstransporter till, från och genom Uppsala län ska ske 
så effektivt och hållbart som möjligt.  

Ja Nej   
För att öka hållbarheten hos godstransporter bör 
järnväg prioriteras framför väg. 

Andel resor som sker till fots eller med cykel ska öka.  Ja Ja     

Regionala strategier         

Ökat resande med kollektivtrafik, särskilt längs de stora 
stråken (väg och järnväg). 

Ja Delvis   Bidrar inte till ökat resande med järnväg. 

Effektiva och hållbara godstransporter till/ från och 
genom länet (väg, järnväg och sjöfart). 

Ja Delvis   Bidrar inte till hållbara godstransporter på järnväg. 

Ökad andel resor som sker med cykel eller till fots (gång- 
och cykelvägar). 

Ja Ja     

Bred samverkan med omkringliggande län, för att stärka 
och utveckla resande och transporter i ett storregionalt 
perspektiv. 

Ja Ja     
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Innehåll 

Sammanfattning 

DEL 1 
 

1. Inledning 
2. Uppdraget 
3. Arbetet med länsplanen 
4. Länsplan 
5. Nationell plan 
6. Från vision till mål 
7. IT-infrastruktur 
8. Åtgärdsplan 
9. Mer om potter 
10. Brister 
11. Genomförande 
12. Strategisk miljöbedömning – sammanfattning 
13. Samlad effektbedömning – sammanfattning 

DEL 2 

14. Planeringsförutsättningar 
15. Nulägesbeskrivning 
16. Nationell plan och angränsande länsplaner 
17. Samhällsekonomiska bedömningar 
18. Referenser och underlagsmaterial 
19. Ordlista 

Bilagor: 
1. Strategisk miljöbedömning 
2. Samlad effektbedömning 
3. Inkomna behov från kommuner och landsting 
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14. Planeringsförutsättningar 

Omvärlden 

Sedan 1945 har världen upplevt en snabb globalisering. Den driver på 
utvecklingen världen över - från Tierp till Taipei och från Bålsta till 
Bangalore – till en växande levnadsstandard, förbättrad hälsa och stärkta fri- 
och rättigheter. Globaliseringen väntas gå vidare, inte minst driven av ny 
teknik, sociala medier och sammanflätade ekonomier.  

Samtidigt präglas världen för närvarande av en genuin osäkerhet och 
turbulens. Till synes goda konjunkturer kan snabbt vändas till sin motsats. 
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar. Den långt drivna 
tekniska utvecklingen leder till ökad specialisering. I arbetslivet drivs 
kompetenskraven upp och de okvalificerade jobben blir allt färre. Många nya 
jobb skapas inom relativt nystartade, kunskapsintensiva tjänsteföretag i 
storstadsregionerna.  

Människor och företag rör sig allt mer i geografin, oberoende av 
administrativa gränser. Ökad rörlighet skapar större arbetsmarknadsregioner, 
vilket i sin tur genererar högre tillväxt och sysselsättning än i mindre 
regioner. Regionförstoringen har gjort att Uppsala län numera är tätt 
sammanflätat med huvudstadsregionen och Östra Mellansverige. 

Men perspektivet är större än så. I det nya Europa uppmuntras en ökad 
regionalisering, regionalt utbyte och utveckling över nationella gränser. För 
Uppsalaregionen erbjuder särskilt samarbetet i Östersjöområdet, med en 
marknad på 100 miljoner människor, stora möjligheter för utbyte av kunskap 
och innovation, handel och finansiering.  

Stockholm-Mälarregionen och Östra Mellansverige 

Uppsala län är en del i Stockholm-Mälarregionen och Östra Mellansverige, 
som numera blivit en alltmer integrerad region med en tredjedel av Sveriges 
invånare. Befolkningen här väntas växa med två Malmö fram till år 2030, 
vilket medför att infrastruktur och transporter är av vital betydelse för att 
åstadkomma en fungerande arbetsmarknadsregion och godsförsörjning.  

 
Figur 14.1. Befolkningsförändringarna 2000-2010 visar på koncentration till 
de större städerna i Östra Mellansverige. Grönt=minskning, 
gult=oförändrat, rött=ökning. (Källa: SCB) 
 
Sedan flera år tillbaka samverkar ett stort antal aktörer och de 
omkringliggande länen om infrastruktur- och transportfrågor under det 
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gemensamma begreppet ”En bättre sits” (www.enbattresits.se). Inom ramen 
för En bättre sits  presenterade länen i december 2007 för regeringen en 
gemensam syn på och prioritering av hur infrastrukturen i regionen bör 
utvecklas. Samma år slöts ett avtal om Citybanans finansiering mellan staten 
och företrädare för fem län.  

   

Inför den förra planeringsomgången 2010 – 2021 gjorde sedan fem 
Mälardalslän och Gotland en gemensam regional systemanalys 2008.  

Samverkan mellan aktörerna har successivt fördjupats och omfattar idag 
samtliga länsplaneupprättare och regionala kollektivtrafikmyndigheter i sju 
län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland 
och Gotland. Hösten 2012 tog dessa sju län fram en kompletterande pm till 
systemanalysen, där aktuella behov av infrastrukturåtgärder i Östra 
Mellansverige 2014 – 2025 redovisas, kompletterad med åtgärder i 
Östergötland.  

 

Denna pm är i hög grad koncentrerad på den spårburna infrastrukturen. Det 
är framför allt när det gäller denna som förutsättningarna har förändrats. Det 
innebär att systemanalysen från 2008 i allt väsentligt är aktuell när det gäller 
vägsystemet. 

Östra Mellansverige står för ca hälften av landets produktion och ännu mer 
inom kunskapsintensiva näringar. Utvecklingen här är därför viktig för hela 
landet. Den kraftiga tillväxten i regionen fortsätter, vilket har förstärkt 
behovet av en sammanhållen regional kollektivtrafik. Ett sammanhållet 
system är viktigt för den önskade regionala utvecklingen mot flerkärnighet 
och förstorad arbetsmarknad. De viktigaste åtgärderna i Östra Mellansverige 
för perioden fram till 2025 är i första hand…. 

… förstärkt satsning på drift- och underhållsåtgärder samt 
kapacitetshöjande trimningsåtgärder i järnvägssystemet, så att detta blir 
pålitligt och robust samt stödjer en effektiv trafikering. 

http://www.enbattresits.se/
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… särskilda storstadsåtgärder som mobility management, 
trimningsåtgärder för vägtrafiken, satsningar på kollektivtrafiken och 
cykeltrafiken samt effektivisering av distributionstrafiken. 

… investeringar på väg, järnväg och i kollektivtrafiken enligt En bättre 
sits-listan från systemanslysen 2008, kompletterad med åtgärder i 
Östergötland. 

Beredskap måste även finnas i perioden fram till 2025 för vissa ännu inte 
beskrivna behov. Det gäller i första hand reinvesteringsåtgärder på väg och 
järnväg i Stockholm, åtgärder på land och i farleder för en effektiv sjöfart 
samt ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen. 

Sammantaget innebär detta att den snabba tillväxten, trängseln och 
klimatfrågan är stora utmaningar för både de sju länen i Östra Mellansverige 
och landet som helhet. Det är nödvändigt att förbättra underhållet och 
genomföra åtgärder för effektivare användning av transportsystemet, men 
takten på investeringar i infrastrukturen får för den skull inte minska. Det 
finns också ett stort behov att i samverkan och med bred systemsyn förbättra 
beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i Östra Mellansverige.  

Uppsalaregionen på två minuter 

Uppsala län består av åtta kommuner och är med omkring 342 000 invånare 
landets femte största län år 2013.  

 

I norra delen av länet ligger kommunerna Älvkarleby, Tierp och Östhammar 
med en stark industritradition som är väl synlig både i historiska 
bruksmiljöer och i dagens internationella storföretag. Landsbygden med 
kusten och bruken lockar till sig allt fler turister.  
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Älvkarleby (9 100 inv) i norr ligger endast någon mil söder om Gävle. 
Funktionellt har Älvkarlebyborna ett stort utbyte med Gävle som 
huvudsaklig arbetsmarknad. Samhörigheten med Uppsala län har över tiden 
växt sig allt starkare, och i takt med förbättrade kommunikationer pendlar 
allt fler söderut mot Uppsala, Arlanda och Stockholm.  

Tierps kommun (20 200 inv) är stor till ytan och har en utspridd befolkning. 
En stor del av befolkningen bor på landsbygden och en fjärdedel i 
centralorten Tierp. De norra delarna av kommunen riktar sig främst mot 
Gävle, medan de södra delarna dras mot Uppsala. Den nya motorvägen och 
bättre tågförbindelser har förstärkt denna utveckling. Etableringen av Tierp 
Arena har gett hela kommunen ett lyft och nybyggaranda.  

Östhammar (21 300 inv) är en kommun med en utspridd befolkning. Det 
finns fem ganska jämnstora tätorter fördelade över kommunen. Pendlingen 
mot Uppsala har ökat kraftigt under senare år och väntas ta ytterligare fart 
när väg 288 rustas. Länets största privata arbetsplats, Sandvik Coromant, 
med ca 1 700 anställda finns i Gimo. Kommunen är ett naturligt centrum 
inom kärnkraftsområdet med Forsmarks kärnkraftverk, och en kommande 
förvaring av använt kärnbränsle.  

Regionens ekonomiska nod är Uppsala (202 600 inv), en gammal 
lärdomsstad, vilket avspeglas i kulturliv och i kulturmiljöer, och en modern 
internationellt orienterad storstad med spetskompetens inom några av 
framtidens viktigaste tillväxtområden som life science, IT och energi. De 
offentliga arbetsgivarna Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län med 
Akademiska sjukhuset, universiteten samt statliga verk som 
Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(SVA) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) sysselsätter omkring 40 
% av dagbefolkningen. Uppsala är centrum för en stor del av regionens vård, 
omsorg, utbildning, kultur och service. Staden är ett handelscentrum med ett 
stort antal människor verksamma i handels- och servicenäringar. Stadskärnan 
och de historiska monumenten spelar en växande roll för besöksnäringen. 

Uppsala universitet som grundades för över 500 år sedan är en oskiljaktig del 
av länet. 

De södra delarna av Uppsala län präglas av tätbefolkad landsbygd och många 
tätorter. Knivsta (15 300 inv) har ett strategiskt läge nära Arlanda och 
bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm och Uppsala, vilket syns i en 
omfattande arbetspendling och stor inflyttning. I den södra länsdelen är 
branschspridningen stor med många småföretag och en förhållandevis stor 
jordbruksnäring, samt ett växande antal företag inom tjänstesektorn.  

Länets näst största stad, Enköping (40 300 inv), har en snabb 
befolkningstillväxt. Kommunens näringslivsstruktur har gått från jordbruk 
och verkstadsteknisk produktion mot servicenäring och småföretag. Nya 
etableringar och företag har bidragit till snabb jobbtillväxt. Försvarsmaktens 
ledningsregemente har utvecklats till en högteknologisk garnison med 
inriktning mot ledningscentrum för hela försvaret. Förbättrade 
kommunikationer i stråket Stockholm–Västerås ger nya förutsättningar för 
inflyttning och boende. Genom närheten till ett antal större städer i 
Mälarregionen har Enköping lockat till sig flera nya logistikföretag. 

I södra delen av länet ligger samhället Bålsta, som är en del av Håbo 
kommun (19 900 inv). I Håbo är handel och kommunikation viktiga 
branscher, liksom byggvaruföretag som är inriktade på Stockholm–
Mälarregionen. Håbo beskrivs som hjärtat i Mälardalen och har vuxit med 
närmare 40 % på 25 år.  

I den västliga delen av länet ligger Heby kommun (13 400 inv), som är en 
växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet. I Heby 
finns många småföretag inom gröna näringar, turism, skog och bygg. En 
tydlig profil på hästrelaterat boende sker. Kommunen präglas av 
entreprenörskap och ett rikt kultur- och föreningsliv. 
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Regional utvecklingsstrategi 

I december 2012 blev den tredje versionen av Uppländsk Drivkraft klar 
(www.regionuppsala.se/rus). Det är Uppsala läns  regionala 
utvecklingsstrategi och den tar sikte på 2030 och handlar om hur vi med 
samlade krafter ska kunna skapa bästa möjliga framtid för människor och 
verksamheter i Uppsalaregionen. Om knappt två decennier vill vi att 
invånarna här ska kunna blicka tillbaka och konstatera att man i början av 
2010-talet fattade de beslut som gjort Uppsala till Europas mest attraktiva 
kunskapsregion (visionen i den regionala utvecklingsstrategin). 

 

Den regionala utvecklingsstrategin är landstingets och kommunernas svar till 
staten och omvärlden på hur Uppsalaregionen vill bidra till att EU uppnår en 
smart och hållbar tillväxt för alla.  

Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i fyra strategiska 
inriktningar för regionens utvecklingsarbete: innovativ region, växande 
region, kompetent region och attraktiv region. Dessa kräver i sin tur 
åtaganden och konkretisering av vad som behöver göras för att nå dit, vilket 
bl a länsplanen tar fasta på. 

 

Gemensam målbild 

Uppsala läns snabba tillväxt förutsätter tillgång till bostäder, en robust 
infrastruktur och goda kommunikationer som människor, företag och 
verksamheter kan lita på. En samordnad planering av infrastruktur, 
kommunikationer och bostäder fordrar en gemensam bild för hur den 
övergripande fysiska, rumsliga strukturen ska hanteras. Därför har en 
gemensam ”målbild 2030” tagits fram. Målbilden sammanfattar den 
strategiska inriktningen för en växande region i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Målbilden bygger på tidigare politiska överenskommelser och kommunernas 
översiktsplaner. Målbilden utgår från funktionella samband, oberoende av 
administrativa gränser, och är därför en regional konkretisering av den 
bredare strukturbild som tagits fram för Stockholm – Mälarregionen i den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010). Den visar inte 
allt, utan fokuserar på de vägar och orter som bedöms som allra viktigast för 
att hålla ihop delarna i en helhet.  
 
Målbilden bedöms kunna medföra positiva effekter för jämställdheten i 
Uppsalaregionen. Utvecklingen av kollektivtrafiken längs de stora stråken 
förbättrar möjligheten att pendla kollektivt, vilket underlättar särskilt för 
kvinnor som pendlar kollektivt i större omfattning än män.  
 

http://www.regionuppsala.se/rus
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Även för utvecklingen av bredband och elektroniska kommunikationer är 
stråktänkandet viktigt. Genom att satsa på de stora stråken ges stora delar av 
länet möjlighet till goda kommunikationer, dels med kollektivtrafiken, men 
också digitalt genom ökade möjligheter att arbeta/ studera under tiden de 
reser eller på distans hemifrån.  
 

 
 
 
Befolkningsutveckling och tillgänglighet 

Uppsalaregionen är en av landets snabbast växande regioner och en 
integrerad del av Stockholm – Mälarregionen, som beräknas öka med 
omkring 650 000 personer fram till år 2030. Uppsala län har idag (2013) ca 
342 000 invånare och kommer enligt prognoser att växa till ca 400 000 år 

2030, under förutsättning att Stockholm klarar sin del av den väntade 
tillväxten. I annat fall kan Uppsala län ha uppemot 440 000 invånare år 2030. 

Befolkningsprognoserna finns inte framtagna uppdelat på kön. Däremot kan 
man historiskt se att kvinnor i något större omfattning än män väljer att flytta 
från landsbygden och mindre orter in till städer, medan män oftare stannar 
kvar på sin hemort. Så har det sett ut nationellt och även i Uppsalaregionen.  

Samtidigt kan man se att i de mindre orter där pendlingsmöjligheterna 
kollektivt är goda och/ eller där det finns en mångfasetterad arbetsmarknad 
har man haft lättare att attrahera i första hand kvinnor att stanna kvar eller 
bosätta sig. Tvärtom har mindre orter med bristande kollektivtrafik och smal 
arbetsmarknad haft det svårare.  

Befolkningsprognos 2030 (källa: TMR) 
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Uppsala län har historiskt haft bland de snabbaste befolkningsökningarna i 
landet. Prognoserna pekar på en fortsatt hög befolkningsökning. Scenariot 
hög i figur 14.1 är det scenario som mest liknar den historiska utvecklingen 
med ungefär samma absoluta befolkningsökning. Scenario hög s visar dock 
en ökning som procentuellt ligger på samma nivå som historiskt, vilket ger 
allt större absolut ökning. Scenario hög s bygger dock på att man i 
Stockholms län inte kommer att bygga tillräckligt med bostäder och att 
människor i högre utsträckning väljer att bosätta sig i bl a Uppsala län. En 
allt större integration med huvudstadsregionen kan öka sannolikheten för 
detta scenario. 

 

 
Figur 14.1. Befolkningsutveckling i Uppsala län de senaste 40 åren samt tre 
olika prognoser för de närmaste 40 åren (källa: Regionförbundet och TMR) 

Fördelningen av befolkningsökningen i länet är ojämn. Det är de fyra södra 
kommunerna där befolkningen ökar medan de fyra norra har en oförändrad 
befolkning. Orsakerna är sannolikt såväl demografiska som 
socioekonomiska. Hög medelålder och relativt få invånare i barnafödande 
åldrar ger en negativ naturlig befolkningsförändring. Samtidigt är 
tillgängligheten till arbetsmarknader sämre i de norra delarna. Näringslivet är 
industribaserat i globalt konkurrenskraftig och avancerad industriproduktion. 
Prognoser för dagbefolkningens utveckling innebär att det framför allt är i de 
privata tjänstenäringarna som sysselsättningen kommer att öka. Dessa finns i 
liten utsträckning i de dessa kommuner. 

 

 
Figur 14.2. Befolkningsprognoser fördelat på norra och södra länsdelen. 
Den norra omfattar Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Heby. Den södra 
omfattar Uppsala, Knivsta, Håbo och Enköping. (källa: Regionförbundet och 
TMR) 
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Uppsala län har som bekant ett bra geografiskt läge. Närheten till stora 
arbetsmarknader gör det relativt lätt för människor att hitta rätt jobb och lätt 
för arbetsgivare att hitta rätt arbetskraft. Tillgängligheten varierar dock för 
olika delar av länet och flest arbetsplatser når man från den södra länsdelen. 
 
I den befolkningsframskrivning för östra Mellansverige som presenteras 
ovan har också tillgängligheten till arbetsplatser med bil och kollektivtrafik 
undersökts med dagens infrastruktur och med en utbyggd infrastruktur och 
utökad trafikering för 2030. Den utbyggda infrastrukturen tar inte  sin 
utgångspunkt i nationell plan och länsplaner. Istället tar den sin utgångspunkt 
i olika måldokument, såsom t ex En bättre sits-överenskommelsen.  
 
För Uppsala läns del antas samtliga större vägar vara utbyggda till mötesfritt 
vägnät. På järnvägssidan antas att bl a en ny järnvägslänk finns mellan 
Uppsala och Enköping samt att Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala 
delvis är utbyggt med ytterligare två spår. Dessa utbyggnader möljliggör 
väsentligt utökad pendeltågstrafik med nya uppehåll i bl a Uppsala Södra 
(Bergsbrunna), Vänge och Örsbundsbro.  
 
För Uppsala län är slutsatsen väldigt tydlig att det framför allt är med 
spårburen kollektivtrafik som en förbättrad tillgänglighet kan nås. Resultaten 
syns i nedanstående kartor. Det är också tydligt att tillgängligheten med bil är 
god över ett betydligt större geografiskt område, medan kollektivtrafikens 
konkurrenskraft framför allt finns i de starka stråken och i stationsnära lägen. 
Utanför dessa områden är tillgängligheten låg och bilen är viktig för 
tillgänglighet till  arbetsplatser. Med en utbyggd järnväg och fler uppehåll 
med pendeltåg får nya stationsorter dramatiskt förändrad tillgänglighet. 
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Figur 14.3. De två vänstra kartorna visar tillgänglihet med bil 2010 och 2030. De två högra kartorna visar tillgänglighet med kollektivtrafik 2010 och 2030.  
 
Kartorna skall läsas så att från en plats, t ex området runt Enköping, där kartan är röd, når man över 500 000 arbetsplatser med bil inom 60 min år 2010. Bor man 
nära stationen i Enköping når man mellan 200 000 och 500 000 arbetsplatser med kollektivtrafik(tåg) på 60 min år 2010. Från samma plats når man år 2030 
ungefär lika många arbetsplatser med bil medan man med tåg också når över 500 000 arbetsplatser, en väsentlig ökning 
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Jämställdhet 

Uppsalaregionens framtid skapas av alla kvinnor och män som bor och 
verkar här. Alla invånares förmåga, kraft och kunskap är de viktigaste 
tillgångarna för hållbar utveckling och långsiktig tillväxt. Regionen har redan 
en ung befolkning, stor inflyttning och hög utbildningsnivå. Arbetslösheten 
är lägst i landet, sysselsättningen hög och tillgången till kompetens god.  

Trots det råder stora skillnader mellan och inom kommuner och mellan 
kvinnor och män när det gäller sysselsättning, hälsa, utbildningsnivå och 
företagsamhet.  

Regionförbundet Uppsala län har nyligen på uppdrag av regeringen tagit 
fram en regional handlingsplan för jämställdhetsintegrering av det regionala 
tillväxtarbetet. I den redovisas såväl mål, strategiska principer som aktiviteter 
som syftar till att åstadkomma en jämställd tillväxt i Uppsala län. I den 
framgår bl a att en ny jämställd länsplan ska utarbetas (den här). 

 

Skillnaderna i resmönster mellan män och kvinnor är belagda.  Män reser 
mer med bil, medan kvinnor använder kollektivtrafiken. Män går och cyklar 
mindre än kvinnor.  

Historiskt har de satsningar som gjorts på infrastruktur generellt gynnat mäns 
resande framför kvinnors, men de senaste årens ändrade fokus mot att i större 
omfattning prioritera åtgärder som leder till ökat resande med kollektivtrafik 
och cykel måste kunna ses som ett steg i rätt riktning. Ännu är det dock så att 
det generellt satsas betydligt mer på infrastruktur för vägtrafik än på 
cykeltrafik och spårtrafik/ kollektivtrafik. 

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik tar årligen fram en 
kollektivtrafikbarometer. I rapporten från 2012 framgår att av männens resor 
sker sex av tio som förare av bil jämfört med knappt en av två av kvinnornas 
resor. En av fem resor sker med kollektivtrafik. Av kvinnornas resor sker 
knappt en av fyra med kollektivtrafik jämfört med en av fem av männens 
resor. Kollektivtrafikandelen av männens resor har ökat med närmare två 
procentenheter mellan 2011 och 2012, från 17,70 till 19,70 %. I åldern 26-75 
år används kollektivtrafiken för knappt en av sex resor, medan gruppen 15-
19 gör drygt en av två resor med kollektivtrafik. I gruppen 20-25 år har det 
minskat till fyra av tio resor. 

I kollektivtrafikbarometern har de som intervjuats även fått uppge sin 
bedömning av vad som krävs för att fördubbla kollektivtrafikresandet:  

• att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar, vi måste 
skapa en trafik som är relevant och lätt att förstå och som upplevs 
enkel att använda. 

• ….och genom det få fler förvärvsarbetande män (och kvinnor) i 
ålder 26-64 år som reser längre sträckor (> 1 mil) att ställa bilen 
oftare till förmån för kollektivtrafik och för kortare resor välja cykel 
eller gång om möjligt. 

• att kollektivtrafikens image/status höjs bland dem som idag inte 
reser så ofta med kollektivtrafik. 
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I denna länsplan skall jämställdhetsperspektivet beaktas i större utsträckning 
än tidigare och i den tillhörande effektbedömningen kommer de olika 
alternativens effekt på jämställdhet i transportsystemet att utvärderas.  

 

Näringslivets utveckling 

I Uppsalaregionen finns det inom flera branscher ett värdeskapande 
näringsliv med internationell spets. Inom några branscher finns redan mogna 
företag och stark industri, medan andra främst består av små, snabbväxande 
bolag med stor potential. Länets mest konkurrenskraftiga branscher är i 
dagsläget den kunskapsintensiva industrin, life science-sektorn, energi- och 
miljösektorn, ett kluster kring informationsteknik samt nya 
kunskapsintensiva tjänsteföretag.  

Systematiska skillnader gör att kvinnor är mindre delaktiga än män i länets 
företagande, varför Regionförbundet arbetar särskilt för att stötta kvinnligt 
företagande samt för att skapa ett företagsklimat som gör att fler kvinnor vill 
starta och driva företag i länet.  

Näringslivets utveckling är starkt sammankopplad med tillgången till god 
infrastruktur och bra kommunikationer. Både för persontransporter och 
godstransporter, men också för elektroniska kommunikationer. Särskilt för 
företag på landsbygden och i länets yttre delar kan det vara avgörande för att 
kunna rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. En satsning på 
infrastruktur i de stora stråken ökar möjligheterna för snabb och bra 
kollektivtrafik. Det ökar också möjligheterna att bygga ut bredband till hela 
länet, så att även landsbygdens boende, företag och verksamheter kan 
utvecklas och konkurrera på likvärdiga villkor som städerna.  

 

Trafikförsörjningsprogram 
 
Sedan 1 januari 2012 är Landstinget i Uppsala län regional 
kollektivtrafikmyndighet med huvudansvar för utvecklingen av länets 
regionala kollektivtrafik. Detta är Uppsala läns första regionala 
trafikförsörjningsprogram som ska sätta ramarna för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling i länet. Programmet har sin utgångspunkt i en hållbar 
regional utveckling och vad som krävs för att kollektivtrafiken ska kunna 
bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar region.  
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Trafikförsörjningsprogrammets ramverk redovisas i figur 14.4 nedan.  
 

 
Figur 14.4 
Branschens långsiktiga mål är att fördubbla andelen kollektivtrafik i 
förhållande till biltrafiken. Detta är också landstingets långsiktiga mål. Det 
finns dock idag ingen realistisk plan för hur detta ska ske eller någon 
bedömning av vilka sociala, ekologiska och ekonomiska kostnader det är 
förknippat med.  
 
Landstinget i Uppsala län nöjer sig därför i detta program med att ställa upp 
målet att fördubbla antalet resor, med fokus på att kollektivtrafiken 
kontinuerligt tar marknadsandelar från bilen. För att nå fördubblingsmålet 
finns sedan ett antal funktionsmål i programmet.  
 
För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till programmets mål är inriktningen 
att skapa ett sammanhållet system med fokus på hela reskedjor. De olika 

byggstenarna i systemet ska vara väl integrerade med varandra och med 
andra trafikslag såsom cykel och bil. System ska uppfattas som förutsägbart, 
pålitligt och bestående över tid. 
 
 

Storregional tågtrafik – trafikplan 2017 
 
De senaste 15 åren har det länsöverskridande resandet ökat kraftigt och 
länsgränserna blivit allt mindre relevanta för arbets- och vardagsresande. 
Utvecklingen har gjort att resenärerna och samhället i stort på gott och ont 
blivit allt mer beroende av regional tågtrafik och länen har blivit allt mer 
beroende av varandra. Den regionala tågtrafikens omfattning, men alltmer 
också kvalitet och förmåga till stabilitet över tiden, har därmed blivit en 
kritisk faktor för länens och regionens utveckling.  
 
För att illustrera ett möjligt gemensamt framtida trafikåtagande i form av ett 
storregionalt stomnät har MÄLAB (www.malab.se) tillsammans med 
berörda kollektivtrafikmyndigheter i Mälardalen + Östergötland tagit fram 
trafikplan 2017. Utgångspunkten för trafikplanen är de övergripande 
beskrivningar av regionaltågstrafikens roll, önskade funktioner och strategier 
för att nå dit som formulerats i PM Mål och behov (MÄLAB november 
2011).  
 
För att regionaltågstrafik ska kunna bedrivas enligt trafikplan 2017 krävs en 
rad åtgärder. MÄLAB har därför tagit fram en särskild pm där behov av 
infrastrukturåtgärder för regionaltågssystemet i Mälardalen redovisas.  
 
Nedanstående redovisning av dessa åtgärder delas in i tre 
prioriteringsgrupper A, B och C, där A är högst prioriterat och C är lägst 
prioriterat. Följande åtgärder har tagits upp och kategoristerats för Uppsala 
län: 
 

http://www.malab.se/
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• Stationsåtgärder för effektiva till- och frånkopplingar av fordon i 
trafik, nya växlar, signalåtgärder mm vid Uppsala station (B). 

• Fler förbigångsspår på sträckan Uppsala – Gävle, t ex vid Tierp (C). 

• Mälarbanan, kapacitetshöjande, ytterligare 4-spårsutbyggnad (B). 

• Bro/Bålsta, eventuellt nytt vändspår för SL-insatståg under 
högtrafiktid (C). 

• Myrbacken – Uppsala, trimning av hastighetsprofil samt 
signalåtgärder för tätare tågföring (B). 

• Knivsta, stängning av plankorsning för ökad kapacitet och säkerhet, 
åtgärda nedsättning över Knivsta bg. Nedsättningen innebär idag en 
minuts påslag i tidtabellen (B). 

• Knivsta - Ekeby, åtgärda hastighetsnedsättningen på Trunnsta 
mosse (B). 

• Uppsala station, eventuella åtgärder för att klara fler till- och 
frånkopplingar av fordon samt fordonsuppställning (C). 

• Behovet av nytt mittplacerat vändspår omedelbart norr om Uppsala 
station bör utredas (C). 

 
Det finns också mer generella åtgärder, som kan vara aktuella vid olika 
stationer i Uppsala län, t ex följande: 

• Säkerställande av elkraftsförsörjning (B). 

• Utveckling av signalställverk, säkra driften, förenkla 
ombyggnadsåtgärder, effektivare styrning (B). 

• Uppgradera banornas hastighetskapacitet (B). 

• Trimning av ban- och signalsystem, baliser, ”samtidig infart” mm 
(B). 

 
Därutöver finns åtgärder utanför länet som påverkar tågtrafiken även i 
Uppsala län, i synnerhet sådant som görs i Stockholm/ Arlanda-området. 
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15. Nulägesbeskrivning  

I figur 15.1 visas den statliga transportinfrastrukturen i Uppsala län. 
Nationella stamvägar, som finaniseras via den nationella planen, är 
markerade i rött. Övriga statliga vägar är markerade i svart. Medel för 
utveckling och finansiering av dessa vägar finansieras via länsplanen.  

Europavägarna genom länet är utbyggda till motorvägsstandard. För riksväg 
56, Stingtorpet-Tärnsjö och Heby-Stingtorpet är ombyggnad till mötesfri 
landsväg planerad att påbörjas under 2013. När det gäller riksväg 70, 
Enköping-Simtuna, finns denna med i nuvarande nationella plan för 
genomförande. Det innebär att de nationella stamvägarna genom länet inom 

några år kommer att hålla en god standard. 

 

 

Figur 15.1 
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Kapacitet och trafikarbete 

Trafikverket genomförde under 2011 – 2012 en större utredning av det 
svenska transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025 
resp 2050.  Den visade att det finns kapacitetsbrister i transportsystemet, men 
också potentialer. De största bristerna finns inom järnvägen, men brister 
finns även inom väg, främst i storstadsområdena. Bristande bärighet finns 
både i väg- och järnvägsnätet i delar av landet. Potentialer finns inom 
sjöfarten för godstrafiken, men också buss och cykel för persontrafik.  

Det förväntas att såväl gods- som persontransporterna kommer att öka 
kraftigt till år 2050. Att enbart bygga nytt kommer inte att vara ekonomiskt 
hållbart eller lösa våra kapacitetsproblem. Det finns potential att lösa delar av 
problemen genom samverkan mellan alla trafikslag, och det finns stora 
möjligheter att effektivisera i vårt transportsystem.  

Fyrstegsprincipen är en grundläggande utgångspunkt. Den innebär att man i 
första hand överväger åtgärder som kan påverka behovet av transporter och 
valet av transportsätt, i andra hand åtgärder som effektiviserar användningen 
av infrastruktur och fordon, i tredje hand begränsade ombyggnadsåtgärder 
och i fjärde hand nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

För Uppsala läns del konstaterades fram till 2025 kapacitetsbrist för 
pendeltrafik Uppsala – Stockholm. Förväntad efterfrågan av resor kommer 
leda till ökad vägtrafik på grund av kapacitetsbrist på järnvägen. Trafikverket 
konstaterar också att ökade godsmängder till Hargshamn kräver 
förbättringar i farleden. 

 

Väg 

Vägtrafiken fortsätter att öka. Totalt har trafikarbetet i Uppsala län ökat med 
14 % mellan 2006 och 2011 och med knappt 4 % mellan 2002 och 2006. 
Hela ökningen finns dock på europavägar och riksvägar.  

 

 
Figur 15.2. Tabellen visar utveckling av trafikarbetet mätt i miljoner  
fordonskilometer per år för olika vägtyper. Trafikarbetet ökar på 
Europavägar och riksvägar. Den stora ökningen för trafikarbete på 
motorvägar beror till viss del på de två nya motorvägssträckorna E18 
Enköping-Sagån och E4 Uppsala-Mehedeby. 
 
I figur 15.3 visas trafikflödet, antal fordon per årsmedelsdygn, för några 
utvalda sträckor. Trafiken är koncentrerad till Europavägarna och de större 
radiella vägarna ut från Uppsala och Enköping. På det övriga vägnätet är 
trafiken relativt liten. 
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Figur 15.3 

 
Figur 15.4. Kartan visar prognos trafikflöden 2030  på några utvalda 
sträckor. Jämför figur 15.3. (Källa: Trafikverket). 
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Trafikverket har gjort prognoser för utveckling av vägtrafiken. I prognosen 
görs följande antaganden: 
 
 Prognosen bygger endast på beslutade styrmedel för transportsektorn 

om bl a krav på förnyelsebara drivmedel, utsläppsrätter och 
utsläppskrav på personbilar. 

 Real inkomstökning på 1,9 % /år 2010-2030. 
 Befolkningen i landet ökar med 10 % 2010-2030. 
 Oljepriset ökar från USD 78,1/fat till USD 134,5/fat 
 Körkostnaden för personbilar minskar från 1,85 kr/km till 1,80 kr/km 

(inkl drivmedel och slitage). 
 
Sammantaget innebär detta risk för en fortsatt ökning av trafikarbetet. Ökade 
oljepriser bedöms av Trafikverket kunna kompenseras av mer 
energieffektiva bilar med allt högre kvalitet. Sambandet mellan ökade 
inkomster och ökad bilköring har historiskt varit starkt och detta samband 
antas fortsatt vara starkt. 
 
I Uppsala län har trängsel och köbildning i vägtrafiken endast förekommit på 
det kommunala vägnätet i framför allt Uppsala stad. Prognoserna pekar dock 
på att köbildning kommer att uppstå också på det statliga vägnätet på E4 
söder om Uppsala och väg 55 mellan Enköping och Uppsala (om denna 
byggs ut till mötesfri 2+1-väg.). 
 
Järnväg 
 
I enlighet med tidfigurer för 2013, den så kallade tågplan 2013, ser antalet 
tågrörelser ut enligt figur 15.5. På Hargshamnsbanan går endast godståg och 
på övriga banor är den stora majoriteten persontåg. 
 

 
Figur 15.5. Antal tåg i båda riktningar. OKB står för Ostkustbanan.(Källa: 
Trafikverket tågplan 2013.) 
 
Kapaciteten i järnvägssystemet är mycket ansträngd och i figurerna 15.6 och 
15.7 visas två kartor för dessa. Den första kartan visar det teoretiska 
kapacitetsutnyttjandet hösten 2012 baserat på det antal tågrörelser som fanns 
på banan under perioden.  
 
För sträckan Uppsala-Märsta tycks god kapacitet finnas. Den andra kartan 
visar kapacitetsbegränsningar samma tid. I denna karta tas hänsyn till 
specifika förutsättningar för olika bandelar, såsom tidtabellernas upplägg, 
uppehållsmönster och hastighetsbegränsningar på banan. För sträckan 
Arlanda/Märsta-Stockholm är risken hög för störningar på ytterspåren, d v s 
de spår som används av all trafik utom SL´s pendeltågstrafik.  
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För Ostkustbanan Uppsala-Gävle är kapacitetsutnyttjandet också högt. Med 
dubbelspår förbi Gamla Uppsala och Skutskär hanteras dessa begränsningar.  
På Mälarbanan råder också hög risk för förseningar på sträckan Kallhäll-
Tomteboda. För Dalabanan Uppsala-Sala är läget bra grundat i den teoretiska 
modellen. Dock innebär bl a enkelspårsdrift att störningskänsligheten är 
medelstor för sträckan. 
 

 
 
Figur 15.6  Kapacitetsutnyttjandet hösten 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 15.7 Kapacitetsbegränsningar hösten 2012 
 
Observera att kapacitetsbegränsningarna i den andra kartan gäller för dygnet 
som helhet. En redovisning av situationen under högtrafik (morgon och 
kväll) skulle sannolikt visa större begränsningar.  
 
Järnvägen är ett system där de olika bandelarna är beroende av varandra på 
ett helt annat sätt än vägar. På till exempel Ostkustbanan är sträckan mellan 
Uppsala och Märsta/Arlanda gul en del och grön en del. Eftersom alla tåg på 
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bandelen berör den gula delen är denna dimensionerande för kapaciteten. I 
praktiken kan en till synes grön (och problemfri) sträcka ändå inte  
möjliggöra mer trafik. 
 
I kapacitetsutredningen 2012 kom man fram till att det i princip inte finns 
utrymme för fler resande med tåg mellan Uppsala och Stockholm med 
dagens järnvägssystem samt att detta riskerar att istället öka 
personbilstrafiken på E4 samma sträcka. Trafikverkets prognos  i figur 15.8 
nedan bekräftar kapacitetsproblemen. Prognosen bygger på de investeringar i 
järnvägsnätet som är beslutade i gällande nationella plan. Jämför gärna med 
figur 15.4 som visar samma prognos för ökningen i trafikflöden på E4. 
 

 

Figur 15.8 .Kartan visar förändringar i persontrafiken på 
järnväg.(Källa:Trafikverket)

Godstransporter 

Under 2012 – 2013 har en större godskartläggning tagits i samarbete mellan 
länen i Östra Mellansverige. Den visar bl a att godstransporterna över tid har 
ökat i Sverige och så även i Uppsalaregionen, vilket framför allt beror på 
ökad internationell handel med i första hand Asien och Östeuropa.  

En viktig trend som påverkar efterfrågan på godstransporter är att 
befolkningen i städer och större tätorter växer, vilket även gäller för städer 
och tätorter i Uppsala län. Det leder till ökad konsumtion och ökat behov av 
varutransporter. Detta leder till trängsel på vissa vägar och järnvägar, särskilt 
i och i anslutning till större städer.  

Uppsala län är ett av de län i Sverige som har låg andel godstransporter ut 
från länet, särskilt viktmässigt, men även värdemässigt. Tvärtom tar Uppsala 
län emot relativt mycket gods, vilket bl a beror på att vi har tämligen liten 
egen produktion.  

Merparten gods till/ från och genom Uppsala län går med lastbil på väg. 
Lastbilsterminaler är viktiga för att uppnå ett effektivt flöde av dessa 
transporter. I Uppsalaregionen finns större lastbilsterminaler i bl a Uppsala. 
De vägar som används mest för godstransporter är E4, E18 och väg 56 (Räta 
linjen). Uppsala är till stor del ett transitlän där godstransporterna i första 
hand går genom länet med start- och målpunkter i andra län eller utomlands.  

Uppsala län har inte särskilt mycket godstransporter på järnväg, men det 
används för vissa transporter på Ostkustbanan, Dalabanan och 
Hargshamnsbanan. I Uppsala finns en bangård, som dock har begränsad 
kapacitet. Uppsalaregionen använder därför även de större bangårdarna i 
Gävle och Borlänge för godshantering till/ från länet.  

För Uppsala län är annars större logistikområden i angränsande län viktiga. 
Framför allt är den nya kombiterminalen i Roserberg (norra Stockholm) 
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viktig. Rosersberg har förbindelse med Gävle Hamn via Ostkustbanan, vilket 
kan medföra ökad kapacitetsbrist på den redan hårt belastade Ostkustbanans 
del mellan Uppsala och Stockholm. Risk finns för konflikt mellan 
persontransporter och godstransporter. Om godstransporterna skulle försämra 
för persontransporterna riskerar vi en ökad överflyttning från tåg till bil, 
vilket vore olyckligt för den redan anstängda trafiksituationen in mot 
Stockholm. Detta är en viktig signal om att det finns ett stort behov av 
två ytterligare spår på Ostkustbanan för att klara den kommande 
tillväxten av såväl person- som godstransporter mellan Stockholm och 
Uppsala på ett hållbart sätt.  

Uppsalaregionen har också två egna hamnar, Hargs Hamn och Skutskärs 
Hamn. För övrigt nämns i kartläggningen även Gävle Hamn och Göteborgs 
Hamn som viktiga hamnar för länets godstransporter till sjöss.  

Hargs Hamn är en allmän hamn och hanterar idag i första hand 
skogsprodukter följt av järn- och stålprodukter samt övrig torrbulk. 
Hargshamnsbanan ansluter till hamnen och malm från Dannemoragruvan 
ankommer med tåg för vidare utskeppning. I ett framtida perspektiv kommer 
godsvolymerna som hanteras i Hargs Hamn sannolikt att öka kraftigt utifrån 
att järnmalmsproduktionen i Dannemora beräknas stiga successivt. Det 
kommer också innebära ökad belastning på Hargshamnsbanan, som redan 
idag har bristfällig standard. 

Skutskärs Hamn är en industrihamn kopplad till Stora Enso och Skutskärs 
bruk där tillverkning av pappersmassa sker. Massan skeppas ut från hamnen 
medan kemikalier och rundvirke transporteras in till hamnen.  

Arlanda flygplats står för den största flygfrakten i Sverige och även för 
Uppsalaregionen. Det är uteslutande högvärdigt men volymmässigt mycket 
små mängder gods som skickas med flygfrakt.  

 

Resandeundersökning 

Både 2011 och 2012 har en resandeundersökning genomförts i Östra 
Mellansverige. Efter Stockholm är Uppsala den station i regionen som har 
flest av- och påstigande tågresenärer. Även Knivsta och Bålsta har relativt 
sett ett stort dagligt resande med tåg.  

Det största länsöverskridande resandet finns mellan Uppsala län och 
Stockholms län, men också mellan Uppsala län och Västmanlands län är det 
relativt stort. Däremot är det betydligt färre som reser mellan Gävleborgs län 
och Uppsala län. De flesta reser med tåg till sitt arbete och de reser oftast 4-5 
dagar i veckan. Majoriteten av dem som reser med tåg är mellan 18 och 40 
år.  

Omkring hälften är män och omkring hälften är kvinnor. Generellt reser män 
mindre med kollektivtrafiken än kvinnor, men just när det gäller pendling 
med tåg i storstadsnära områden så kan man se att detta inte stämmer, vilket 
också detta resultat befäster. Män i storstadsnära lägen tenderar alltså att resa 
mer kollektivt än på andra håll i landet, särskilt när det gäller just kollektivt 
resande med tåg. 

I resandeundersökningen redovisades endast resandet med regionala SJ-tåg. I 
Uppsala län har vi valt att lägga till resandet med UL-tåg och SL-tåg för att 
få en helhetsbild av tågresandet i samt till/ från länet (år 2011). Observera att 
det 2011 var mycket få tåg som stannade i Morgongåva och Heby, därav det 
låga resandet. Detta redovisas i figur 15.9. 
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Figur 15.9 

I december 2012 började UL köra pendeltågstrafik på sträckan Uppsala – 
Morgongåva – Heby – Sala och de tidiga utvärderingarna visar att resandet 
ser mycket bra ut. Många av tågen är välfyllda och resenärerna ger UL gott 
betyg för service och punktlighet.  

I december 2012 började också SL att köra pendeltågstrafik på sträckan 
Uppsala – Stockholm – Älvsjö med uppehåll på alla pendeltågsstationer 
längs den sträckan. Även de tågen har visat sig snabbt bli välfyllda.  

Inför nästa resandeundersökning (hösten 2013) kommer resultatet utifrån 
ovanstående nyheter att bli extra intressant.  Uppsala län har i ett nationellt 
perspektiv fortsatt störst andel utpendlare för såväl kvinnor som män. Även 
inpendlingen ligger högst för män, men skillnaden till andra län är mindre. I 
figurerna 15.10 och 15.11 nedan redovisas detta.  

 

Figur 15.10 och 15.11.  
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Cykelinventering och utvärdering av cykelplanen 
Hösten 2012 genomfördes en inventering av behovet av cykelvägar. 
Utgångspunkten var att binda ihop så gott som samtliga länets tätorter. I 
dialog med kommunerna valdes ytterligare några sträckor ut. Sammanlagt 
106 sträckor med en total längd om knappt 900 kilometer inventerades. 
Behovet utreddes enligt den urvalsmodell som finns i cykelplanen från 2010.  
I figur 15.12 visas samtliga sträckor. 

En enkel utvärdering har gjorts av cykelplanen. Förslaget är att en integrerad 
cykelstrategi förs in i denna länsplan samt att inriktningsmål och 
urvalsmodell modifieras något. Se förslag i del 1, kapitel 6: Från vision till 
mål, samt kapitel 9: Mer om potter. 

I figur 15.14 visar en lista över de cykelvägar som ger mest nytta enligt 
urvalsmodellen. Se vidare under del 1, kapitel 9: Mer om potter. Det är i 
första hand för dessa som åtgärdsvalsstudier bör genomföras. Eftersom 
kopplingen till den kommunala planeringen är stor krävs alltid dialog med 
aktuell kommun.  

Figur 15.15 och 15.16 visar hur många ytterligare invånare som kan knytas 
till cykelvägnätet vid olika finansiella nivåer utifrån listan i figur 15.13. 
Utifrån antal invånare avtar nyttan i någonstans mellan 400 och 500 mkr. 
Notera att urvalsmodellen tar hänsyn till fler variabler än antal invånare. 
Trafikflöden, hastighet och vägbredd är några variabler. Det innebär att det 
kan finnas objekt som prioriteras lägre men som skulle ge ett större utfall i 
antal invånare.  

 

 
  Figur 15.12. Behovsinventerade sträckor. 
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Figur 15.13. Kartan visar vilka cykelvägar som ryms inom olika 
medelsramar enligt den urvalsmodell som använts.  

Figur 15.14. Prioriteringslista enligt urvalsmodellen inom olika ramar. 

Rang Kommun Sträcka Inrapporterade 
behov av 
kommunerna

Summa kostnad

1 Uppsala Ramstalund-Uppsala

2 Uppsala Uppsala-Lövstalöt (G:a E4)

3 Uppsala Uppsala-Uppsala Näs 
(Ytternäs)

4 Enköping Enköping-Hummelsta

5 Uppsala Lövstalöt-Björklinge (G:a E4)

6 Knivsta Knivsta- Alsike

7 Knivsta Knivsta Alsike Västra

8 Uppsala (Uppsala)Husbyborg-
Börjekorset

9 Enköping Litslena-Örsundsbro

10 Uppsala Gåvsta-Jälla (LV288)

11 Enköping Enköping-Fjärdhundra

12 Heby Heby-Sala
13 Håbo Bålsta-Krägga 164 miljoner kr
14 Enköping Enköping-Skolsta 

15 Enköping Enköping-Lillkyrka

16 Håbo Bålsta-  Grans gård
17 Älvkarleby Älvkarleby-Skutskär

18 Enköping Svinnegarn-Spelbo

19 Östhamma Östhammar-Norrskedika

20 Uppsala Gunsta-Länna
21 Knivsta Alsike-Sävja
22 Knivsta Vassunda-Sävja (LV255)

23 Håbo Bålsta-Uppl.bro(gränsen) 300 miljoner kr
24 Tierp Tierp-Månkarbo
25 Knivsta Knivsta- Vassunda 

26 Enköping Ekolsund-Litslena
27 Uppsala Storvreta-Vattholma OSTLIG

28 Uppsala Vattholma-Skyttorp

29 Uppsala Björklinge-Vattholma

30 Enköping Skolsta-Litslena
31 Knivsta Husby-Knivsta till bred väg

32 Heby Morgongåva- Vittinge
400 miljoner kr

33 Enköping Skolsta-Grillby
34 Uppsala Länna-Almunge
35 Uppsala Storvreta-Vattholma VÄSTLIG 

(290)

36 Uppsala Lövstalöt-Storvreta

37 Knivsta Knivsta-Husby 500 miljoner kr
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Figur 15.15.  
 

 
Figur 15.16. När det gäller antal inv finns en avtagande nytta . Tabellerna 
visar antal invånare som berörs av de cykelvägar som  finns i figur 15.13. 
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Klimat och miljö 

De senaste åren har klimatet hamnat betydligt mer i fokus än tidigare och 
insikten ökat om att transportsystemet måste hantera mål om begränsad 
klimatpåverkan. Detta påverkar givetvis mål, funktionella krav och 
strategier. För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: ett 
transportsnålt samhälle, ökat kollektivtrafikresande, utvecklad 
samhällsplanering, teknikutveckling och en effektivare användning av 
transportsystemet. Det krävs också att fossila drivmedel ersätts av 
förnyelsebara drivmedel, att resurshållning eftersträvas samt att den mest 
energieffektiva tekniken premieras.  

I figur 15.17 nedan redovisas Sveriges och EU:s klimatmål.  

 

För Uppsalaregionen är en av de stora utmaningarna att klara av att 
möjliggöra ökad rörlighet samtidigt som vår klimatpåverkan behöver 
minskas.  

Uppsala län är beroende av arbetstillfällen i andra län. Därför är det 
angeläget att motverka de kapacitetsbrister som det stora resandet och de 
ökade varutransporterna medfört på spår och vägar. Mer trafik ökar 
utsläppen från transportsektorn, varför effektiva och resurssnåla transporter 
av människor och av varor är en förutsättning för näringslivsutveckling, 
jämställdhet, kompetensförsörjning och minskad klimatpåverkan även i vår 
region. Närheten till Arlanda flygplats är en viktig konkurrensfördel för 
länet, varför även tillgängligheten dit är viktig att bevara och utveckla på ett 
hållbart sätt. 

En annan utmaning för länet är att utveckla en mer hållbar samhällsplanering 
eftersom den har stor betydelse för hantering av klimatfrågan. Genom att se 
till helheten och utveckla samordningen bättre avseende bebyggelse, 
kommunikationer, utbildning, vård, omsorg och näringsliv är vår bedömning 
att såväl Uppsalaregionens städer som landsbygd kan fortsätta utvecklas på 
ett hållbart och smart sätt. 

Förbundsstyrelsens inriktningsbeslut inför upprättandet av denna länsplan är 
ett första steg i riktningen mot ett mer hållbart transportsystem i Uppsala län. 
Det innebär att vi i första hand fokuserar på åtgärder som bedöms medföra 
ökat resande med kollektivtrafiken, ökad andel gång- och cykelresor, mer 
effektiva och hållbara godstransporter samt att vi fortsätter vår nära 
samverkan med omkringliggande län.  

http://www.trafikverket.se/PageFiles/106915/klimatmal_sverige_och_eu_600.jpg
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Trafiksäkerhet 

I princip alla länder inom EU har minskande antal döda och svårt skadade i 
trafiken. Antalet döda per år har minskat med 45 % mellan åren 2001 och 
2011 enligt CARE, EU´s olycksstatistikportal. Per capita är skillnaderna 
stora och i Grekland dödas nästan fyra gånger så många personer i trafiken 
jämfört med Nederländerna. 

 
Figur 15.18. Sverige ligger bra till i olycksstatistiken jämfört med EU-15 
länderna. Sedan 2007 har antalet dödade sjunkit ytterligare. (Källa: 
Transportstyrelsen.) 
 
I Uppsala län har antalet döda och svårt skadade också minskat de senaste 
trettio åren, även om minskningen inte är så dramatisk. Förklaringen är 
sannolikt att trafiksäkerheten redan 2001 var hög. Under samma period har 
befolkningen ökat med ca 10 % och även bilinnehavet har ökat, vilket 
påverkar olycksfrekvensen. 

 

 

 
Figur 15.19. Antal döda och svårt skadade 1985-2011.(källa: 
Transportstyrelsen) 
 
Trafikolyckorna är koncentrerade till de större vägarna, vilket syns i figur 
15.20. Relativt många svåra olyckor inträffar på väg 55 Uppsala-Örsundsbro 
och på väg 288. 
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Figur 15.20. Antalet döda och svårt skadade i polisrapporterade olyckor. 
(Källa: Transportstyrelsen (STRADA)). 
 
 
 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikresandet i Uppsala län är relativt omfattande och särskilt 
resandet över länsgränserna.  Länets struktur är lämpat för kollektivtrafik 
eftersom transportsystemet och majoriteten av invånare och företag finns i 
tydliga stråk. De flesta av de strålar ut från Uppsala stad. Denna struktur är 
inte unik för Uppsala län men den är särskild tydlig här.  
 

 
Figur 15.21. De starka kollektivtrafikstråken i Uppsalaregionen. 
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I fyra av stråken är pendel- och regionaltågstrafik stommen: Uppsala - Sala, 
Västerås – Enköping – Stockholm, Uppsala – Gävle och Uppsala – 
Stockholm. För regionbusstrafiken är  Uppsala - Öregrund och Uppsala - 
Enköping de mest intensiva stråken.  
 
Utbyggnaden av väg 288 till mötesfri landsväg kommer att ske de närmaste 
åren. Det finns då en risk att bilens relativa konkurrenskraft ökar jämfört med 
buss. I samband med obyggnad höjs hastighetsgränsen för bil till 100 km/h 
medan bussar har en hastighetsgräns på 90 km/h. Det blir därför viktigt att 
utveckla till exempel linje- och hållplatsstruktur, standard på hållplatser och 
tillgänglighet till och från hållplatser för att förbättra konkurrenskraften. Man 
ska dock komma ihåg att också busstrafiken tjänar på ombyggnaden 
eftersom resan blir mer jämn och behaglig, och säkerheten ökar givetvis. 
 
Det finns även behov av förbättrade kommunikationer i stråket Enköping – 
Uppsala. Utifrån det finns i denna länsplan förslag att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie där man tittar på olika möjligheter att utveckla 
kommunikationerna längs hela Arosstråket, i första hand för att åstadkomma 
förbättrad kollektivtrafik. Avgränsningen för stråket är inte bestämd, men det 
förs en dialog med aktörer längs hela sträckan Örebro – Eskilstuna – 
Västerås – Enköping/ Bålsta – Uppsala/ Arlanda.  
 
Storstadsregionerna  har särskilda förutsättningar för kollektivtrafik där 
fördelarna jämfört med bil är mer uppenbara på grund av trängsel och höga 
parkeringsavgifter. Men också förutsättningarna att erbjuda en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik.  
 

 
Figur 15.22. Uppsala län har ett relativt stort kollektivtrafikresande utanför 
de tre traditionella storstadslänen.(Källa:Trafikanalys, regional och lokal 
kollektivtrafik 2011) 
 
 
Med länets geografiska läge nära huvudstadsregionen och med resmönster 
som alltmer integreras i huvudstadsregionens är de strukturella 
förutsättningarna för att öka kollektivtrafikresandet goda. Tills för några år 
sedan reste Uppsala länsbor lika ofta med kollektivtrafik som skåningar. De 
senaste åren har dock resandet i Skåne ökat mer än i Uppsala. Skåne kan 
tjäna som ett exempel på att det går att arbeta framgångsrikt med utveckling 
av kollektivtrafik. Det krävs dock att planering av kollektivtrafik följer 
tydliga strategier, och sker i samklang med kommunernas 
bebyggelseplanering och statens och regionernas infrastrukturplanering.  
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Figur 15.23. Fem procent av UL´s busslinjer har mer än 250 000 
passagerare per år. 50 000 passagerare/år motsvarar fyra fullsatta bussar 
per vardag.(Källa: Landstinget, kollektivtrafikförvaltningen) 
 
Figur 15.23 visar på ett annat sätt länets struktur. Ett fåtal linjer, i de starka 
stråken, står för den absoluta majoriteten av resandet. 90 % av busslinjerna 
står för endast en liten del av resenärerna. 
 
När det gäller utvecklingen från 2006 till 2012 har resandet med 
kollektivtrafiken i Uppsala län ökat med drygt 5 %. Upptågstrafiken och 
stadsbusstrafiken i Uppsala står i princip för hela den ökningen. Resandet 
med övrig kollektivtrafik har däremot i princip legat kvar på samma nivå, 
trots att länets befolkning och totala resande under samma period har vuxit. 
 
Se också avsnitt ”resandeundersökning” ovan. Där redogörs för den 
regionala tågtrafiken. 

 

 
Figur 15.24. Utvecklingen av resandet för olika typer av UL´s kollektivtrafik 
i miljontals resor per år. Upptågstrafiken och stadsbussarna i Uppsala står 
för hela ökningen. 
 
 
Oskyddade trafikanter 
 
Till oskyddade trafikanter räknas alla de som rör sig på egen hand utan 
motordrivet fordon i trafiken. I första hand brukar man prata om gående och 
cyklister, men även personer som tar sig fram med t ex rullstol, inlines, 
skateboard, till häst, med moped mm räknas som oskyddade trafikanter. De 
som går och cyklar är dock i klar majoritet jämfört med övriga typer. 
 
Kvinnor går, cyklar och åker dessutom kollektivt mer än män. Så har det sett 
ut under lång tid och trenden fortsätter. I figur 15.25 kan man se att det är 
fler kvinnor än män som tar sig fram i trafiken som oskyddade trafikanter, 
till fots eller med cykel. Detta gäller i alla typer av kommuner. 
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Figur15.25 visar kvinnors och mäns resvanor i olika typer av kommuner 
 
Situationen för oskyddade trafikanter är tudelad. Olycksstatistiken visar å 
ena sidan att antalet döda och svårt skadade har minskat relativt mycket de 
senaste trettio åren. Statistiken bygger på polisrapporterade olyckor, därför 
finns inte statistik för mindre allvarliga olyckor med. Här är bortfallet i 
statistiken stort. Utvecklingen beror sannolikt på att utformning av 
korsningar, övergångsställen, byggande av gång- och cykelvägar med mera 
har gett resultat.  
 
Å andra sidan har biltrafiken ökat kraftigt, varför vissa vägar kan anses för 
farliga att röra sig längs som oskyddad trafikant. Medvetenheten och 
kunskapen om säkerhetsriskerna i trafiken har ökat, vilket sannolikt är en 
orsak till att färre oskyddade trafikanter rörs sig längs vägarna. Inte minst 
torde detta gälla alla barn, som i allt större utsträckning skjutsas med bil till 
skola och fritidsaktiviteter.  

 
Figur 15.26. Antal dödade oskyddade trafikanter i vägtrafiken i Uppsala län 
1985-2011.(Källa: Transportstyrelsen) 
 

 
Figur 15.27. Antal svårt skadade oskyddade trafikanter i vägtrafiken i 
Uppsala län 1985-2011. 
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Barn 
 
På senare år har kraven på att beakta barnperspektivet i planeringen blivit 
starkare, men trots detta har vi fortfarande ett transportsystem som till stor 
del är anpassat för vuxna, i synnerhet bilburna. Barn är inte fullt trafikmogna 
förrän vid ca 12 års ålder och om de ska kunna förflytta sig i trafiken på egen 
hand krävs helt enkelt att transportsystemet utformas på ett sätt som tar större 
hänsyn till dem.  
 
I Sverige finns det i gruppen barn ungefär lika många flickor som pojkar. 
Däremot är det redan i tidig ålder vanligare att pojkar skadar sig i trafiken, 
atingen på egen hand eller genom att de oftare är inblandade i trafikolyckor. 
 
Figur 15.28 visar risken att dödas vid en påkörning av bil i olika hastigheter. 
Bilden gäller för alla oskyddade trafikanter, men eftersom barn är korta och 
mer sköra så är risken ännu större för dem än för vuxna. 

 
Figur 15.28 visar risken att dödas vid en påkörning av bil i olka hastigheter 

 
Längs vägar med större flöden och hastigheter över 30 - 35 km/ tim krävs i 
princip separerade gång- och cykelvägar samt säkra passager/ korsningar för 
att barn under 12 år ska kunna förflytta sig där på ett säkert sätt. Det gäller i 
princip hela det regionala vägnätet, som länsplanen omfattar.  
 
Detta behov hamnar i konflikt med behovet av snabba och smidiga 
transporter för gods arbets- och studiependling mm. Det finns inte heller 
resurser att bygga ett gång- och cykelnät längs hela det regionala vägnätet. 
Däremot föreslår vi i denna länsplan en ambitionshöjning vad gäller 
utbyggnaden av det regionala gång- och cykelvägnätet och särskilt på sådana 
sträckor och platser där vi vet att många går och cyklar. I vår urvalsmodell 
beaktas också barn och deras väg till skolan särskilt. 
  
Äldre  
 
Äldre är också en särskilt utsatt grupp av oskyddade trafikanter. Antalet äldre 
blir fler och fler då livslängden ökar. Många äldre idag är aktiva och har både 
vilja och behov att kunna förflytta sig på ett tryggt och säkert sätt i trafiken. I 
många av de undersökningar som görs studeras inte gruppen äldre fullt ut. 
Dels görs ofta en avgränsning av åldersgrupper och då stannar man inte 
sällan redan vid 64 år, trots att gruppen över 65 år blir större och större. 
Hänsyn tas inte heller till att gruppen äldre är väldigt mångfasetterad. En del 
drabbas av sjukdom och funktionshinder tidigt under åldrandet, medan en del 
är friska och pigga långt upp i åren.  
 
Det finns ganska mycket fler kvinnor än män i gruppen äldre, särskilt i 
gruppen över 80 år. Se figur 15.29. 
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Figur 15.29. Antal avlidna efter ålder och kön 2011 
 
Trots dessa olikheter bland äldre är det viktigt att precis som för barn beakta 
de äldres perspektiv i infrastrukturplaneringen. Generellt kan man trots allt 
säga att åtgärder som gynnar barns säkerhet och rörlighet även gynnar de 
äldres situation. Med separerade gång- och cykelvägar samt med säkra och 
trygga korsningar/ passager får äldre det lättare att ta sig fram i trafiken.  
 

Personer med funktionshinder 
 
Personer med funktionshinder är en ännu mer mångfasetterad grupp än äldre. 
Det finns många typer av funktionshinder som gör det svårt för personer att 
röra sig tryggt och säkert i trafiken. Det kan gälla rörelsehinder, synskador, 
hörselskador, allergier, kognitiva svårigheter (demens, hjärnskador, 
utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, autism, asberger och ADHD 
mm) mm. Personer med funktionshinder finns i alla åldersgrupper, men 
flertalet är äldre personer. Eftersom en del funktionshinder är sådana som 
kommer i takt med stigande ålder och kvinnor lever längre än men, så blir 
följden att fler kvinnor än män lever med olika typer av funktionshinder.  
 
Även när det gäller denna grupp är det viktigt att hela tiden inhämta ny 
kunskap och beakta deras behov i infrastrukturplaneringen. Precis som för 
äldre kan man generellt säga att många åtgärder som gynnar barns säkerhet 
och rörlighet även gynnar situationen för personer med olika 
funktionshinder. Helt enkelt för att det rör sig om åtgärder som skapar en 
lugnar eoch tryggare trafikmiljö för alla typer av oskyddade trafikanter. 
Utöver sådana åtgärder har såklart personer med olika typer av 
funktionshinder olika behov av åtgärder.    
 
Under senare år har kraven på att åstadkomma god tillgänglighet för alla i 
transportsystemet skärpts. Vid ny- och ombyggnad av infrastruktur ska de 
nya kraven tillgodoses så långt det är rimligt. Därutöver finns det också krav 
på att alla befintliga hinder i transportsystemet successivt ska åtgärdas om de 
faller inom definitionen ”enkelt avhjälpta hinder”. Det kan gälla 
nedsänkningar av kantsten, markeringar av trappor, markeringar för ledstråk, 
borttagande av växter, utbyte till lättlästa skyltar kompletterade med 
bildspråk och teckenspråk mm.  
 



LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR I UPPSALA LÄN 2014 – 2025 

 

35 
 

 

    
 
I länsplanen finns utrymme inom potterna för denna typ av åtgärder. Det kan 
både gälla åtgärder kopplade till kollektivtrafiken, utbyggnaden av gång- och 
cykelvägnätet eller trafiksäkerhetsåtgärder. När det gäller 
tillgänglighetsförbättringar inom kollektivtrafiken i Uppsala län har 
Landstinget tagit fram underlag för dessa behov inom ramen för länets 
trafikförsörjningsprogram. 
 

 

 
  

http://www.bing.com/images/search?q=bild+synskadad&qpvt=bild+synskadad&FORM=IGRE
http://www.bing.com/images/search?q=skylt+hiss&qs=ds&form=QBIR
http://www.bing.com/images/search?q=skylt+h%C3%B6rselskadad&qs=ds&form=QBIR
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16. Nationell och angränsande läns planer 

Den nationella åtgärdsplanen och övriga länstransportplaner i östra 
Mellansverige kommer att remitteras under samma period som denna plan. I 
detta kapitel kommer efter remissen att ges korta sammanfattningar av de 
delar i dessa planer som påverkar Uppsala län och vår länstransportplan.  
 
Ett flertal dialogmöten har skett med övriga länsplaneupprättare och 
Trafikverket både när det gäller länsplanerna och den nationella planen. 
Trafikverket region öst har också genomfört en hearing med 
länsplaneupprättarna i denna region, förutom Uppsala län, Sörmlands, 
Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Möjlighet gavs då att framföra 
våra prioriteringar för transportsystemet.  Gemensamma möten med 
Trafikverket region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län har också 
skett. 
 
Under arbetets gång, vintern och våren 2013, har avstämningar skett med 
kringliggande län om gemensamma beröringspunkter:  
 

 Stockholms län: avstämning kring Ostkustbanan, väg 263 och 
Mälarbanan. 

 Sörmlands län: avstämning kring väg 55 och Arosstråket 
 Västmanlands län: avstämning kring Arosstråket , Dalabanan och 

Räta linjen (väg 56). 
 Örebro län: avstämning kring Arosstråket 
 Dalarnas län: avstämning kring Dalabanan. 
 Gävleborgs län: avstämning kring Ostkustbanan, väg 76 och Räta 

linjen. 
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17. Samhällsekonomiska bedömningar 

Trafikverket gör effektbedömningar och samhällsekonomiska bedömningar 
för de namnsatta objekten. Bedömningarna, så kallade SEB´ar, skall 
godkännas av Trafikverket centralt i Borlänge. På grund av den snäva tidplan 
som gällt har vi till remissen inte fått godkända SEB´ar.  

Tabellen på nästa sida sammanfattar effekter på utsläpp, trafiksäkerhet och 
restider för dessa objekt. Effekterna värderas enligt en modell och utifrån 
detta kan den samhällsekonomiska nyttan räknas ut. Denna visas i kolumn G, 
NNK, eller nettonuvärdeskvot. En NNK=2 innebär t ex att om samhället 
satsar 1 krona på ett objekt får samhället tillbaka denna krona plus ytterligare 
2 kr.  Kalkylerna är baserade på den utformning av objekten som är beslutat 
om i länsplan 2010-2021. Undantaget är väg 55 infart Uppsala. Eftersom 
förutsättningarna har förändrats har kalkyler gjorts på fyra alternativ.  

 Alt C1 bantad innebär en trafikplats vid Stenhagens Centrum samt 
att korsningarna vid Stenhagsvägen och Flogsta stängs. Vägen 
byggs om till standard för 80 km/h. 

 Alt Cirk Flogsta innebär att korsningen i Flogsta ersätts av en 
cirkulationsplats. 

 Alt Signal Flogsta innebär en signalreglerad korsning (trafikljus). 
 Alt hö/hö-planskildhet innebär att korsning Flogsta endast tillåter 

att man kan svänga höger in till Flogsta och höger ut från Flogsta i 
riktning mot Uppsala samt höger in på Stenhagsvägen  och höger ut 
från Stenhagsvägen i riktning från Uppsala. Därtill byggs en tunnel 
under Väg 55 mellan dessa korsningar. I praktiken erhålls då en 
utdragen trafikplats. 

 

 

Objekt Skede per 2013-01 Kostnad i 
gällande plan 

2009-06

Kostnads-
beräkning 

2013-06 kalkyl

mnkr/km Km NNK Kommentar

55 Enköping Litlsena Förstudie 44 73 11 6,4 2 inkl beläggning samt separat 
gc-utmed hela sträckan

55 Örsundsbro Förstudie 77 148 9 16 2,9 inkl. 16 km gc, beläggning
288 Alunda Gimo Arbetsplan pågår 270 171 13 13 1,1
288 Hov-Alunda Arbetsplan klar 134 169 13 13

288 Gimo Börstil Vägutredning klar 339 223 16 13,9 -0,1

55 Infart Uppsala - Alt 
C1 bantad

Vägutredning klar 198 257 107 2,4 -3,0 Avser Alt C1 - bantad, ny tpl 
Stenhagen, 80 km/h

55 Infart Uppsala - Alt 
Cirk Flogsta

- - 30 - - -41,9 Alt cirkulation Flogsta

55 Infart Uppsala - Alt 
signal Flogsta

- - 5 - - -9,7 Alt signal Flogsta

55 Infart Uppsala - 
hö/hö planskildhet

- - 40 - - -0,5 Alt hö/hö 
Flogsta/Stenhagenv samt 

l kildh  d   



  

 
 
 

När det gäller den samhällsekonomiska nyttan, NNK, för de olika projekten 
så sticker korsningsalternativen för infart Uppsala ut genom att ha väldigt 
höga negativa värden. Orsaken är att modellen fungerar sämre för dessa 
typer av åtgärder (korsningsåtgärder) och fångar nyttorna sämre än för en 
längre vägsträcka. En cirkulationsplats innebär till exempel att restiden ökar 
på sträckan. Detta får ett väldigt stort utslag trots att ökningen av restiden är 

mycket liten. Modellen gör ingen skillnad av den relativa värderingen av en 
restidsförlängning på 15 sekunder eller 10 minuter. Värdet i modellen för en 
restidsförlängning på 10 minuter är 40 gånger så stort som för 15 sekunder. 
Sannolikt skulle dock en person värdera skillnaderna olika. Det är dessutom 
endast nyttor och kostnader för den motorburna trafiken som fångas upp i 
modellen. 
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19. Ordlista  

Fyrstegsprincipen skall användas då en brist i transportsystemet skall 
åtgärdas.  Den innebär: 

Tänk om  
Det första steget handlar om att först och främst överväga 
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt.  

Optimera 
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför 
ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen.  

Bygg om  
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär 
begränsade ombyggnationer.  

Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses 
i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller 
större ombyggnadsåtgärder. 

Åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsval ersätter det som tidigare hette förstudie i den 
fysiska planeringsprocessen. Val av åtgärder för bättre fungerande 
transportsystem handlar om att lösa problem och tillgodose behov på ett sätt 
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och med kostnadseffektiva 
åtgärder. Alla former av åtgärder och åtgärdskombinationer liksom alla 
trafikslag ska studeras innan åtgärder väljs och ett projekt skapas. Processen 
som leder fram till åtgärdsval ska inkludera informationsutbyte med 
allmänheten, intresseorganisationer och berörda parter.  
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Sammanfattning 
 
Strategisk miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att 
utarbeta en länstransportplan. Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar 
utveckling genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen och arbeta med dem som 
en integrerad del i planen. Miljöbedömningar har tagits fram parallellt för de fem länen 
Uppsala, Stockholm, Örebro, Västmanland och Sörmland av en och samma grupp 
konsulter. 

Ett samråd kring avgränsningen av miljöbedömningen för Uppsalas länstransportplan har 
genomförts under 27 mars till 17 april 2013 med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt 
länets samtliga kommuner. Efter genomfört avgränsningssamråd beslutades om en 
geografisk, tidsmässig och innehållsmässig avgränsning. Miljöbedömningen utgår från 
fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap med tillhörande miljöaspekter som 
Trafikverket föreslår i sin rapport ”Allmänna utgångspunkter för förslag till 
miljöbedömningsgrunder”. 

Den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive föreslagna tilldelade 
penningsummor och prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov till har redovisats först 
för de namnsatta objekten och sedan för olika åtgärdskategorier. De kategorier som har 
valts är åtgärder för brister inom vägsystemet, åtgärder för förstärkning av kollektivtrafik 
på väg, åtgärder för brister inom järnväg samt åtgärder för cykelvägnätet. 

Slutligen har en samlad miljöbedömning av länstransportplanens två 
utformningsalternativ (alternativ 1 och 2) samt nollalternativet utförts. Eftersom 
nollalternativet och alternativ 2 är relativt lika varandra, med den skillnaden att planens 
alternativ 2 fokuserar mer på kollektivsatsningar och cykelvägar, har konsekvenser för 
dessa redovisats för sig, medan planalternativ 1 har redovisats för sig. Planalternativ 1 
skiljer sig från de övriga alternativen främst genom en mycket tydligare satsning på 
kollektivtrafik, cykelvägar och järnväg redovisas under en separat rubrik. I detta alternativ 
satsas bara drygt hälften av den summa som satsas i övriga två alternativ på vägprojekt 
(620 mkr jämfört med 1080 samt 1100 mkr). 

Länstransportplanens alternativ 1 anses generellt sett ha bäst förutsättning att gå i 
riktning mot de nationella miljömålen och de transportpolitiska målen. Orsaken till detta är 
att man i planalternativ 1 har valt att fördela medel åt järnväg (i form av en 
medfinansiering) och inte enbart åt vägtrafik (som i planalternativ 2). Dessutom föreslås 
mer pengar läggas på kollektivtrafik och cykel än i alternativ 2. Både nollalternativet och 
alternativ 2 föreslår endast vägsatsningar, i form av namnsatta objekt och brister. Det 
innebär att alla de positiva konsekvenser på klimat och hälsa som en satsning på järnväg 
medför, endast tillfaller alternativ 1. 

Alternativ 1 har vid en jämförelse mellan alternativen fått bästa resultat för samtliga 
miljöaspekter, utom vad gäller trafiksäkerhet och materiella tillgångar. Här har istället 
nollalternativet (tätt följt av planalternativ 2) fått högsta resultat, vilket beror på att man i 
dessa båda alternativ satsar mer pengar på vägobjekt och därmed även exempelvis 
trafiksäkerhet än i planalternativ 1. Miljöaspekten materiella tillgångar har tolkats som att 
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ett mer förgrenat vägnät är det mest positiva för att få ökad åtkomst till de ekonomiska 
värden som definieras i tabell 8.1 nedan. 

För alternativ 1 finns det tre miljöaspekter där alternativet sticker ut och anses vara 
överlägset bäst i förhållande till planalternativ 2 (och nollalternativet). Detta gäller för 
miljöaspekterna klimatfaktorer, luft samt tillgång till utbud/aktiviteter. Detta är främst 
kopplat till det faktum att man i planalternativ 1 väljer att satsa på järnväg och inte enbart 
väg. Att planalternativ 2 i dessa fall (och i flera andra) ändå bedöms vara bättre än 
nollalternativet beror i sin tur i stora delar på att man väljer att satsa mer på kollektivtrafik 
och cykelvägar än i nollalternativet. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

Miljöbedömning är en process som utförs som en del av arbetet med att utarbeta en 
länstransportplan. Syftet med miljöbedömningen är att främja en hållbar utveckling 
genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen och arbeta med dem som en 
integrerad del i planen. Samråd under arbetet med miljöbedömningen genomförs för att 
ge berörda myndigheter och allmänheten möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med 
länstransportplanen och dess miljöpåverkan.  

Resultatet av miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som i 
detta fall utgör ett kapitel i Länstransportplanen. MKB:n ska bland annat redovisa planens 
betydande miljöpåverkan och tydliggöra ställningstaganden under arbetet och motiv till 
vägval i processen. 

MKB:n syftar till att:  

• Beskriva planens betydande miljöpåverkan och hur denna ska hanteras i 
planarbetet 

• Möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan 

• Beskriva hur miljömålen har beaktats vid utarbetandet av planförslaget 

• Där så är möjligt redovisa förslag på åtgärder så att eventuella negativa effekter 
av planens betydande miljöpåverkan minskar eller helt kan undvikas 

• Utgöra ett beslutsunderlag i länstransportplanen  

 

 

 

 

 

1.2 Regler och riktlinjer för miljöbedömningen 

Miljöbedömningen utgår från ett antal styrdokument från olika nivåer. De viktigaste 
dokumenten redovisas här och en detaljerad lista finns i avsnittet referenser.  

Regeringsbeslut: Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för 
utveckling av  t ransportsystemet oc h t rafikslagsövergripande länsplaner f ör regional 
transportinfrastruktur (rskr. 2012/13:119) 

Regeringsuppdraget att upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional 
transportinfrastruktur kom 20 december 2012. Varje läns ekonomiska ram kommer att 
vara oförändrad fram till och med 2021. För de tillkommande 4 åren tillförs preliminära 
ramar på motsvarande nivå, för Uppsala cirka 134 miljoner kronor per år. 

I mi ljöbalkens 6 k ap f inns k rav på at t en mi ljöbedömning s ka uppr ättas f ör pl aner 
som k an ant as me dföra betydande m iljöpåverkan. I  f örordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar finns angivet vilka planer som omfattas av kraven på 
miljöbedömning. En länsplan för regional infrastruktur antas enligt förordningen alltid 
medföra betydande miljöpåverkan och ska därför alltid miljöbedömas. 
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Planeringsdirektivet uppdrar även åt Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell 
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för 2014 – 2025.  

Lagregler om miljöbedömningen finns i miljöbalken 6 kap § 12 och förordning (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Trafikverket har gett ut flera relevanta publikationer som använts i arbetet, t.ex. Handbok 
för miljöbedömning av planer och program, Metod för miljöbedömning av planer och 
program inom transportsystemet och Effektsamband för vägtransportsystemet. 
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2 Process och samråd om miljöbedömningen 

2.1 Miljöbedömningsprocessen 

Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med arbetet med länstransportplanen 
för att på så sätt stärka förutsättningarna för en integrerad miljöbedömningsprocess.  

Miljöbedömningar har tagits fram parallellt för de fem länen Uppsala, Stockholm, Örebro, 
Västmanland och Sörmland av en och samma grupp konsulter. Det innebär att löpande 
diskussioner har förts om bedömningar och avgränsningar i MKB:erna. Under 
framtagandet av Uppsala länstransportplans miljöbedömning har även regelbundna 
diskussioner förts med ansvarig infrastrukturstrateg på Regionförbundet Uppsala län. 

Som underlag för att beskriva miljöförhållandena och miljökonsekvenserna på den 
länsövergripande nivå som är aktuellt för länsplanen, har information från 
miljömålsuppföljningen använts. Orsaken är att miljömålsuppföljningen görs just länsvis 
och beskriver utvecklingen av miljötillståndet i länet samt att bedömningen har gjorts att 
de miljöaspekter som ska innefattas i en miljöbedömning i enlighet med miljöbalken 6 kap 
12 §, också omfattas av miljömålen.  

Miljömålen har i miljöbedömningen inte bara använts som ett underlag för att beskriva 
miljötillståndet idag utan också som en riktningsvisare för samhällets syn på ett 
eftersträvansvärt miljötillstånd och därmed en grund för att bedöma huruvida de 
miljökonsekvenser som uppstår är positiva eller negativa. Trafikverkets metod för 
miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet har använts som 
utgångspunkt vid bedömningarna. 

I ett första steg har de olika typer av åtgärder som presenteras i länstransportplanen 
klumpats ihop i åtgärdskategorier och miljöbedömts separat, för att få en något djupare 
analys av varje kategori. Därefter har länstransportplanens tre alternativ (inklusive 
nollalternativ) analyserats vart och ett för sig med avseende på landskap, klimat och 
människors hälsa. Alternativen har sedan jämförts sinsemellan. 

Denna miljöbedömning beskriver de länsövergripande miljökonsekvenser som de 
strategiska prioriteringarna i länsplanen kan ge upphov till. Miljökonsekvenser som blir en 
följd av genomförande av enskilda objekt i planen, på grund av de särskilda 
miljöförhållanden som råder på de platser där objekten planeras, har inte innefattas i 
miljökonsekvensbeskrivningen av länsplanen, utan bedöms bättre i samband med MKB i 
för vägutredning och/eller arbetsplan.  

I bedömningen antas att vägtrafikens (personbil, buss, lastbil) miljöpåverkan fortsätter på 
samma sätt som idag avseende t.ex. utsläpp av klimatgaser och utsläpp till vatten. 
Hänsyn har inte tagits till möjliga effekter av en radikalt förändrad fordonsflotta eller 
drivmedelsförsörjning.  
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2.2 Samråd om avgränsning 

Ett samråd kring avgränsningen av miljöbedömningen har genomförts under 27 mars till 
17 april 2013 med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt länets samtliga kommuner. Ett 
samrådsunderlag med förslag till avgränsning av miljöaspekter, bedömningsgrunder, 
alternativ, tidsperspektiv samt inom vilket geografiskt område konsekvenser ska bedömas 
skickades ut via mail.  
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3 Bedömningsgrunder 

1.1 Länstransportplanens mål 

I länstransportplanens kapitel 6 presenteras planens strategiska inriktning och 
övergripande mål. Dessa är till stor del hämtade från den regionala utvecklingsstrategin, 
Uppländsk drivkraft 3.0. Målen handlar bland annat om ett ökat kollektivtrafikresande, 
minskade utsläpp av växthusgaser samt om resande i ett stor-regionalt perspektiv.  

Miljöbedömningen har utgått främst från de nationella miljökvalitetsmålen nedan, men 
även i viss mån de transportpolitiska målen. Trafikverket har i sin metodbeskrivning (se 
avsnitt 2.2) föreslagit bedömningsgrunder som har använts vid arbetet med 
miljöbedömningarna i denna rapport. Dessa utgår från miljökvalitetsmålen. 

3.1 Miljökvalitetsmål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, fjorton etappmål och 
sexton miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. 
Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av 
målen. 

Av de nationella miljömålen bedöms följande vara särskilt relevanta för 
länstransportplanen för Uppsala län: 

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

3.2 Transportpolitiska mål 

Regeringens övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.  

Det övergripande målet är uppdelat i ett funktionsmål för tillgänglighet och ett hänsynsmål 
för säkerhet, miljö och hälsa: 

- Tillgänglighetsmålet: att transportsystemet ska ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet 
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- Hänsynsmålet: att transportsektorn ska bidra till att bryta beroendet av fossila 
drivmedel och öka energieffektiviteten, att antalet döda och skadade ska fortsatt 
minska och att miljökvalitetsmålen uppfylls och ökad hälsa nås 

3.3 Beslutade avgränsningar 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en ”beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn har beaktats i planen” (6 kap 12§ miljöbalken 
1998:808).  
 
Efter genomfört avgränsningssamråd beslutades att miljöbedömningen ska avgränsas till 
följande:  

- Geografisk begränsning: huvudfokus är miljöpåverkan inom Uppsala län, men för 
vissa betydande aspekter med vidare påverkansområde (t.ex. klimat) kommer ett 
nationellt eller globalt perspektiv användas 

- Tidsmässig begränsning: I miljöbedömningen jämförs den huvudsakliga 
inriktningen i de två föreslagna planalternativen för perioden 2014-2025 med den 
huvudsakliga inriktningen av gällande länstransportplan (nollalternativet) för 
perioden 2010-2021. 

-   Miljömässig begränsning: Tre prioriterade fokusområden; klimat, hälsa och 
landskap, har föreslagits av Trafikverket i rapporten ”Allmänna utgångspunkter 
för förslag till miljöbedömningsgrunder” (arbetsversion 2012-09-10). 
Regionförbundet i Uppsala län har beslutat att utgå från dessa tre fokusområden 
vid miljöbedömningarna för länstransportplanen, se figur 3.1.  
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Figur 3.1. Trafikverkets föreslagna fokusområden och miljöaspekter i rapporten ”Allmänna 
utgångspunkter för förslag till miljöbedömningsgrunder (arbetsversion 2012-09-10).  
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4 Nulägesbeskrivning 

Uppsala län en en region med en relativt stark positiv befolkningsutveckling, varav den 
största tillväxten väntas ske inom Uppsala kommun och länets södra delar. En ökad 
befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket speglar sig i ett ökat 
trafikarbete (körda fordonskilmeter) i Uppsala län. Antalet körda fordonskilometer har ökat 
med 14 % mellan 2006 och 2011, och den största trafikökningen sker på länets 
motorvägar1. 

Ungefär hälften av länets utsläpp av växthusgaser härstammar från personbilstrafik och 
tunga transporter på väg. Det ökade trafikarbetet har därmed även bidrageit till en ökad 
klimatpåverkan. Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor bertydelse för 
luftkvaliteten, särskilt i tätorter. De största problemen med luftföroreningar inom Uppsala 
län är kopplade till höga halter av partiklar och kvävedioxid. Problemen förekommer i 
tätorter och främst i Uppsala stad. Under senaste åren har årsmedelvärden överskridits 
vid några tillfällen. Både dessa typer av luftutsläpp kommer i främst från transportsektorn, 
men även i mindre utsträckning från vedeldning.  

Med hänsyn till befolkningsprognosen kan man vänta sig att även transportbehovet 
kommer att fortsätta öka. Om det ökade transportbehovet tillgodoses av personbilar och 
godstranporter på väg (dvs. följer det senaste årtiondets trend) kommer även utsläppen 
av skadliga ämnen att öka. Exempel på åtgärder för att bryta denna trend, och minska 
utsläppen från transportsektorn är satsningar på kollektivtrafik samt gång- och 
cykelvägar, att andelen förnyelsebara transportbränslen ökar samt satsningar för minskat 
personbilsberoende. Det finns för närvarande flera mål och strategiska dokument som 
syfter till att möta de utmaningar som transportsektorn inom Uppsala län står inför. För en 
djupare inblick i regionens visioner och mål med hänsyn till transporter, se kapitel 6 Från 
vision till mål, del 1 av denna plan. 

  

                                                      
1 För mer information om befolknings- och trafikutvecklingen inom länet, se kap 12 och 13 i planen. 
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2 Konsekvenser av enskilda objekt och åtgärdsområden 

2.1 Metod 

I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som länstransportplanens respektive 
föreslagna tilldelade penningsummor och prioriterade objekt/brister bedöms ge upphov 
till. En samlad miljöbedömning av planens två utformningsalternativ samt nollalternativet 
görs i kapitel 7. 

Miljöbedömningen utgår från fokusområdena Klimat, Hälsa och Landskap som 
Trafikverket föreslår i sin rapport ”Allmänna utgångspunkter för förslag till 
miljöbedömningsgrunder” (se avsnitt 3.4). 

För de olika namngivna objekten har en bedömning gjorts om åtgärden väntas ge positiv 
eller negativ påverkan. Skalan redovisas i tabellen nedan.  

Bedömningssymboler Betydelse  
+ Åtgärden bedöms ge positiv miljöpåverkan  
- Åtgärden bedöms ge negativ miljöpåverkan  

+ / - Åtgärden bedöms ge obetydlig miljöpåverkan 
? Åtgärdens konsekvenser är oklara 

 

Bedömningen om åtgärden ger positiva eller negativa miljökonsekvenser är väl 
underbyggd. Bedömningen av hur stora miljökonsekvenserna kan bli (antalet plus- eller 
minustecken) bör däremot ses som mer ungefärlig. Det bygger på en värdering av 
riskkällor och uppskattningar av möjliga konsekvenser och sannolikheten för dessa. 
Underlaget är osäkert och bedömningen är ofta en sammanvägning av flera olika faktorer 
och parametrar som är relevanta för målområdet. 

Vid den förenklade bedömningen av respektive objekts och åtgärdsområdes 
konsekvenser nedan har jämförelsealternativet varit att åtgärden inte genomförs. Det är 
först under avsnitt 7 vid den samlade bedömningen som jämförelser mellan de olika 
alternativen, inklusive nollalternativ har gjorts. 
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2.2 Konsekvenser av namnsatta objekt 

2.2.1 Allmänt om namnsatta objekt 

Samtliga namnsatta objekt (utom muddring i Hargshamn) som presenteras i 
länstransportplanens kapitel 8 är vägprojekt som finansieras helt av medel avsatta i 
länstransportplanen. De namnsatta objekten som pekas ut i länstransportplanen listas 
nedan.  

Objekten nedan föreslås i planens båda utformningsalternativ (liksom i nollalternativet): 

- Väg 288 delsträckor Hov-Alunda samt Alunda-Gimo 
- Muddring i Hargs hamn  

Följande objekt föreslås endast i planalternativ 2 (samt i nollalternativet): 

- Väg 288 delsträcka Gimo-Börstil. 
- Väg 55 delsträckor Enköping-Litslena samt Örsundsbro- Kvarnbolund. 

2.2.2 Konsekvensbedömning 

Huvudsyftet med vägprojekten nedan är att bygga om till mötesfri väg för att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten. I samtliga fall är processen redan påbörjad, 
genom att en arbetsplan har tagits fram eller en vägutredning är upprättad. I de flesta fall 
handlar det om en breddning av befintlig väg och en ny sträckning i vissa mindre avsnitt. 

Åtgärd  Väg 288 Hov – Alunda, Alunda-Gimo samt Gimo-Börstil 
Väg 55 Örsundsbro – Kvarnbolund samt Enköping – Litslena 

Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat - Åtgärden bedöms medföra ökad vägtrafik med ökade 
koldioxidutsläpp till följd. Eftersom hastigheten för bil 
ökar, men inte för buss, bedöms förutsättningarna för 
kollektivtrafik bli sämre. Samtidigt bedöms 
förutsättningarna för cykel förbättras. 

Hälsa + Ökad trafiksäkerhet, något ökade utsläpp till luft samt 
buller, möjlighet till bättre dagvattenrening. Sammanlagt 
övervägande positiva konsekvenser. 

Landskap - På vissa sträckor breddas vägen och gör intrång i 
omgivningen med risk för viss påverkan på natur- och 
kulturmiljön. För några delsträckor tas helt ny mark i 
anspråk och landskapet bedöms påverkas negativt, om 
än måttligt.  
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Hargshamns AB har fått tillstånd att muddra utanför hamnen, för att vidga befintlig farled. 
Detta för att tillåta djupgående fartyg som fraktar malm från Dannemora gruva. Tillståndet 
innebär också utbyggnad av en malmkaj och ny kaj. Järnväg finns idag mellan gruvan i 
Dannemora och hamnen. 

Åtgärd  Muddring av farled vid Hargshamn 
Målområde Miljöbedömning 

Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Åtgärden medför att samma antal transporter kan ske 
med färre fartyg. Ses som en positiv, om än måttlig 
klimatpåverkan. 

Hälsa + Ökad säkerhet i farleden. 

Landskap - Muddringen och uppläggning av massor innebär intrång i 
naturmiljö och landskap. 

2.3 Konsekvenser av namnsatta brister samt potter 

2.3.1 Allmänt om namnsatta brister och potter 

Olika brister har identifierats i transportsystemet i Uppsala län. Dessa är indelade i större 
namnsatta brister respektive övriga brister (som tilldelas potter). Större namnsatta brister 
definieras i länstransportplanen som brister som bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor 
att åtgärda eller där ett paket av sinsemellan beroende brister bedöms kosta mer än 25 
miljoner kronor. Större namnsatta brister är indelade i två prioriteringsnivåer. 

Brister som bedöms kosta under 25 miljoner kronor och som har prioriterats högt av 
kommunerna och/eller landstinget, eller där Regionförbundet och Trafikverkets egna 
underlag ger orsak att prioritera bristen högt tilldelas olika potter i länstransportplanen. 
Fördelningen mellan olika potter kan skilja sig från ett år till nästa, men ska över hela 12-
årsperioden vara i ungefärlig överensstämmelse med den fördelning som anges i 
respektive alternativ. Potterna fördelas mellan följande insatser: 

- Kollektivtrafik (hållplatser, pendlarparkering, knutpunkter och station) 
- Trafiksäkerhet (korsningar, trafikplatser, skolvägar och passager) 
- Cykelvägar (utbyggnad av cykelvägar) 
- Åtgärdsvalsstudier (för val av brister och lämpliga åtgärder) 

 
För att utreda olika brister och hitta lämpliga åtgärder bör de flesta av dem studeras 
närmare inom ramen för en åtgärdsvalsstudie. Läs mer om namnsatta brister och vilka 
som prioriteras i länstransportplanen i kapitel 10.  

Under konsekvensbedömningen nedan har brister av olika slag klumpats ihop i fyra 
åtgärdskategorier. De åtgärdskategorier som beskrivs nedan är följande: Åtgärder för 
brister inom vägsystemet, åtgärder för förstärkning av kollektivtrafik på väg, åtgärder för 
brister inom järnväg samt åtgärder för cykelvägnätet.  
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2.3.2 Konsekvensbedömning 

Åtgärder för brister inom vägsystemet 

Flera av åtgärder som är kopplade till brister inom vägnätet handlar om att kunna hålla 
jämn och hög hastighet för motorfordon (bil, lastbil). Effekten av förändrade hastigheter 
kan delas upp i: 

- Direkta effekter, som kommer av att varje fordon sänker/höjer farten, 
- Indirekta effekter genom förändrad restid; och 
- Indirekta effekter genom förändrad närmiljö. 

 
På kort sikt har de direkta effekterna störst inverkan. Indirekta effekter kan vara svårare 
att mäta, men har sannolikt större effekt på sikt.  

Direkta effekter är tydligast i farter över 70 km/h. Här finns en tydlig koppling mellan 
hastighet, bränsleförbrukning och energianvändning. Utsläppen och bränsleförbrukningen 
ökar inte linjärt, utan snabbare vid högre hastigheter. Förklaringen är att luftmotståndet 
får allt större betydelse. Vid lägre hastigheter är effekten på utsläpp inte lika tydlig. Detta 
beror på att dagens motorer har låg verkningsgrad vid låga hastigheter. I takt med ökad 
elektrifiering, hybrider, laddhybrider och elbilar kommer även sänkta hastigheter vid låga 
hastigheter ge minskade utsläpp och energianvändning. 

Indirekta effekter från högre hastigheter i stadsmiljö är en otrygg miljö för oskyddade 
trafikanter. Man får en negativ spiral där allt fler väljer att ta bilen istället för att gå eller 
cykla. En högre hastighet innebär också att det behövs ett större gaturum för bilarna 
eftersom säkerhetsmarginalen måste öka. Vid 60 km/h krävs mer än dubbelt så stor yta 
för biltrafiken som vid 20 km/h.  

Investeringar i form av nya korsningar kan leda till fler inbromsningar och accelerationer, 
med ökade utsläpp av luftföroreningar som följd. 
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I tabellen nedan sammanfattas miljöpåverkan av de åtgärder som ska leda till 
trafiksäkerhet och ökad kapacitet. För ett utvecklat resonemang kring åtgärder kopplade 
till förstärkt kollektivtrafik, se nästa avsnitt. 

ÅTGÄRDSOMRÅDE BRISTER INOM VÄGSYSTEMET 

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat - Ökade utsläpp 

Hälsa - Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet (för 
bilburna). Samtidigt ökade utsläpp till luft, 
mark och vatten, ökat buller, minskad 
attraktionskraft g/c, markanspråk. 
Sammantaget negativ påverkan. 

Landskap - Åtgärderna kan leda till ökade barriäreffekter 
samt intrång i omgivningen i viss mån och 
därmed påverkan på landskapsbild och 
naturmiljön. 

 

Åtgärder för att förstärka kollektivtrafiken på väg 

Nästa kategori av åtgärder syftar till att förstärka kollektivtrafiken på väg. Det handlar om 
kapacitetsförstärkande åtgärder med fokus på förbättrade förutsättningar för 
kollektivtrafik, men också om åtgärder för att utveckla hållplatser, knutpunkter och 
anslutningar till kollektivtrafik. 

Resonemanget i avsnittet ovan kring höjda hastigheter och därmed ökad kapacitet i 
transportsystemet på väg gäller även här. En skillnad är dock att om åtgärden kan leda till 
en överflyttning från bil till buss så leder detta till att kapaciteten i systemet kan öka med 
en väsentligt mer begränsad miljöpåverkan eller rentav ge minskade utsläpp. Den 
detaljerade utformningen av systemet är avgörande för att inte bara skapa efterfrågan på 
busstransporter utan också få människor att välja bort bilen.  

Om tillgängligheten till kollektivtrafiken förbättras genom att hållplatser utvecklas och 
anslutningar förstärks kan en ökad användning av kollektivtrafiken förväntas, vilket leder 
till positiva miljökonsekvenser. 
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Bedömningen av miljöpåverkan sammanfattas i tabellen nedan. 

ÅTGÄRDSOMRÅDE: FÖRSTÄRKT KOLLEKTIVTRAFIK PÅ VÄG 

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Ökad kapacitet för kollektivtrafiken kan leda till 
något ökade utsläpp, men detta bedöms 
övervägas av att istället låter bilen stå.  

Hälsa + Tillgänglighet för människor utan bil ökar. 
Sammantaget bedöms bullret minska något 
liksom utsläpp till luft och vatten. 

Landskap +/- Åtgärderna kan innebära intrång i omgivande 
mark i viss mån, vilket kan påverka 
landskapet och naturmiljön något. Påverkan 
bedöms dock vara marginell. 

 

Åtgärder för brister inom järnväg 

Samtliga åtgärder för brister inom järnväg innebär en medfinansiering och är endast 
aktuellt i länstransportplanens alternativ 1. Investeringar för att bygga ut och förbättra 
tillgängligheten till kollektivtrafik på spår kan stimulera till ökad andel kollektivtrafik. Även 
andra åtgärder, så som attitydpåverkan, skyltning och information om avgångar och tider, 
belysning, utformning av hållplatser och andra faktorer som påverkar ”hela-resan-
perspektivet” kan ytterligare stimulera ökad användning av spårtrafik.  

Satsningar på spårtrafiken ger en begränsad överflyttning från biltrafik till spårtrafik. 
Trafikverket uppskattar att utsläppsminskningen vid en dubblerad kapacitet inom 
kollektivtrafiken (inklusive både spårbunden trafik och buss) är ca 6%2. I kombination 
med restriktioner för biltrafiken kan ett stärkt och konkurrenskraftigt spårsystem däremot 
resultera i betydande utsläppsminskningar. Detta ingår dock inte i länstransportplanens 
åtgärdspaket. 

Ökat resande med kollektivtrafik, inklusive spårtrafik, bidrar inte i sig till förbättrad 
folkhälsa. Ett väl fungerande ”hela-resan-perspektiv” kan främja ett kombinerat resande 
med t.ex. cykel och spårtrafik. God möjlighet att kunna parkera sin cykel vid stationen, 
eller att ta med cykeln på tåget, ger förutsättningar för mer hälsosamma resvanor.  

  

                                                      
2 Trafikverket. (2012). Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen 
dit.  Rapport 2012:105. 
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ÅTGÄRDSOMRÅDE: BRISTER INOM JÄRNVÄG 

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Minskade utsläpp eftersom fler bedöms nyttja 
järnvägen och därmed avstå från bilen 

Hälsa + Ökad tillgänglighet, mindre utsläpp till luft, 
vatten och mark, i viss mån ökat buller 

Landskap +/- Åtgärderna bedöms inte förstärka 
barriäreffekter och inte heller påverka 
landskapsbild och naturmiljön. Detta eftersom 
det endast handlar om förstärkning av och 
förbättrad tillgänglighet till redan befintlig 
spårväg. 

 

Åtgärder för brister inom cykelvägnätet 
För att öka cyklingen och för att åstadkomma en överflyttning från bil till cykel, krävs 
insatser för att förbättra infrastrukturen för cyklister. Samtidigt kan ”mjuka” åtgärder som 
information, utbildning, marknadsföring och bättre organisation också ha stort inflytande 
på andelen trafikanter som väljer att cykla.  

Överlag har åtgärder för att främja cykeltrafik mycket positiv inverkan. Det är en av få 
infrastruktursatsningar i steg 3 och 4 som nästan alltid är samhällsekonomiskt lönsamma, 
inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp eller partiklar, och inte påverkar landskapet 
negativt.3 Vad gäller säkerhet så krävs att särskild hänsyn tas vid val av utformning och 
dimensionering för att en positiv effekt ska uppnås. En satsning på åtgärder för förbättrad 
standard för gående och cyklister kan också bidra till en jämnare resursfördelning och 
tillgänglighet för dem som har och dem som inte har bil. 

Enbart satsningar på cykeltrafiken leder endast till en mindre överflyttning från biltrafik till 
cykeltrafik och därmed begränsad klimatnytta (upp till ca 2 % utsläppsminskning från 
biltrafiken4). Men ett stärkt och konkurrenskraftigt cykelvägnät kan tillsammans med 
insatser för att minska biltrafiken ge mer betydande utsläppsminskningar. Det är därför 
viktigt att satsning görs både för att förbättra för cykel och för att styra bort oönskad 
biltrafik.  

Satsningar på cykelinfrastruktur genererar ökad cykeltrafik. Ökad motion ger mycket 
positiv effekt på folkhälsan och cykeltrafiken kommer därför med satsningar att bidra till 
denna ökade hälsa.  Den stora hälsovinsten bidrar starkt till att satsning inom 

                                                      
3 WSP Group,Samhällsekonomisk bedömning av granskningshandling till regional 
cykelplan för Stockholms län, 2013-02-22. 
4 Trafikverket. (2012). Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen 
dit.  Rapport 2012:105.  
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cykelinfrastruktur är mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Förbättrad infrastruktur för 
cykel har även visat sig vara mycket uppskattad hos befintliga cyklister och bidrar till 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

De fysiska ingreppen bedöms bli relativt små i jämförelse med övrig infrastruktur. Med 
god utformning bedöms därför inte landskapet påverkas betydande.  

 

ÅTGÄRDSOMRÅDE: BRISTER INOM CYKELVÄGNÄTET 

Fokusområde Miljöpåverkan Kommentar 

Klimat + Utsläppsminskningar beror av i vilken utsträckning 
trafikanter avstår från bil.  

Hälsa + Cykling som vardagsmotion, minskat buller, staden 
upplevs som mer attraktiv, ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

Landskap +/- Begränsad påverkan på omgivande landskap 
eftersom nya GC-vägar i de flesta fall följer den 
befintliga infrastrukturen. 
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3 Alternativbeskrivning 

3.1 Nollalternativ 

I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga 
alternativ ska kunna jämföras mot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs 
konsekvenser.   

Nollalternativet innebär i denna miljöbedömning det tillstånd som skulle bli följden om 
Regional transportplan för Uppsala län 2014-2025 inte antas. Den huvudsakliga 
inriktningen i regional transportplan för Uppsala län 2010-2021 behålls därmed. Det är 
den huvudsakliga inriktningen som sedan jämförs med inriktningen i de två föreslagna 
planalternativen som presenteras nedan. 

 
Figur 6.1. Fördelning av medel i de olika alternativen, inklusive nollalternativet 

 Nollalt 
(milj kr) 

Alt 1 
(milj kr) 

Alt 2 
(milj kr) 

1. Namnsatta objekt – ny och ombyggnad av väg 1100 422,5 789 

2. Namnsatta brister (varav statlig 
medfinansiering av järnväg) 

- 498 (300) 287,5 (0) 

3. Potter totalt  418 660 505 

- Kollektivtrafik (statlig medfinansiering) 110 275 210 

- Cykelvägar 82 275 210 

- Trafiksäkerhet 82 95 65 

- Trafiksäkerhet kommunalt vägnät 65   

- Marknadspott (varav järnväg) 73 (53,5)   

- Åtgärdsvalsstudier 6 15 15 

TOTALT 1518 1581 1581,5 
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Figur 6.2. Fördelning av medel i nollalternativet (gällande länstransportplan 2010-2021) 

3.2 Alternativa inriktningar av planen 

Förslaget till åtgärdsplan följer den nya rullande planeringsprocessen. Den är indelad i 
utpekade namnsatta objekt för byggstart under år 1-3 samt år 4-6, namnsatta brister för 
de därpå följande åren samt som tidigare potter för åtgärder som bedöms kosta mindre 
än 25 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen fattar  årligen beslut om vilka av dessa brister 
som ska utredas vidare för eventuella åtgärder. 

Åtgärdsplanen innehåller två alternativa förslag över hur länsplanens medel ska 
användas.  

4.1.1 Planalternativ 1 

Alternativet innebär en ambitiös satsning på kollektivtrafik, cykelvägar samt 
färdigställande av påbörjade eller förskotterade objekt från tidigare plan. 

Tre namnsatta objekt föreslås i detta alternativ genomföras, år 1-5. Dessa är Väg 288 
Hov-Alunda, Väg 288 Alunda-Gimo samt eventuell muddring i Hargs hamn. För 
namnsatta brister anslås (år 5-12) ca 500 mkr, varav ca 300 mkr avsätts till 
medfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet. Resten, d.v.s. ca 200 mkr avsätts för 
investeringar i större vägobjekt. Vilka vägobjekt som blir aktuella avgörs av de 
åtgärdsvalsstudier som genomförs. Slutligen avsätts ca 660 mkr till potter för 
kollektivtrafik, cykelvägar, trafiksäkerhet samt åtgärdsvalsstudier, enligt tabell 6.1 ovan. 
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Figur 6.3 Fördelning av medel i länstransportplanens alternativ 1. OBS Det rödmarkerade området 
innebär namnsatta brister inom både väg och järnväg. 

4.1.2 Planalternativ 2 

Alternativet innebär genomförande av åtgärder med utgångspunkt från länstransportplan 
2010-2021 kompletterat med en tydligare satsning på kollektivtrafik och cykel. Alternativet 
innebär att man tar ställning till genomförande av objekt också för år 7-12. Detta är en 
avvikelse från den nya planeringsprocessen. 

Sex stycken namnsatta objekt föreslås genomföras, år 1-8 med en budget på 
sammanlagt 789 mkr. Dessa är förutom de tre som angavs i alternativ 1 ovan (Väg 288 
Hov-Alunda, Väg 288 Alunda-Gimo samt ev. muddring i Hargs hamn) Väg 288 Gimo-
Börstil, Väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund samt Väg 55 Litslena-Enköping. För namnsatta 
brister avsätts sammanlagt ca 290 mkr för vägprojekt. Ingenting avsätts till 
medfinansiering av järnväg. Slutligen avsätts 505 mkr till potter för kollektivtrafik, 
cykelvägar, trafiksäkerhet samt åtgärdsvalsstudier, enligt tabell 6.1 ovan. 
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Figur 6.4 Fördelning av medel i länstransportplanens alternativ 2. OBS! Hela det rödmarkerade 
området innebär namnsatta brister inom väg. 

 

4.1.3  Skillnader mellan alternativen 

I planens alternativ 1 föreslår man att sammanlagt ca 620 miljoner kronor satsas på 
vägobjekt (både utpekade objekt och i form av brister), medan en betydligt större summa 
(ca 1080 mkr) föreslås avsättas i alternativ 2. För dessa vägsatsningar är det enbart via 
länstransportplanens medel som en finansiering fås. Det innebär att konsekvenser 
tydligare kan bedömas i och med att de vägsatsningar som inte tas med i 
länstransportplanen inte kommer att genomföras.  

Vidare kan konstateras att nollalternativet är det alternativ som i störst utsträckning 
fokuserar på namnsatta vägobjekt. Där avsätts 1100 milj kr till detta ändamål.  

Vad gäller potter, så avsätts betydligt högre summor för kollektivtrafik och cykelvägar i 
alternativ 1 och 2 än vad som är fallet i den nuvarande planen (nollalternativet). För 
kollektivtrafik ska pottpengarna gå till statlig medfinansiering av kollektivtrafik-
anläggningar, både med mål att öka tillgängligheten för funktionsnedsatta samt att 
utveckla hållplatser, stationer och knutpunkter. Vad gäller cykelvägar ska pengarna 
användas till att genomföras cykelstrategin för länet. 
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4 Samlade konsekvenser av studerade alternativ 

4.1 Metod 

I detta kapitel beskrivs den miljöpåverkan som kan förväntas av länstransportplanens två 
alternativa inriktningar samt nollalternativet. Det är de olika alternativens huvudsakliga 
inriktning i form av föreslagna tilldelade penningsummor och prioriterade objekt som 
bedöms. I tabell 8.1 samt i löpande text jämförs de sedan mot varandra. 

Vid bedömningen av konsekvenser har utgångspunkten varit Trafikverkets föreslagna 
fokusområden och miljöaspekter (se tabell 8.1). Förslagen till miljöbedömningsgrunder 
som Trafikverket beskriver i rapporten är tänkta att vara ett stöd för att bedöma 
betydande miljöpåverkan och utgöra ett bidrag till måluppfyllelse vid framtagandet av 
långsiktiga transportplaner.  

I bedömningen antas att vägtrafikens (personbil, buss, lastbil) miljöpåverkan fortsätter på 
samma sätt som idag avseende t.ex. utsläpp av klimatgaser och utsläpp till vatten. 
Hänsyn har inte tagits till möjliga effekter av en radikalt förändrad fordonsflotta eller typ av 
drivmedel. 

4.2 Samlad konsekvensbedömning av respektive alternativ 

Eftersom nollalternativet och alternativ 2 är relativt lika varandra, med den skillnaden att 
planens alternativ 2 fokuserar mer på kollektivsatsningar och cykelvägar, redovisas 
konsekvenser för dessa under en och samma rubrik nedan. Nollalternativet innebär att 
1100 mkr avsätts för vägprojekt och alternativ 2 föreslår att sammanlagt 1076 mkr avsätts 
för vägprojekt (namnsatta objekt och brister). 

Planalternativ 1 som skiljer sig från de övriga alternativen främst genom en mycket 
tydligare satsning på kollektivtrafik, cykelvägar och järnväg redovisas under en separat 
rubrik. I detta alternativ satsas bara drygt hälften av den summa som satsas i övriga två 
alternativ på vägprojekt (620,5 mkr jämfört med 1076,5 samt 1100 mkr). 

4.1.4 Nollalternativ och planalternativ 2 

Klimat 
De direkta negativa konsekvenserna av de vägtrafikåtgärder som föreslås i planalternativ 
2 (liksom i nollalternativet) bedöms som små, eftersom satsningarna endast innebär 
ombyggnad av befintlig väg, med få nya vägavsnitt. Indirekt görs investeringarna dock i 
syfte att skapa bättre förutsättningar avseende tillgänglighet och framkomlighet för 
vägtransporterna i länet. Detta leder sannolikt till att fler väljer att arbetspendla samt till 
ökade personbilstransporter och tung trafik på länets vägar, vilket leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser. Liksom framgår i avsnitt 5.3.2 ovan finns en tydlig koppling mellan 
hastighet, bränsleförbrukning och energianvändning vilket är tydligast i farter över 70 
km/h.  

Satsningarna på att förbättra framkomligheten och tillgängligheten på vägarna kan även 
innebära positiva konsekvenser avseende framkomligheten för kollektivtrafiken utmed 
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vägarna, vilket i så fall bedöms medföra positiva konsekvenser avseende utsläpp av 
växthusgaser. Den detaljerade utformningen av vägsystemet är avgörande för att inte 
bara skapa efterfrågan på busstransporter utan också få människor att välja bort bilen.  

I planalternativ 2 avsätts betydligt mer pengar för utbyggnad av cykelnätet än i 
nollalternativet vilket leder till överflyttning från biltrafik till cykeltrafik i viss mån och 
därmed viss klimatnytta (läs mer i avsnitt 5.3.2). Dessutom avsätts i planalternativ 2 mer 
pengar för kollektivtrafik än i nollalternativet, vilket leder till goda förutsättningar för lägre 
koldioxidutsläpp. För att få full effekt av detta måste dock begränsande åtgärder för 
biltrafiken göras, så det blir svårare att åka bil och lättare med alternativa transportmedel. 
Sådan åtgärder ryms inte inom denna plan men bör finnas med i den framtida 
planeringen. 

Hälsa 
Indirekta effekter från kapacitetsförhöjande åtgärder på väg och därmed högre 
hastigheter i stadsmiljö är en otrygg miljö för oskyddade trafikanter, se avsnitt 5.3.2. En 
högre hastighet innebär också att det behövs ett större gaturum för bilarna eftersom 
säkerhetsmarginalen måste öka.  

I den mån bättre framkomlighet på vägarna och i tätorterna leder till ökade vägtransporter 
ger investeringarna en negativ påverkan på människors hälsa avseende luftföroreningar 
och störningar av buller. De investeringar som innebär vägförkortningar, jämnare 
trafikrytm (t.ex. färre plankorsningar och trafikstörningar) samt förbättrade förutsättningar 
för att resa kollektivt eller öka andelen gång- och cykeltrafikanter, bedöms emellertid vara 
positiva då de indirekt leder till minskade utsläpp av föroreningar och minskat buller. 
Dessa investeringar bedöms även medföra positiva konsekvenser för bullermiljön så 
länge inte åtgärderna leder till ökade trafikmängder totalt, då bullerpåverkan istället kan 
bli större eller likvärdig med situationen innan åtgärd. Sammantaget bedöms situationen 
vad gäller buller vara i princip oförändrad i nollalternativet och planalternativ 2. 

Vad gäller vattenkvalitet bedöms de negativa konsekvenserna till följd av ökad trafik och 
därmed utsläpp av föroreningar från vägtrafiken uppvägas av att man vid ombyggnad av 
väg har goda möjligheter att förbättra dagvattenreningen och därmed minska 
belastningen på omgivande vattendrag.  

Genomförandet av nollalternativet eller planalternativ 2 kan påverka möjligheterna att 
använda skogen för friluftsliv genom att tillgänglighet till skogen både kan öka och 
minska. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form mitträcken kan öka upplevelsen av vägen 
som en barriär och försämra förutsättningarna för människor att använda närbelägen 
skogsmark. GC-åtgärder kan å andra sidan bidra till att minska barriäreffekter.  

Satsningar på cykelinfrastruktur, vilket görs framförallt i planalternativ 2 (liksom i alt 1) 
genererar ökad cykeltrafik i viss mån. Ökad motion ger mycket positiv effekt på folkhälsan 
och cykeltrafiken kommer därför med satsningar att ha goda möjligheter att bidra till 
denna ökade hälsa.  
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Landskap 

Planerade åtgärder i alternativ 2 samt nollalternativet bedöms inte påverka 
förutsättningarna för att hejda förlusten av biologisk mångfald eller minska andelen 
hotade arter i länet (för både växt- och djurliv). Båda alternativen omfattar främst 
ombyggnadsobjekt med små intrång i omgivande landskap och ger därför liten negativ 
påverkan.  

Konsekvenser för växt- och djurliv av passage av vattendrag vid ombyggnad av väg är 
helt avhängigt hur broar och trummor utformas, men kan utgöra vandringshinder för 
vattenlevande djur. En vägombyggnad kan dock även ge en positiv konsekvens genom 
att tidigare dåligt fungerande passager av vattendrag åtgärdas. 

Risken att påverka våtmarker på ett betydande sätt genom intrång är större vid 
nybyggnad än ombyggnad. Inget ombyggnadsobjekt är planerat till de mer våtmarksrika 
norra delarna av länet. 

Ombyggnadsprojekt som medför små intrång påverkar inte omfattningen av ängs- och 
betesmark samt jordbrukslandskapet nämnvärt. Ombyggnad i form av rätningar och 
mitträcke kan dock påverka vägen som linjeelement i landskapet och barriäreffekten kan 
förstärkas vilket kan påverka upplevelsen av det omgivande kulturlandskapet. Befintliga 
strukturer med historisk förankring i det omgivande landskapet kan också påverkas.  

Vad gäller satsning på cykelvägar, vilket främst görs i planalternativ 2 (liksom alt 1) sker 
utbyggnad av cykelvägar i de flesta fall i anslutning till befintlig infrastruktur, vilket medför 
att den negativa påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön blir liten. 

4.1.5 Planalternativ 1 

Klimat 

Planalternativ 1 innebär i betydligt högre grad än de övriga alternativen satsningar på 
åtgärder i järnvägssystemet i form av medfinansiering. Dessa åtgärder har som syfte att 
medföra ökad kapacitet, tillgänglighet (fler stopp), framkomlighet och säkerhet på och i 
direkt anslutning till järnvägen (anslutande GC-vägar). Sammantaget ger dessa åtgärder 
goda förutsättningar för minskade utsläpp av koldioxid. För boende i pendlingsorter till 
Uppsala kan kapacitetsstärkande åtgärder för järnväg upplevas som starkt positiva och i 
vissa fall avgöra huruvida pendling sker med tåg eller inte. Om så är fallet blir påverkan 
på klimatet tydligt positiv. 

Mer pottpengar för kollektivtrafik och cykelvägar avsätts i planalternativ 1 än i alternativ 2 
och nollalternativet, vilket medför positiva effekter på klimatet, enligt resonemanget under 
avsnitt 5.3.2. Sådana åtgärder ger förutsättningar för att lägga om trafiken från bil till 
andra, mer klimatvänliga transportslag. För att få full effekt av detta behöver eventuellt 
begränsande åtgärder för biltrafiken göras, så att det blir svårare att åka bil och lättare 
med alternativa transportmedel. Sådana åtgärder ryms inte inom denna plan men bör 
aktivt finnas med i den framtida planeringen. I kombination med transportplanens insatser 
finns förutsättningar för en sådan utveckling.  
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Betydligt lägre summa (590 mkr) satsas i planalternativ 1 på vägprojekt än i övriga två 
alternativ, vilket medför att konsekvenserna blir de samma som har beskrivits för dessa 
alternativ men i mindre omfattning. De direkta konsekvenserna av vägåtgärderna bedöms 
som små då investeringarna innebär få helt nya vägsträckningar. Bättre tillgänglighet och 
framkomlighet på vägarna i länet bedöms i viss mån medföra ökade personbilstransporter 
och tung trafik på länets vägar. 

Satsningarna på att förbättra tillgängligheten avseende kollektivtrafik på väg, gång- och 
cykeltrafik samt spårbunden trafik bedöms medföra att alternativet sammantaget medför 
större positiva konsekvenser för klimatet och miljön i allmänhet jämfört med 
nollalternativet och planalternativ 2.  

Hälsa 

Med planalternativ 1 sker en större satsning på kollektivtrafikåtgärder (inklusive järnväg) 
än i övriga alternativ. Detta bedöms medföra minskade utsläpp till omgivande luft, mark 
och vatten genom att en viss överflyttning kan förväntas från bilpendling till tågpendling. 
Dessutom förbättras möjligheterna för människor som inte är bilägare eller som inte har 
skog nära bostaden att använda skogen för friluftsliv. Alternativet bedöms sammantaget 
innebära en positiv påverkan på friluftslivet i länet. Större satsningar på kollektivtrafik 
medför potential för bättre möjlighet att ta sig ut i naturen.  

Åtgärder för järnväg som leder till ökad trafik längs järnvägen, medför försämrad 
bullermiljö för de som bor i anslutning till järnvägen. Åtgärderna kan dock på andra 
platser medföra en marginellt förbättrad bullersituation genom att biltrafiken minskar. Den 
sammantagna påverkan ur bullersynpunkt är att bullermiljön riskerar att försämras på 
vissa platser och förbättras på andra. 

Liksom i planalternativ 2 som beskrivs ovan görs i planalternativ 1 satsningar på 
cykelinfrastruktur, vilket genererar ökad cykeltrafik. Ökad motion ger mycket positiv effekt 
på folkhälsan och cykeltrafiken kommer därför med satsningar att bidra till denna ökade 
hälsa.   

Vad gäller åtgärder inom vägnätet blir konsekvenserna de samma som har beskrivits för 
planalternativ 2 (och nollalternativet) men i mindre omfattning.  

Landskap 

Investeringarna i planalternativ 1 omfattar endast ombyggnad av befintliga vägar och 
järnvägar samt GC-åtgärder, vilket bedöms medföra begränsade nya intrång i det 
omgivande landskapet. Alternativet bedöms innebära liten risk att påverka den biologiska 
mångfalden eller minska andelen hotade arter i länet. Små intrång är dock inte alltid 
detsamma som små konsekvenser. Konsekvenserna för djur- och växtlivet och den 
biologiska mångfalden är helt beroende av de platsspecifika förutsättningarna på de 
platser som berörs av nya intrång. Detta måste utredas i den vidare projektplaneringen.  

Ombyggnad av vägar och järnvägar kan medföra förlängning av trummor i vattendrag och 
breddning av broar, vilket kan utgöra vandringshinder för flora och fauna. Konsekvensen 
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av detta beror helt av hur broar och trummor utformas. En konsekvens av ombyggnad 
kan även vara att tidigare dåligt fungerande passager av vattendrag åtgärdas.  

Planalternativ 1 medför i likhet med de övriga alternativen små intrång i 
odlingslandskapet och påverkar därför inte omfattningen av ängs- och betesmark 
nämnvärt. I vissa fall kan åtgärder i form av planskilda korsningar bidra positivt till att 
binda samman en tätorts två halvor. Också nygamla stationslägen kan vara 
betydelsefulla ur kulturmiljösynpunkt då orter som tidigare varit stationssamhällen åter 
kan bli det. Dessa samhällen har i regel en äldre struktur som är uppbyggd kring 
järnvägen som åter kan komma att få ökad betydelse. Investeringarna i järnvägsåtgärder 
kan medföra ökade bullernivåer i kulturhistoriska värdefulla miljöer.  

4.1.6 Jämförelse mellan alternativen 

I tabell 8.1 nedan görs en konsekvensanalys av samtliga alternativ enligt Trafikverkets 
”Förslag till miljöbedömningsgrunder för bedömning av planer och program inom 
transportområdet” och de definitioner av varje miljöaspekt som anges där.  

I tabellen har alternativen graderats på en skala 1 till 3, där 1 har bedömts vara det bästa 
alternativet (i form av störst positiv effekt eller minst negativ) med avseende på en viss 
miljöaspekt och 3 anses vara det sämsta alternativet. Det alternativ som har fått flest 1:or 
(i detta fall länstransportplanens alternativ 1) är det alternativ som på bästa sätt går i 
riktning mot de nationella miljömålen och transportpolitiska målen. 

En del siffror i tabellen är i fet stil och andra är i normal stil. Detta markerar att det finns 
ett avstånd mellan den/de siffror som är fetmarkerade och den/de som inte är det. 
Exempelvis har alternativ 1 markerats som bäst i förhållande till miljöaspekten 
klimatfaktorer. Eftersom siffran dessutom är fetmarkerad bedöms alternativets positiva 
påverkan på klimatfaktorer vara extra tydlig i förhållande till de andra alternativen.  

I tabellen kan utläsas att länstransportplanens alternativ 1 generellt sett anses ha bäst 
förutsättning att gå i riktning mot de nationella miljömålen och de transportpolitiska målen. 
Orsaken till detta är att man i planalternativ 1 har valt att fördela medel åt järnväg (i form 
av en medfinansiering) och inte enbart åt vägtrafik (som i planalternativ 2). Dessutom 
föreslås mer pengar läggas på kollektivtrafik och cykel än i alternativ 2. Både 
nollalternativet och alternativ 2 föreslår endast vägsatsningar, i form av namnsatta objekt 
och brister. Det innebär att alla de positiva konsekvenser på klimat och hälsa som en 
satsning på järnväg medför, endast tillfaller alternativ 1. 

Alternativ 1 har fått bästa resultat för samtliga miljöaspekter, utom vad gäller 
trafiksäkerhet och materiella tillgångar. Här har istället nollalternativet (tätt följt av 
planalternativ 2) fått högsta resultat, vilket beror på att man i dessa båda alternativ satsar 
mer pengar på vägobjekt och därmed även exempelvis trafiksäkerhet än i planalternativ 
1. Samtidigt behöver man väga in att en förbättrad kollektivtrafik och järnväg (alt. 1) kan 
förväntas medföra minskad biltrafik och därmed minskad risk för olyckor samt att en 
förbättrad vägstandard (nollalt. och alt. 2) bedöms öka trafiken på väg och därmed också 
öka risken för olyckor. Sammantaget bedöms ändå nollalternativet följt av alternativ 2 
vara bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Miljöaspekten materiella tillgångar har tolkats som 
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att ett mer förgrenat vägnät är det mest positiva för att få ökad åtkomst till de ekonomiska 
värden som definieras i tabell 8.1 nedan. 

För alternativ 1 finns det tre miljöaspekter där alternativet sticker ut och anses vara 
överlägset bäst (fetmarkerat) i förhållande till planalternativ 2 (och nollalternativet). Detta 
gäller för miljöaspekterna klimatfaktorer, luft samt tillgång till utbud/aktiviteter. Detta är 
främst kopplat till det faktum att man i planalternativ 1 väljer att satsa på järnväg och inte 
enbart väg. Att planalternativ 2 i dessa fall (och i flera andra) ändå bedöms vara bättre än 
nollalternativet beror i sin tur i stora delar på att man väljer att satsa mer på kollektivtrafik 
och cykelvägar än i nollalternativet. 

Vad gäller miljöaspekten befolkning där tillgänglighet till olika målpunkter (för främst barn, 

äldre, funktionshindrade) analyseras är det de båda planalternativens inriktningar mot kollektivtrafik 

och cykel som medför att dessa har markerats med fet stil och därmed har bedömts vara tydligt 
bättre än nollalternativet. 
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Tabell 8.1 Gradering av samtliga alternativ på en skala 1-3 utifrån deras konsekvenser på de av 
Trafikverket framtagna bedömningsgrunder som definieras i tabellen. Förklaring gällande siffror 
som är i fet stil respektive i normal stil finns i texten på föregående sida. 

Fokusområde Miljöaspekter  Definition Nollalt Alt  
1 

Alt  
2 

Klimat Klimatfaktorer Utsläpp av växthusgaser 
Energianvändning 3 1 2 

Hälsa Luft Emissioner av luftföroreningar 
Luftkvalitet i tätort 3 1 2 

Människors hälsa Störning i form av buller, 
luftförorening eller vibrationer 
Förorening av dricksvatten eller 
mark, strålning, byggskede 

3 1 2 

Trafiksäkerhet 1 3 2 
Tillgång till utbud och aktiviteter 
(arbete, fritid) 
 

3 1 2 

Vatten Påverkan på vattenkvalitet både 
vid drift och i byggskede 3 1 2 

Mark Förorening av mark som kan ge 
skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön 

3 1 2 

Materiella 
tillgångar 

Fysiska strukturer som 
möjliggör åtkomst till 
ekonomiska värden såsom 
avfall-/avfallshantering, areella 
näringar, social infrastruktur, 
transportinfrastruktur m.m. Ett 
välförgrenat vägnät är positivt. 

1 3 2 

Befolkning Tillgänglighet till olika 
målpunkter 
Avser främst befolkning utan 
tillgång till bil (barn, äldre, 
funktionshindrade) 

3 1 2 

Landskap Djur- och växtliv, 
biologisk 
mångfald 

Mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem   

3 1 2 

Landskap Landskapets skala, struktur och 
visuell karaktär (topografi, 
riktning, öppenhet/slutenhet) 

3 1 2 

Forn- och 
kulturlämningar, 
annat kulturarv 
och bebyggelse 

Fysiska spår i landskapet av 
människors användning 
(mönster i landskapet, 
byggnader, fornlämningar m.m.) 

3 1 2 
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4.2 Målkonflikter 

Infrastrukturinvesteringar bidrar till ökad mobilitet och tillgänglighet och skapar 
förutsättningar för snabbare och effektivare resor och transporter. Den största andelen 
resor och transporter sker på väg och Trafikverkets trafikprognoser visar fortsatt 
trafiktillväxt. Resenärer och godstransportörer drar nytta av tillkommande infrastruktur, 
vilket kan generera samhällsekonomisk nytta i form av bland annat kortare restider och 
minskad risk för olyckor. Det är i första hand den minskade restiden som investeringarna 
ska leda till som gör det samhällsekonomiska lönsamt att investera i ny infrastruktur.  

När befolkningen och ekonomin växer ökar även efterfrågan på resor och transporter. För 
att möta en ökad efterfrågan byggs bland annat ny väg-infrastruktur, vilket i sig genererar 
mer vägtrafik. När trafiken ökar så ökar även utsläppen av koldioxid, vilket motverkar 
riksdagens klimatmål. Här finns tydliga målkonflikter mellan miljömål och mål för 
”tillgänglighet” och ”ökad framkomlighet” där exempelvis högre tillåtna hastigheter på 
vägarna också genererar ökade utsläpp av växthusgaser. 

Riksdagens trafikutskott har konstaterat att tydliga prioriteringar behöver göras när 
infrastrukturen byggs ut de närmaste åren. Beslut som vi fattar idag kommer att påverka 
transportmöjligheterna och därmed även exempelvis lokalisering av bostäder och 
arbetsplatser för en lång tid framöver. Utskottet slår fast att investeringar i ny infrastruktur 
sammantaget behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen och att det krävs 
prioriteringar som bidrar till en sådan utveckling.  
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5 Indirekta och kumulativa effekter 

5.1 Följdexploatering 

Ny infrastruktur kan komma att medföra nya rörelsemönster och därmed nya lägen för 
etablering av t.ex. handelsområden. Nya stationslägen längs en järnväg kan medföra att 
helt nya bebyggelseområden etableras kring dessa. Stationer längs befintliga järnvägar 
har ofta centrala lägen och en äldre struktur som är uppbyggd kring stationen. Att på nytt 
bygga upp en sådan struktur när stationer åter tas i bruk är i regel främjande för ett 
fungerande samhälle med god gång- och cykelmöjligheter. I takt med att de nygamla 
stationsorterna växer till ökar serviceunderlaget och bilberoende kan minska genom att 
orten blir mer självförsörjande. Ur klimatperspektiv blir detta en god spiral. 

Också åtgärder i vägnätet kan bidra till att öka pendlingsmöjligheterna från fler orter 
genom att restiderna minskar. Sker pendlingen med buss blir klimatpåverkan liten, men 
om pendlingen sker med bil blir det en negativ klimatpåverkan. Det är därför viktigt att 
tillgodose bra kollektivtrafik på de sträckor som prioriteras för åtgärder. 

5.2 Barriäreffekter 

Åtgärder som gäller mitträcken medför att vägar förstärks som barriärer för både 
människor och djur. Människors rörelsemönster kan komma att påverkas så att man 
väljer bort att använda friluftsområden på andra sidan vägen från bostaden sett, med 
resultatet att man kan få sämre tillgång till bra friluftsområden. Det kan medföra att man i 
mindre utsträckning rör sig i naturen vilket innebär negativa konsekvenser för människors 
hälsa. I de fall mitträcke inte kombineras med längsgående GC-väg blir möjligheterna att 
ta sig fram med cykel längs vägen stark begränsade för vissa människor vilket får 
konsekvenser för människors hälsa. Det innebär troligen även att man använder bilen 
mer med konsekvenser för klimatet och människors hälsa som följd.  

5.3 Översvämning 

En utmaning för framtiden blir att i såväl den fysiska som infrastrukturplaneringen ta 
hänsyn till befarade klimatförändringar som till exempel ökad mängd nederbörd med 
ökade flöden av dagvatten. För att minimera negativa konsekvenser för sjöar och 
vattendrag till följd av detta bör ny infrastrukturs och andra anläggningars lokalisering och 
dimensioneringsbehov studeras i tidiga skeden. För att finansiera sådana studier kan 
avsatta anpassnings- och utvecklingsinvesteringar användas. Klimatförändringar kommer 
i framtiden sannolikt att medföra ökad mängd nederbörd och därmed ökade flöden i 
vattendrag och höjda vattennivåer i sjöar. I dagsläget är problemen begränsade men i 
framtiden spås denna typ av konflikter och konsekvenser bli allt mer betydelsefulla att 
beakta i planeringen. Dagens infrastruktur är inte uppbyggt utifrån denna förutsättning 
vilket kan komma att få konsekvenser i form av ombyggnadsprojekt för att åtgärda detta i 
framtiden. 
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5.4 Skogsbilvägar 

Skogbilvägar kan vara en indirekt följd av vägåtgärder genom att möjligheterna till utfarter 
på vägar kan minska och skogsbilvägarna kan därmed behöva bli längre. Det ökar 
intrången och risken för att påverka natur- och kulturmiljön. 

5.5 Kumulativa effekter 

I länsplanen föreslås en rad ganska små konsekvenser som i sig medför liten risk för 
betydande miljökonsekvenser men som sammantaget kan medföra betydande 
miljöpåverkan. En kumulativ effekt som planen innebär stor risk för är klimatpåverkan 
genom flera små åtgärder i vägsystemet som bidrar till ökat bilanvändande.  En annan 
kumulativ effekt är när små intrång i värdefulla biotoper sammantaget kan medföra att 
levnadsförhållandena för någon eller några arter försämras så mycket att en betydande 
negativ påverkan uppkommer. Det är inte bara planens små förändringar som 
sammantaget kan ge en kumulativ effekt utan lika mycket planens genomförande 
tillsammans med t.ex. tätortsutbyggnad och utbyggnad av annan infrastruktur.  
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6 Uppföljning av planens miljöpåverkan 
Miljöpåverkan av länstransportplanen kommer att följas upp med hjälp av redan befintliga 
miljöövervakningssystem. Det finns ett antal olika system och indikatorer som följs upp 
som kan vara relevanta för att följa länstransportplanens miljökonsekvenser. Syftet med 
uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på det sätt som man tänkt 
sig, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, och att kunna 
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. 

Faktaruta: Lagstiftningens krav på uppföljning av planer  

Alla planer som ska miljöbedömas måste också följas upp. Syftet med kravet på 
uppföljning är att myndigheten som antagit planen tidigt ska skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan genomförandet av planen faktiskt medför. Det ska göras för att 
”myndigheten...tidigt skall få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 
inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (MB 6 kap. 18§). 
”Åtgärder för avhjälpande” avser givetvis endast negativ miljöpåverkan. 

Uppföljningen ska omfatta all betydande miljöpåverkan: positiv, negativ, förutsedd, 
oförutsedd, och gränsöverskridande. Fokus ska vara på den betydande miljöpåverkan 
som planens genomförande kan få enligt miljöbedömningen och effekterna av de 
åtgärder som vidtas för att minska påverkan.  

Ansvaret för uppföljningen ligger hos den myndighet som har antagit planen (MB 6 kap. 
18§). Det inbegriper även det ekonomiska ansvaret för uppföljningen och eventuella 
åtgärder. Själva genomförandet av uppföljningen kan helt eller delvis utföras av exv. 
konsult eller annan aktör. Resultaten från uppföljningen ska dokumenteras och bör göras 
tillgängliga för allmänheten. 

Det finns inga krav på att upprätta ett enskilt uppföljningsprogram per plan. Istället 
rekommenderas att befintliga övervaknings- och uppföljningssystem används när det är 
lämpligt. Planens kumulativa effekter kan t.ex. i vissa fall lättare konstateras om 
uppföljningen och övervakningen omfattar flera planer och program.  Det finns heller inga 
närmare bestämmelser om hur uppföljningen ska gå till angående t.ex. tidpunkter, 
frekvens eller metoder. Detta bör anpassas till planen och beror bl.a. av hur miljöstörande 
planen antas vara. Effekterna av planen analyseras i samband med ordinarie 
årsuppföljning.  

 (Källa: Naturvårdsverket. Handbok 2009:1) 

 
För närvarande uppdaterar Länsstyrelsen RUS-indikatorerna för transporter. Dessa 
indikatorer kommer troligen vara väl lämpade även för uppföljningen av 
Länstransportplanen. Boverket håller också på att ta fram uppdaterade RUS-indikatorer 
för miljömålet God Bebyggd Miljö. Även dessa kan vara lämpliga för uppföljningen av 
Länstransportplanen. I tabellen nedan listas exempel på uppföljningssystem och 
indikatorer som länsstyrelsen skulle kunna använda för uppföljning av planens 
miljökonsekvenser. För varje möjlig indikator ges också hänvisning till var informationen 
kan återfinnas. 
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Bilaga 1 Källor  

Regering och Riksdag 

Miljöbalken 6 kapitlet  

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Direktiv till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur 2012-12-
20 

Trafikverket och nationella myndigheter 

Naturvårdsverket. (2013). Yttrande 2013-01-10. Avgränsningssamråd för miljöbedömning 
av nationell transportplan 2014-2025 

Naturvårdsverket. (2009:1). Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer 
och program. 

Banverket mfl. (2008). Metodbeskrivning. Miljöbedömning i transportsektorns 
åtgärdsplanering 2010-2021. 

Riksrevisionen. (RR 2009:23). Länsplanerna för regional transportinfrastruktur. 

Trafikverket (2011:134). Metod för miljöbedömning av planer och program inom 
transportsystemet 

Trafikverket (TRV 2012/85778) Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell 
transportplan 2014-2025 

Trafikverkets hemsida: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Projekt-i-
lanet/   

Regionala och kommunala underlag 

Regionförbundet Uppsala län (2010). Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Uppsala län 2010-2021 

Regionförbundet Uppsala län (2010). Regional utvecklingsstrategi, Uppländs drivkraft 3.0.  

Nationella miljömålen på hemsidan www.miljomal.se  

Material från Hargshamn 

Muntlig kommunikation och mejlväxling 

Anna Wahlström, Naturvårdsverket (telefon 20 mars 2013) 

Elin Forsberg, Naturvårdsverket (telefon 20 mars 2013) 

Peggy Lerman, Lagtolken (telefon 20 mars 2013) 

Ida Stjärnström, SLL (mejl 20 mars 2013) 

http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Projekt-i-lanet/
http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Projekt-i-lanet/
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Bilaga 2 
   

PM 
 

2013-06-14 

 

Uppdragsnummer: 

3580703000 

 
 
Samlad effektbedömning tillhörande länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 
 
Denna effektbedömning redovisar effekter av föreliggande planförslag med hänsyn till de två 
alternativa inriktningarna, planalternativ 1 och 2. Planalternativen skiljer sig främst genom att 
alternativ 1 innebär fler satsningar inom järnväg, kollektivtrafik samt gång- och cykelåtgärder, 
medan alternativ 2 i större utsträckning följer tidigare plan där fokus främst ligger på 
vägåtgärder. Effektbedömningen utgår ifrån nuläget och redovisar vad åtgärderna ger för 
positiva eller negativa effekter.   

Kriterier för effektbedömningen 

De nationella transportpolitiska målen, tillsammans med de regionala målen för 
Uppsalaregionen i detta planförslag utgör grunden i effektbedömningen.  Fokus ligger på målen 
i denna plan, vilka i sin tur grundar sig på nationella mål för transportpolitik (se avsnitt 18.3.3. i 
denna plan), gemensamma mål för Östra Mellansverige som tagits fram inom ramen för 
samarbetet En bättre sits,  samt mål för den regionala utvecklingsstrategin (Uppländsk drivkraft 
2.0).  De transportpolitiska målen är uppdelade i två fokusområden, ett funktionsmål för 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa.  

 
Effektbedömningen har inte gjorts utifrån varje enskilt mål, utan innehållet i målen har samman-
fogats och grupperats till åtta kriterier. Var och ett av de regionala eller nationella målen kan 
alltså svara mot en eller flera bedömningsgrupper. Bedömningsgrupperna beskrivs kortfattat 
nedan: 
 
Mobilitet och tillgänglighet 
innefattar dels hur människor och gods kan transporteras lokalt/regionalt och nationellt, dels 
åtgärder som förbättrar tillgängligheten, d.v.s. minskar avstånden till målpunkter och/eller ger 
kortare restider. Det kan också vara åtgärder som öppnar upp nya transportvägar. 
Regionförstoring innefattas i begreppet tillgänglighet, och innebär att områden där personer kan 
bo och arbeta växer. 
 
Kvalitet  
rör främst kollektiva förbättringsåtgärder inom väg- och järnvägstrafik. Förbättringarna 
inbegriper exempelvis åtgärder för ökad bekvämlighet, samordning mellan trafikslag, förbättrad 
kommunikation, minskade köer vid städer och ökad punktlighet som leder till förhöjd 
tillförlitlighet för kollektivtrafiken.  
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Användbarhet  
innebär att transportsystemet ska vara tillgängligt för alla; barn, gamla, unga och människor 
med funktionsnedsättning. Funktionsåtgärder kan vara planskildheter vid större vägar eller 
järnvägar. Andra åtgärder kan vara förändring av miljöer där funktionshindrade lättare kan 
orientera sig eller röra sig, exempelvis taktila stråk.  
 
Jämställdhet 
innebär att systemet ska verka för samma transportmöjligheter för män och kvinnor. Åtgärder 
inom transportinfrastrukturen medför sällan några särskilda anpassningar till något av könen. 
Däremot visar statistiken att män använder bil mer än kvinnor för arbetspendling och reser 
längre sträckor, medan kvinnor i större utsträckning reser kollektivt. Därmed bidrar ett 
transportsystem som främst är utvecklat med hänsyn till biltrafik i större utsträckning till att öka 
mäns transportmöjligheter. Åtgärder som gynnar kollektivt resande underlättar i större 
utsträckning kvinnors geografiska tillgänglighet och möjligheter att ta del av regionförstoring.  
 
Säkerhet  
innebär en ambition om att minska olycksriskerna och konsekvenserna av olyckor. Mötesfria 
landsvägar, separering av gång- och cykelvägar från övriga trafikleder samt cirkulationsplatser 
är exempel på åtgärder som ger ökad säkerhet. Även hastighetsanpassning påverkar 
säkerheten, där lägre hastigheter ofta medför en säkrare trafikmiljö. 
 
Miljö - landskap  
innefattar påverkan på natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden. Intrång i form av nya sträckningar 
och breddningar av vägar påverkar målet negativt. Mittseparering kan medföra en ökad 
barriäreffekt för människor och djur medan gång- och cykelåtgärder motverkar barriäreffekter. 
Kollektivtrafiksatsningar kan öka möjligheten för människor att ta sig ut i naturen och idka 
friluftsliv.  
 
Miljö - begränsad klimatpåverkan 
innefattar utsläpp av klimatpåverkande gaser. Vägtransportsektorn bidrar till drygt en tredjedel 
av utsläppen av växthusgaser i Sverige (2011). Transportsektorns klimatpåverkan tenderar att 
minska något, bland annat tack vare ekonomiska styrmedel som gör att fossila bränslen byts ut 
mot förnyelsebara energikällor. Transportsystemets utformning och funktion behöver dock 
anpassas ytterligare för att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppfyllas. 
Satsningar som gynnar överflyttning från väg- till järnvägstransporter samt från personbilar till 
kollektivtrafik och cykel, är exempel på områden där transportplanering kan medföra betydande 
förbättringar ur klimatsynpunkt.    
 
Miljö - hälsa 
innefattar påverkan på människors hälsa med avseende på luftkvalitet och buller. 
Transportsektorn bidrar till ohälsa genom bland annat bullerspridning och luftföroreningar. 
Utöver de utsläpp av förorenande ämnen som förbränningen av fossila drivmedel medför, utgör 
även partiklar som uppkommer vid slitage av vägbanan hälsorisker vid inandning. Vägtrafikens 
effekter kan minskas genom bland annat överflyttning av vägtransporter till järnväg. Även 
förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter bidrar till minskat buller och 
luftföroreningar, framför allt i tätorter. Ökad användning av gång- och cykelvägar kan även i ett 
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bredare samhälleligt perspektiv bidra till en bättre hälsa genom att ge goda förutsättningar för 
vardagsmotion.  

Mål och bedömningsmatris 

Målmatrisen i tabellen 1 nedan, visar hur de nationella transportpolitiska målen, samt målen och 
strategierna för denna plan sammanfaller med de åtta valda bedömningskriterierna för denna 
effektbedömning. Vissa mål kan ha mycket liten påverkan inom många olika områden, vilket 
kan försvåra gränsdragningen mellan grupperna. Denna sammanställning visar de tydligaste 
kopplingarna mellan mål och kategorier och ska ses som en vägledning snarare än en tydlig 
klassificering.   
 
Tillsammans täcker de nationella transportpolitiska målen alla bedömningskategorier. Det är 
tydligt att de har olika inriktningar, där tillgänglighetsmålet har störst bäring inom kategorierna 
mobilitet och tillgänglighet, kvalitet, jämställdhet och säkerhet medan hänsynsmålen i större 
utsträckning är inriktade på säkerhets- och miljöinriktade frågor. Skulle man dela upp de 
nationella målen i sina tolv delmål kan man se att ett särskilt stort fokus ligger inom områdena 
mobilitet och tillgänglighet, användbarhet, jämställdhet och säkerhet. Länstransportplanens mål 
och strategier fokuserar istället huvudsakligen på åtgärder för minskad påverkan på klimat och 
hälsa, men även användbarhet, jämställdhet samt mobilitet och tillgänglighet. Inget av de 
regionala målen sätter fokus på ökad trafiksäkerhet.  
 
Alla mål förutom ett berör i olika utsträckning någon eller några av de åtta bedömnings-
kategorierna. Målet om att ”Uppsala län ska få infrastrukturella investeringsmedel minst i 
proportion till länets andel av rikets befolkning till år 2030, motsvarande ca 3,8 %” kan inte 
bedömas påverka någon särskild kategori. Beroende på om det uppfylls kommer dock 
möjligheterna till utförandet av valda åtgärder att påverkas.     
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Tabell 1: Matris med sammanställning over måls- och strategiers samband med bedömningskategorier. 

Matris över mål och bedömningskategorier 
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Nationella transportpolitiska mål                  

Tillgänglighetsmålet x x x x x       
Hänsynsmålet         x x x x 

Länstransportplanens mål                 

Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till år 
2020 (med basår 2006). Det långsiktiga målet är att hälften 
av alla motoriserade resor sker med kollektivtrafik.   

x   x x x   x x x 

Uppsala län ska få infrastrukturella investeringsmedel minst i 
proportion till länets andel av rikets befolkning till år 2030, 
motsvarande ca 3,8 %.  

                

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till år 
2020 (med basår 1990).             x   

Uppsala län ska ha en bred och regelbunden samverkan med 
omkringliggande län, så att resande och transporter i ett 
storregionalt perspektiv stärks och utvecklas. 

x               

Godstransporter till, från och genom Uppsala län ska ske så 
effektivt och hållbart som möjligt.  x           x x 

Andel resor som sker till fots eller med cykel ska öka.      x x   x x x 
Regionala strategier                 

Ökat resande med kollektivtrafik, särskilt längs de stora 
stråken (väg och järnväg).  x x x x     x  x  

Effektiva och hållbara godstransporter till/ från och genom 
länet (väg, järnväg och sjöfart). x           x x 

Ökad andel resor som sker med cykel eller till fots (gång- och 
cykelvägar).     x x   x x x 

Bred samverkan med omkringliggande län, för att stärka och 
utveckla resande och transporter i ett stor-regionalt 
perspektiv. 

x               
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Effektbedömning av åtgärdsgrupper 

I bedömningsmatrisen nedan beskrivs de olika åtgärdsgrupperna med hänsyn till de åtta valda 
bedömningskategorierna. Samtliga åtgärdsgrupper bedöms utifrån nuläge och redovisar om 
åtgärden får positiv, negativ eller obetydlig/obestämd påverkan. Det finns fem olika 
bedömningsnivåer, för teckenförklaring se rutan nedanför tabellen.   
 

Tabell 2: Bedömningsmatris för åtgärderna med hänsyn till medeltilldelning i de två planalternativen. 

Åtgärder 
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Namnsatta objekt [milj. kr]                 

Väg 288, Delsträckor:  
Hov-Alunda, Alunda-Gimo, 

Gimo-Börstil 
420 

790 

+ + 0 0 + - 0 -- 

++ + 0 0 ++ -- - -- 

Muddring i Hargs hamn 
+ 0 0 0 + + + - 

++ 0 0 0 + + + - 

Väg 55, Delsträckor: 
 Enköping-Litslena,  

Örsundsbro- Kvarnbolund 
- 

+ + 0 0 + - 0 - 

++ + 0 0 ++ -- - - 

Namnsatta brister                      

Inriktning väg 200 290 + + 0 0 + - - - 

      ++ + 0 0 + - - -- 
Inrikning järnväg 300 - ++ ++ + + 0 + + - 

      0 0 0 0 0 0 0 0 
Potter                     

Kollektivtrafik 275 210 + ++ ++ + + + + 0 
      + + + + + + + 0 

Cykelvägnät 275 210 0 0 ++ + + ++ ++ 0 
      0 0 ++ + + ++ ++ 0 

Trafiksäkerhet 95 65 0 0 + 0 + 0 0 0 
      0 0 + 0 + 0 0 0 
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+, + + 

 
Åtgärden bedöms i ökande grad ge positiva effekter  

-, - - Åtgärden bedöms i ökande grad ge negativa effekter  
0 Åtgärden bedöms ge obetydliga eller oklara effekter 

 

 
 
Nedan följer kortfattade bedömningar av de olika åtgärdsgrupperna som presenterats i tabellen 
ovan. Beskrivningarna omfattar endast de bedömningskategorier som inom varje åtgärdsgrupp 
bedömts ge betydande positiva eller negativa effekter. 
 
Namnsatta objekt  
 

• Väg 288 med tre delsträckor 
 

Planerade åtgärder inom länsväg 288 syftar främst till att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Åtgärderna utgörs i stor utsträckning av ombyggnad till mötesfri väg, men till 
viss utsträckning även breddning och ny sträckning på delsträckor. De viktigaste effekterna av 
dessa åtgärder bedöms ligga inom kategorierna mobilitet och tillgänglighet, säkerhet samt 
påverkan på klimat och landskap. Genom att förbättra framkomligheten uppnås restidsvinster 
och transporterna inom regionen blir effektivare. Möjligheterna till snabbare pendling inverkar 
positivt på regionförstoring. Investeringar i väg 288 bidrar till att Östhammar knyts bättre till 
Uppsala, Arlanda, Stockholm. Vägen utgör därmed en länk av stor vikt för regionen inte bara för 
arbetspendling utan också för turismen. 
 
Väg 288 trafikeras av Upplands lokaltrafik från Uppsala upp mot Öregrund och Östhammar. För 
att gynna kollektivtrafiken föreslås även åtgärder för tillgänglighetsanpassning vid 
busshållplatser (exempelvis bushållsplatser med väderskydd eller cykelparkeringar i sanslutning 
till hållplatserna). Dessa åtgärder bidrar positivt till transporternas kvalitet. 
 
Samtidigt innebär underlättade möjligheter för vägtransporter även att trafiken på väg ökar, 
vilket får negativa effekter på klimatpåverkan. Vidare medför ökade hastigheter också ökade 
luftutsläpp. I de fall breddning och utbyggnad av väg sker, tas tidigare obebyggd mark i anspråk 
vilket generellt får negativa effekter på landskapet.  
 

• Väg 55 med två delsträckor 
 

Åtgärder som planeras inom riksväg 55 syftar liksom för väg 288 huvudsakligen till att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten. Föreslagna åtgärder lägger även större fokus på 
trafiksäkerhetsåtgärder i form av planskilda korsningar och en port under vägen för oskyddade 
trafikanter samt ombyggnad av en befintlig korsning så att separata körfält för 
vänstersvängande trafik byggs. Effekterna av dessa åtgärder sammanfaller tills stor del med 
bedömningen för väg 288, med direkt ökad tillgänglighet, regionförstoring, ökad säkerhet samt 
ökad klimatpåverkan. Eftersom sträckan trafikeras av många busstransporter på sträckan 
Enköping - Uppsala, gynnar åtgärderna även kollektivtrafiken. Tillgänglighetseffekterna för både 
personbils-, gods- och busstransporter blir stora då vägen fungerar som en genande länk över 
Mälaren mot söder och väster.  
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De negativa effekter inom miljöaspekter som beskrevs för väg 288 kan även appliceras på väg 
55. 
 

• Muddring i Hargs hamn 
 

Med syfte att vidga befintlig farled, så att djupgående fartyg tillåts användas i hamnen, har 
tillstånd erhållits att muddra utanför hamnen. Tillståndet innebär också utbyggnad av en 
malmkaj och ny kaj. Åtgärden möjliggör för ett minskat antal fartygstransporter, med större 
laster. Minskad färjetrafik skulle innebära något mindre risk för trafikolyckor. Muddringen och 
utbyggnaden av hamnen kräver betydande ingrepp i närliggande miljö och bedöms påverka 
landskapet negativt 
 
Långsiktigt sett skulle åtgärden även kunna öppna upp för ökade transportmöjligheter av större 
gods över vatten och i viss utsträckning avlasta vägtransporter. För att möjliggöra detta krävs 
dock att kapaciteten Hargshamnsbanan utökas, vilket i sig kräver omfattande åtgärder. 
 
Namnsatta brister  
Nedan ges en sammanfattning av de brister som har getts prioritet 1 i länsplanen. För en 
ingående redogörelse för namnsatta brister se kapitel 10 i denna plan.  Bristerna har delats upp 
efter inriktning på väg och järnväg.  

 
• Inriktning väg 

 
Åtgärdsgruppen namnsatta brister inom väg sammanfaller i stor utsträckning med åtgärderna i 
de två tidigare beskrivna vägåtgärderna. Här omfattas generellt sett något mindre åtgärder med 
fokus på tillgänglighet och säkerhet. Åtgärder som gynnar kollektivtrafiken genom exempelvis 
förbättrade kopplingar till regional tåg- och busstrafik, bedöms få positiva effekter både ur 
jämställdhetssynpunkt och med hänsyn till kategorin användbarhet. Vidare har åtgärder i form 
av planskilda korsningar positiva effekter på tillgänglighet, användbarhet och säkerhet. 
Åtgärder som har getts prioritet 1 har bedömts som de mest centrala för regionförstoring och 
väntas få positiva effekter på utvecklingen av arbetsmarknaden i regionen.  
 
I den utsträckning som åtgärderna medför förhöjda hastighetsgränser i stadsmiljö påverkas 
miljön för oskyddade trafikanter negativt. Vidare kan detta indirekt medföra en ökad användning 
av bil, med negativa effekter på luftkvalitet och ökad klimatpåverkan. Genom att skapa en 
effektivare infrastruktur för vägtransporter skapas både möjligheter för utveckling, 
regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt som ett ökat användande av vägtransporter 
medför negativ miljöpåverkan, både med hänsyn till klimat, hälsa och landskap.     
 

• Inriktning järnväg 
 
Den del av namnsatta brister som inriktar sig på förbättringar inom järnvägen innefattar åtgärder 
som höjer kapaciteten inom järnväg, ökar attraktiviteten av bantransporter samt förbättrar 
samordningen mellan tåg- och andra kollektivtransporter. Åtgärder som möjliggör snabba och 
smidiga resor med tåg förbättrar möjligheterna för arbetspendling. Effekterna blir ökad sys-
selsättning samt en påtagligt förbättrad och påskyndad regionförstoring. Tåg är ett 
transportmedel som kan användas av både gamla och unga, med eller utan körkort. Därmed 
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bedöms investeringar inom järnväg gynna en större andel av befolkningen och ha positiva 
effekter för användbarhet och jämställdhet i transportinfrastrukturen.   
 
Genom att underlätta och göra tågresor attraktivare möjliggör man för en överflyttning av 
resande från bil till tåg. Den största ökningen av tågresor bedöms dock kunna ske som 
nyskapat resande, både med hänsyn till att trafikbehövet kommer att öka i takt med regionens 
utveckling och samtidigt som regionförstoring sker. Ur miljösynpunkt bedöms denna typ av 
åtgärder, i den utsträckning de medför överflyttning från väg, få positiva effekter inom 
klimatpåverkan och hälsa. Eftersom förstärkningar av spårinfrastruktur medför vissa ingrepp i 
landskapet och barriäreffekter, bedöms effekterna inom denna kategori bli något negativa. 
 
Potter 
Namnsatta brister inom transportinfrastrukturen som bedöms kosta mindre än 25 mkr att 
åtgärda finansieras via potter. Medelfördelningen till potterna är uppdelad mellan brister inom 
kollektivtrafik, cykelvägnät, trafiksäkerhet samt åtgärdsvalsstudier. Effekterna av 
åtgärdsvalsstudier har inte bedömts här eftersom denna medeltilldelning går till beslutsfattande 
om åtgärdsval och medför därmed ingen fysisk påverkan.  
 

• Kollektivtrafik 
 

Medel som tilldelas potten för kollektivtrafik kommer att användas till åtgärder som på olika sätt 
höjer kvaliteten och attraktiviteten av resor med buss och tåg. Exempel på åtgärder inom denna 
pott kan avse utbyggnad av särskilda kollektivtrafikkörfält, pendlarparkeringar, bättre 
anslutningar för buss, handikappsanpassning, hållplatsåtgärder och stationsåtgärder. Särskild 
fokus läggs på åtgärder som utvecklar ett komplett transportsystem där resor med olika 
transportslag kan kombineras på ett smidigt sätt. De positiva effekterna inom kategorierna 
användbarhet, kvalitet och jämställdhet som dessa åtgärder medför bedöms inkludera och 
gynna en stor andel av befolkningen, med spridning över olika samhällsskikt. Vidare höjs i flera 
fall trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.  
 
Ett tydligare hela-resan perspektiv och högre tillförlitlighet underlättar arbetspendlingen från 
kringliggande småorter i länet till de större tätorterna. Därmed skapas positiva effekter på den 
lokala arbetsmarknaden i länet. 
 
Genom att åtgärderna gör kollektivtrafiken mer attraktiv, ökar förutsättningarna för att fler ska 
åka kollektivt istället för med privatbilar, vilket kan medföra positiva effekter med hänsyn till 
klimatpåverkan och luftkvalitet.   
 

• Cykelvägnät 
 

De medel som avses i potten för cykelåtgärder ska användas för att genomföra cykelstrategin. 
Åtgärderna ska syfta till att förbättra standarden på cykelvägnätet, knyta samman cykelstråk och 
höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. En direkt effekt av ökad cykeltrafik är att detta 
transportslag bidrar till vardagsmotion, med mycket positiv effekt på folkhälsan. Hälsovinsterna 
med ökad andel cyklister bidrar till att satsningar inom cykelinfrastruktur är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Åtgärderna inom denna pott bedöms vidare få positiva effekter inom användbarhet, 
jämställdhet och säkerhet. Investeringar i cykelinfrastruktur kan användas av majoriteten av 
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befolkningen oavsett ålder och samhällsskikt och bidrar starkt till ökad tillgänglighet och 
användbarhet av transportinfrastrukturen. Cykelvägar används även ofta som transportleder för 
funktionshindrade personer. 
 
Eftersom transporter med cykel inte medför några utsläpp, har ökad cykeltrafik mycket positiva 
effekter ur klimatsynpunkt. 
 

• Trafiksäkerhet 
Potten för trafiksäkerhetsåtgärder avser åtgärder av mindre skala som bidrar till en säkrare 
trafikmiljö. Åtgärderna kan beröra korsningar, trafikplatser, skolvägar och sidoområdesåtgärder 
och fördelas mellan olika trafikslag. Investeringarna är inte koncentrerade till speciella stråk, 
utan val av åtgärder görs utifrån vad som bedöms ge störst effekt för trafiksäkerheten. En 
säkrare trafikmiljö ger främst positiva effekter inom kategorin trafiksäkerhet. Även 
användbarheten av transportsystemet ökar då det i större utsträckning blir tillgängligt för barn, 
äldre och funktionshindrande, vars möjligheter att nyttja ett otryggt transportsystem är särskilt 
begränsade.  
 

Samlad effektbedömning 

Eftersom det finns två alternativa inriktningar i åtgärdsplanen kan planen inte effektbeskrivas 
som en helhet. Fördelning av medel och valet av åtgärder kommer att ha betydande påverkan 
på planens effekter. Därmed är den samlade effektbedömningen uppdelad efter de två 
planalternativen. 
 
Samlad effektbedömning för alternativ 1 
 
Med en inriktning där en stor andel av medlen satsas inom kollektivtrafiken medför 
planalternativ 1 betydande fördelar inom transporters kvalitet och användberhet samt 
miljöpåverkan. Denna inriktning har en tydlig anknytning till regionala mål om ökat antal resande 
med kollektivtrafik. 
 
En betydande andel av medlen kommer att fördelas mellan namnsatta vägåtgärder utmed väg 
288 och större namnsatta brister. Därav ökar mobiliteten och tillgängligheten inom länet och till 
övriga delar av regionen. Effekterna ligger därmed i linje med målet om samverkan med 
kringliggande län och ett storregionalt perspektiv samt målet om effektiva godstransporter.  I 
alternativet föreslås betydande investeringar i järnväg. Förhöjd attraktivitet för tågresor och den 
överflyttning från vägtrafik till tåg som möjliggörs genom dessa investeringar bedöms ligga i linje 
med de regionala målen om regionförstoring, och minskad klimatpåverkan. Dessutom pekar 
genomförda studier på det främst är genom närheten till spårburen kollektivtrafik som en 
förbättrad tillgänglighet kan nås, se vidare resonemang på sida 10 i del 2 av denna plan. 
 
Samtidigt medför utbyggnad av järnvägsinfrastruktur negativa effekter på landskapet, främst i 
form av barriärer, bulleremissioner samt ianspråktagande av mark.  
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Generellt för båda planalternativen kan sägas att förhöjd säkerhet bedöms bli en genomgående 
effekt av många av de föreslagna åtgärderna. Säkerhet i trafiken prioriteras därmed även om 
inget av de regionala målen fokuserar på denna fråga. 
 
Samlad effektbedömning för alternativ 2 
 
Flertalet effekter som bedömts aktuella för planalternativ 1 sammanfaller med effekterna av 
planalternativ 2. Den största skillnaden är att inga medel fördelas till järnvägssatsningar i 
alternativ 2. Därmed uteblir de positiva effekterna på användbarhet och kvalitet som 
investeringar i järnväg bedömts medföra. Medlen satsar istället i större utsträckning på de stora 
namnsatta vägobjekten. Denna prioritering medför att planalternativ 2 i större utsträckning bidrar 
till tillgänglighet på väg och effekter som förkortade restider, effektivare arbetspendling, 
regionförstoring samt ökad trafiksäkerhet för vägtrafiken. Genom att fokusera på de större 
vägåtgärderna får länet en bättre anknytning till övriga län i regionen och större tillgång till 
medföljande positiva marknadseffekter.  
 
Större satsningar på vägobjekt medför samtidigt negativ miljöpåverkan, både med hänsyn till 
utsläpp av klimatpåverkande- och hälsofarliga gaser samt bulleremissioner. Vidare medför 
breddning och utbyggnad av vägar, samt ombyggnad till mötesfri väg negativa effekter på 
landskapet i form av markingrepp samt barriäreffekter.       
 
Sammanställning av planalternativens bidrag till nationella och regionala målen 
 
I tabellen nedan sammanställs bedömningen av planalternativens bidrag till uppfyllnaden av de 
nationella och regionala transportmål som tagits hänsyn till i denna effektbeskrivning.  
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Tabell 3: Bedömningsmatris för planens bidrag till uppfyllnad av nationella och regionala transportmål 

Nationella och regionala transportmål 
Bidrar planen till 
uppfyllande av 

målet? 
Kommentar 

Nationella transportpolitiska mål  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 

Tillgänglighetsmålet Ja Ja     

Hänsynsmålet Ja Delvis   

Planen medför många TS-
åtgärder, men bidrar 
samtidigt negativt till 
miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

Länstransportplanens mål         

Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till 
år 2020 (med basår 2006). Det långsiktiga målet är att 
hälften av alla motoriserade resor sker med 
kollektivtrafik.   

Oklart Oklart 

Inga beräkningar på ökad 
andel kollektivtrafik har 
gjorts i denna bedömning. 
Förutsättningar för ökad 
kollektivtrafik ges.   

Inga beräkningar på ökad 
andel kollektivtrafik har 
gjorts i denna bedömning. 
Vissa förutsättningar för 
ökad kollektivtrafik ges.   

Uppsala län ska få infrastrukturella investeringsmedel 
minst i proportion till länets andel av rikets befolkning 
till år 2030, motsvarande ca 3,8 %.  

- - Planens innehåll påverkar inte målet 

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent 
till år 2020 (med basår 1990). 

Ja Nej   

Alternativet bidrar till ökad 
trafik på väg , vilket medför 
ökade utsläpp av 
klimatpåverkande gaser.  

Uppsala län ska ha en bred och regelbunden 
samverkan med omkringliggande län, så att resande 
och transporter i ett storregionalt perspektiv stärks och 
utvecklas. 

Ja Ja     

Godstransporter till, från och genom Uppsala län ska 
ske så effektivt och hållbart som möjligt.  

Ja Nej   
För att öka hållbarheten hos 
godstransporter bör järnväg 
prioriteras framför väg. 

Andel resor som sker till fots eller med cykel ska öka.  Ja Ja     

Regionala strategier         
Ökat resande med kollektivtrafik, särskilt längs de stora 
stråken (väg och järnväg). 

Ja Delvis   Bidrar inte till ökat resande 
med järnväg. 

Effektiva och hållbara godstransporter till/ från och 
genom länet (väg, järnväg och sjöfart). 

Ja Delvis   Bidrar inte till hållbara 
godstransporter på järnväg. 

Ökad andel resor som sker med cykel eller till fots 
(gång- och cykelvägar). 

Ja Ja     

Bred samverkan med omkringliggande län, för att 
stärka och utveckla resande och transporter i ett 
storregionalt perspektiv. 

Ja Ja     

 

 



Bilaga 3 – inkomna behov från kommuner och landsting 
Nedan följer en lista över samtliga brister och behov som inkommit i samband med den begäran som 
Regionförbundet skickade ut till sina medlemmar med remiss mellan december 201 

 

Kommun 
 

Objekt Typ av 
objekt 

Prioritet 

Enköping året-runt-cykelleder Cykelväg   

Heby Heby-Morgongåva gc-väg 1 

Heby Morgongåva-Vittinge gc-väg 1 

Heby Harbo-Lindsbro-(Östervåla) gc-väg 2 

Heby Heby-Tärnsjö-Gysinge väg 56 Cykelväg 5 

Heby Tärnsjö-Östa väg 881 Cykelväg 5 

Heby Harbo-Haga väg 272 Cykelväg 5 

Heby Enåker-Runhällen-Ängshäll väg 
891 

Cykelväg 6 

Heby Uddunge, Lunda-Ravastbo vsk Cykelväg 6 

Heby Harbo-Laksjöbadet väg 863 Cykelväg 6 

Heby Heby-Villervallan, väg 858 Cykelväg 6 

Heby Heby-Horrstaås, väg 830 
Littersbov 

Cykelväg 6 

Heby Östervåla-hembygdsgården väg 
272 

Cykelväg 6 

Heby Morgongåva-Axsjöbadet väg 
833 

Cykelväg 6 

Heby väg 852-Vittingeparken Cykelväg 6 

Heby Tärnsjö, Storgt-väg 56 Cykelväg 6 

Heby Morgongåva Strandvägen-
Idrottsv väg 72 

Cykelväg 6 

Heby Heby-Horrsta väg 254 Cykelväg 6 

Håbo Gc-väg mellan Bålsta och 
Yttergran 

Cykelväg 7 

Håbo Gc-väg Bålsta-Bro Cykelväg 7 

Håbo Gc-väg Krägga-Ekolsund Cykelväg 7 

Knivsta Knivsta-Björksta (Märsta/Arlanda Cykelväg Hög 

Knivsta Alsike stn-Knivsta Cykelväg Hög 

Knivsta Knivsta-Mälsta-Husby 
Långhundra 

Cykelväg Hög 

Knivsta Alsike-Sävja Cykelväg Medel 

Knivsta Uppsala-Vassunda-Knivsta Cykelväg mycket hög 

Knivsta Lagga Kyrkby Cykelväg och 
ts 

Troligtvis hög 

Knivsta Ekhamn-Västersjö Cykelväg Troligtvis hög 

Uppsala Genom Björklinge (Sätunavägen) Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 



Uppsala Hemslöjdvägen-Nåntunavägen 
(genom skogen) 

Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Vreta/Uppsala Näs-Uppsala 
(genom skogen) 

Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Genom Björklinge (Gävlevägen) Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Berga Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Åloppe-Bälinge Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Alsike-Sävja (längs med 
järnvägen) 

Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Genom Järlåsa Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Hov-Kommungränsen (2+1-väg) Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Korsningen 272/630-Ulva Kvarn Cykelväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Vreta/Uppsala Näs-Uppsala 
(längs Lubrovägen) 

Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Storvreta-Vatthholma Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Gunsta-Länna Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Hemslöjdvägen Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Länna-Almunge Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Flottsund-Mora hage-
Krusenberg 

Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 



Uppsala Uppsala-Skölsta (längs 
museijärnväg) 

Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Genom Storvreta: Fullerövägen Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Danmark-Falebro-Bergsbrunna Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Gunsta-Fjällnora-Ut till väg 282 
(rekreation) 

Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Hammarskog-Vreta/Uppsala Näs Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Genom Storvreta: 
Kilsgärdsvägen 

Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Genom Storvreta: Äretunavägen Cykelväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Jälla-Örby (2+1 väg) Cykelväg år 1-3 

Uppsala Klastorp-Ulva Kvarn (rekreation 
längs ån) 

Cykelväg år 1-3 

Uppsala Bälinge-Forkarby-Ulva Kvarn, 
sista 300m 

Cykelväg år 1-3 

Uppsala Uppsala, Bärby hage-Lövstalöt Cykelväg år 4-6 

Uppsala Börjevägen från Husbyborg-
Börjekorset 

Cykelväg år 4-6 

Uppsala Kvarnbolund-Kommungränsen 
(2+1-väg) 

Cykelväg år 4-6 

Uppsala Kvarnbolund-Kommungränsen 
(på den gamla banvallen) 

Cykelväg år 4-6 

Uppsala Nåntunavägen Cykelväg år 4-6 

Uppsala Lövstslöt-Björklinge Cykelväg år 4-6 

Uppsala Storvreta-Vatthholma Cykelväg år 4-6 

Uppsala Danmark-Slavsta Cykelväg år 4-6 

Uppsala Uppsala-Skölsta (längs 
Alrungegatan) 

Cykelväg år 4-6 

Uppsala Gysningevägen från Husbyborg-
Korsningen 272/630 

Cykelväg år 4-6 

Älvkarleby södra Skutskär-Älvkarleby Cykelväg 1 

Östhammar gc-vägar mellan tätorterna Cykelväg 3 



 

 

 

 

 

 

Kommun Objekt Typ av objekt Prioritet 
Enköping motorvägshpl Grillby kollektivtrafik   

Enköping Knutpunkt Litslena kollektivtrafik   

Enköping Hpl och pendlarparkering 
Annelund 

kollektivtrafik   

Enköping pendlarparkering resecentrum kollektivtrafik   

Heby Harbo  koll, ts 2 

Heby pendlarparkering Harbo kollektivtrafik 4 

Heby generellt busshpl kollektivtrafik 4 

Heby Runhällen, Ängshäll, väg 891 kollektivtrafik 6 

Heby Vittinge, Smedstorpet kollektivtrafik 6 

Ktf spårtaxi Science Park - Ultuna (spårtaxi) Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Ktf Uppsala stad stråk kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Pendlarparkering och busstn vid 
Älvkarleby stn 

kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Harbo, hpl och pendlarpark kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Knutpunkter Uppsla stad, 
Gränby, Akad sjukh 

kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Litslena/Skolsta knutpunkt kollektivtrafik 4-6 år 

Ktf Skutskär, ny centrumhållplats kollektivtrafik 4-6 år 

Ktf Knutpunkter Uppsala stad: bl a 
Uppsala södra 

kollektivtrafik 4-6 år 

Ktf Uppsala stad, Enköping stråk kollektivtrafik 4-6 år  

Uppsala Kollektivtrafikkörfält mm Skaft 
Resecentrum -Nyby -Gränby 

Kollektivtrafik år 1-3 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält mm,  skaft 
Resecentrum - Gottsunda 

Kollektivtrafik år 1-3 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält mm, skaft 
Resecentrum - Gränby samt 
knutpunkt 

Kollektivtrafik år 1-3 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält Österleden 
och Fyrislundsgatan 

Kollektivtrafik år 1-3 

Uppsala Framkomlighetsåtgärder, skaft 
Resecentrum - Gottsunda via 
Norbyvägen 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Framkomlighetsåtgärder, skaft 
Resecentrum - Luthagen 

Kollektivtrafik år 4-6 



Uppsala Spårtaxi resecentrum - BMC Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält mm skaft 
Resecentrum -Ulltuna 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält, skaft 
Resecentrum -Årsta/Slavsta 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält, skaft 
Resecentrum - Boländerna 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält, skaft 
Resecentrum - Ärna 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Framkomlighetsåtgärder, skaft 
Resecentrum - Bergsbrunna 

Kollektivtrafik år 4-6 

Uppsala Framkomlighetsåtgärder, skaft 
Resecentrum - Årsta 

Kollektivtrafik Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Kollektivtrafikkörfält, skaft 
Resecentrum - Stenhagen 

Kollektivtrafik Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Spårväg, Gränby - Nyby - 
Gottsunda 

Kollektivtrafik Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Spårväg, Gränby - Ulltuna Kollektivtrafik Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Spårväg, Årsta - Stenhagen Kollektivtrafik Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Spårväg Årsta - Funbo Kollektivtrafik Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Spårtaxi Gottsunda - 
Bergsbrunna station 

(spårtaxi) Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Älvkarleby Pendlarparkering Älvkarleby stn kollektivtrafik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kommun Objekt Typ av objekt Prioritet 
Enköping Järnväg Enköping-Uppsala järnväg   

Heby Dalabanan Järnväg 1 

Heby industrispår till Heby sågverk 
mm 

Järnväg 6 

Håbo Mälarbanan Järnväg 3 

Knivsta Ostkustbanan: Uppsala-Arlanda-
Stockholm 

Järnväg mycket hög 

Ktf Ostkustbanan: Uppsala-
Arlanda/Märsta-Stockholm 

Järnväg 1 

ktf planskild korsning Morgongåva Järnväg 1-3 år 

Ktf planskildether i Uppsala Järnväg 1-3 år 

Ktf Ostkustbanan Skutskär-Furuvik 
dubbelspår 

Järnväg 1-3 år 

Ktf Knivsta stn planskildheter järnväg 4-6 år 

Ktf Dalabanan ökad kapacitet järnväg 4-6 år 

Ktf Arosstråket järnväg 4-6 år 

Ktf ts-åtgärder inom järnväg järnväg 4-6 år  

Uppsala Dalabanan, Uppsala- Sala, 
delsträckor 

Järnväg år 4-6 

Uppsala Ostkustbanan: Uppsala-Arlanda-
Stockholm 

Järnväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Arosstråket -ny järnväg Uppsala-
Enköping 

Järnväg Mycket 
angelägna 

brister, 
oprioriterade 

Uppsala Uppsala norra infart, tre spår Järnväg Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Planskildkorsning – St. 
Persgatan 

Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

år 1-3 

Uppsala Planskildkorsning - St. 
Olofsgatan 

Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

år 1-3 

Uppsala Planskildkorsning - Vimpelgatan 
alt. Sofielundsgatan 

Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 



Uppsala Plankorsning - Bergsbrunna Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Plankorsning - Vänge Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Plankorsning . Börjegatan Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Plankorsning - Järlåsa Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Planskildkorsning - Ringgatan Planskild 
korsning 
järnväg/väg 

Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Östhammar Hargshamnsbanan Järnväg 2 

 

 

Kommun Objekt Typ av objekt Prioritet 
Heby tåguppehåll Vittinge kollektivtrafik 1 

Håbo Bålsta station kollektivtrafik 2 

Knivsta Alsike station station mycket hög 

Knivsta Alsike knutpunkt station/knutpunkt mycket hög 

Knivsta Knivsta station och bussterminal station/knutpunkt mycket hög 

ktf station Storvreta kollektivtrafik 1-3 år 

ktf station Örbyhus kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf stationer Tierp kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf station Vänge kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Bålsta station kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Älvkarleby stn kollektivtrafik 1-3 år 

Ktf Uppsala södra kollektivtrafik 4-6 år 

Ktf Gamla Uppsala ny station kollektivtrafik längre sikt 

Ktf Grillby, Krägga nya stationer kollektivtrafik längre sikt 

Ktf Bålsta station pendeltåg mot 
Enköping-Västerås 

kollektivtrafik län längre sikt 

Uppsala Station - Vänge Station/        
knutpunkt 

år 1-3 

Uppsala Resecentrum Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station - Storvreta Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station – Bergsbrunna II Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 



Uppsala Station – Börjetull/Librobäck Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station - G. Uppsala Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station - Järlåsa Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station - Stenhagen Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

Uppsala Station - Ramstalund Station/knutpunkt Angelägna 
brister, 

oprioriterade 

 

 

 

Kommun Objekt Typ av objekt Prioritet 
Heby Morgongåva passage jvg/v 72 ts 1 

Heby Östervåla passage väg TS 2 

Heby Harbo gnm tätort ts 2 

Heby Tärnsjö ts 2 

Heby Heby väg 72/254/895 ts 2 

Heby generellt övergångsställen enl 
trafiknätsanalys 

ts 5 

Heby Heby väg 830, Skolgatan vid 
skolan 

ts 5 

Heby Östervåla centrum väg 272 ts 5 

Heby Gräsbovägen väg 858 
kurvrätning 

ts 5 

Heby Östervåla vid Zetterbergs väg 
272 

ts 6 

Heby Heby, Storgatan väg 895 ts 6 

Knivsta Väg 77/Spakbacken Trafiksäkerhet Hög 

Knivsta Knivsta tpl E4/77 ts Hög 

Knivsta Lagga kyrkby TS troligtvis hög 

Uppsala Trafikplats Husbyborg - 
Korsningen 272 och 55 norra 
(trafiksäkerhet) 

Trafiksäkerhet år 1-3 

Uppsala Korsningen 290/Ängbyvägen i 
Vattholma 

Trafiksäkerhet år 1-3 

Uppsala Korsningen norra infarten 
Storvreta 

Trafiksäkerhet år 1-3 

Uppsala Korsningen 282 vid Funbo vid 
infarten till skolan 

Trafiksäkerhet år 1-3 

Uppsala Sidoområdesåtgärder väg 282 
mellan E4 och Almunge 

Trafiksäkerhet år 4-6 

Uppsala 72 Vänge – Kvarnbo Trafiksäkerhet år 4-6 



Läby/Österby 

Älvkarleby skolvägar i Skutskär, v 76, östra 
vägen 

ts 1 

Älvkarleby avfarten väg 76 till Hamnvägen ts 1 

Älvkarleby genom Marma ts 1 

Älvkarleby Hydrokorset Älvkarleby ts 2 

Älvkarleby vägtriangel Älvkarleby 758,759 ts 2 

Älvkarleby gnm Älvkarleö bruk ts 2 

Älvkarleby Älvkarleby-Dragon gate ts 3 

Älvkarleby ts genom Älvkarleö bruk ts 2 

Älvkarleby ts genom Marma ts 2 

Östhammar cirkulationsplats, Alunda ts 4 

östhammar cirk.pl i Börstil ts 4 

Östhammar cirk.pl i Österbybruk ts 4 

Östhammar v 730 Dannemora-Österbybruk ts 5 

 

 

Kommun Objekt Typ av 
objekt 

Prioritet 

Enköping Rv 55 Enköping-Strängnäs väg   

Heby väg 272 Björnarbo-
kommungräns 

väg 2 

Heby väg 746 Östervåla-E4 väg 3 

Heby Heby-Julmyra väg 623 väg 4 

Heby väg 72 Heby-rv 55 väg 4 

Heby väg 890, Enåker-Kölfors 
underhåll 

väg 6 

Håbo väg 263 Väg tidigt i 
planperioden 

Håbo Tpl Draget Väg 4 

Håbo Tpl Krägga väg 5 

Håbo Åtgärder på E18, Mälarbanan för 
logistik Bålsta 

väg, järnväg 6 

Uppsala Väg 288 Hov-Alunda Väg år 1-3 

Uppsala Rv 55 infart Uppsala väg år 1-3 

Uppsala Trafikplats Årsta Väg år 4-6 

Uppsala Ny väglänk med trafikplats E4-
Bergbrunna station 

Väg Mycket 
angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Bergsbrunnalänken  
Bergsbrunna station- väg 255 

Väg Mycket 
angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Årikeslänken väg 255 - Fyrisån - 
DH-väg 

Väg Mycket 
angelägna 
brister, 
oprioriterade 



Uppsala Rv 55 Kvarnbolund – 
Örsundsbro 2+1 väg 
(trafiksäkerhet) 

Väg Mycket 
angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Trafikplats Berthåga Väg Angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Ombyggd trafikplats  E4/290, 
Storvreta 

Väg Angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Bärbyleden 1 - Förstärkning Väg Angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Väg 288 Uppsala - Örby Väg Angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Uppsala Sydvästlänken, Kungsängsleden 
- Berthåga 

Väg Angelägna 
brister, 
oprioriterade 

Älvkarleby Älvkarleby-Forsmark väg 1 

Älvkarleby genom Älvkarleby samhälle väg 1 

Älvkarleby Gävle-Skutskär-E4 väg 2 

Älvkarleby Långsandsvägen från v 76 
genom Överboda-Ytterboda 

väg 3 

Östhammar väg 288 Gimo-Börstil Väg 1 

Östhammar väg 76 väg 2 

 

 

Kommun Objekt Typ av 
objekt 

Prioritet 

Håbo färja Skokloster-Västersjö vägfärja   

Östhammar farleden till Hargshamn sjöfart 1 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-08 KS2008/54 nr 2013.2201

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Utökat användande av läsplattor för hantering av sammanträ-
deshandlingar 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, om använd-
ning av läsplattor har ett försök pågått för distribution av sammanträdes-
handlingar i digital form. Deltagare i försöket är ledamöterna och ersättarna 
i kommunstyrelsens arbetsutskott – totalt åtta personer. Försöket finansieras 
via kommunstyrelsens medel till förfogande.  

Förvaltningen har genom samtal med deltagarna i försöket tillsammans med 
en bedömning av försöket utifrån administrativ effektivitet, kommit fram till 
att användningen av läsplattor dels förenklar distributionen av handlingar 
dels underlättar för politiken att ta del av och administrera sammanträdes-
handlingarna. 

Efter vunna erfarenheter av försöket, som i huvudsak är positiva för alla par-
ter, bedömer förvaltningen att försöket bör övergå till en permanent lösning 
för hantering av handlingar inför utskottets och styrelsens sammanträden. 
Detta medför i så fall att förvaltningen tillhandahåller läsplattor till samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen – totalt 18 personer. Den till-
kommande gruppen om tio personer erbjuds genomgå en utbildning i hand-
havande av läsplattan samt erbjuds även möjlighet till individuellt stöd för 
att underlätta introduktionen av den nya distributionsformen. Pappershand-
lingar kommer att under en övergångperiod, att skickas till den tillkomman-
de politikergruppen fram till dess den nya tekniken är säkerställd för alla. 
Då detta är uppnått, avslutas distributionen av pappershandlingar. 

Kostnaden för läsplattor till den tillkommande gruppen politiker kan över-
slagmässigt beräknas till ca 40 000 kr. Tillkommande kostnader för bred-
bandsabonnemang kan beräknas till ca. 20 000 kr per år. Ett fortsatt använ-
dande av pappershandlingar innebär kostnader för sammanställning av 
handlingar, tryckning av dessa, porto för distribution, kostand för  kuvert 
med mera. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-08-08 KS2008/54 nr 2013.2201

 

Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att det pågående försöket med digitala handlingar ut-
ökas och övergår i en permanent distribution av sammanträdeshandling-
ar till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Styrelsen beslutar att nu tillkommande kostnader för den utökade digita-
la distributionen av handlingar, finansieras via styrelsens budget. 

__________ 
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Beslut om läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar 
Under senaste tid har intresset för läsplattor och digitala distributionslös-
ningar för kallelser och protokoll ökat bland kommuner och landsting i Sve-
rige. Framförallt är det växande användningen av läsplattor i samhället i 
stort som har drivit fram utvecklingen.   

Läsplattor är egentligen inte en ny teknik, den har varit tillgänglig ett antal 
år på marknaden utan att egentligen slå igenom. Ursprungligen var det 
primärt en teknik för digital lagring samt läsning av böcker och annan litte-
ratur. Det var först via Apples lansering av sin version av läsplattan – Ipad – 
som den generella efterfrågan ökade markant.  

Den nya teknikutvecklingen tycks möjliggöra ett miljövänligare, smidigare 
och mer kostnadseffektivt utskickningsförfarande av handlingar och kallel-
ser. För att bättre utröna vilka alternativ som är lämpar sig bäst för Håbo 
kommun så har kommunstyrelsen förvaltning behandlat frågan utifrån ett 
ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt perspektiv. 

Möjliga tekniska lösningar och exempel från andra kommuner 
Några kommuner som kommit långt i denna digitaliseringsprocess är 
Bengtsfors kommun, Göteborgs stad och Halmstad kommun. Gemensamt 
för kommunerna är att deras kallelser nu distribueras digitalt, i PDF-format, 
med tydliga bokmärken som gör det enkelt att växla mellan ärenden och 
bilagor.   

Bengtsfors kommun 
Bengtsfors kommun har valt en lösning där kallelsen först sammanställs i 
PDF-format av kommunens tjänstemän. Kallelsen laddas sedan upp på en 
server som tillhandahålls och drivs av ett externt företag. Företaget distribu-
erar sedan kallelsen till kommunens förtroendevalda via en ”app” som lad-
das ner till varje läsplatta.  

Göteborgs stad 
Även Göteborgs stad, där det är socialnämnden som har stått som test-
nämnd, har valt en liknande lösning. Både Bengtsfors kommun och Göte-
borgs stad menar att vinsten med den nuvarande lösningen är att det har va-
rit enkelt för de förtroendevalda att sätta sig in i det nya systemet. Företaget 
har levererat en pedagogisk produkt som gjort det lättare för de förtroende-
valda att få en överblick över ärenden och bilagor. 

Halmstad kommun 
Halmstad kommun har valt att driva hela digitaliseringsprocessen internt. 
Kommunen har valt en lösning där kallelsen först läggs upp på kommunens 
hemsida i PDF-format. Varje förtroendevald laddar sedan ner kallelsen till 
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en egen läsplatta som har försätts med programmet ”Goodreader” som är 
speciellt anpassad för läsning av PDF-dokument. Fördelarna med egen drift 
är att det är kostnadseffektivt, men det är inte lika pedagogiskt och lättill-
gängligt som de företagsproducerade lösningarna.  

Slutsatser 
Samtliga kommuner rapporterar att införandet av ett digitalt system fram-
förallt har inneburit effektivitetsvinster både för tjänstemännen och för de 
förtroendevalda. Framförallt görs tidsvinster i och med att kopiering och ut-
skicksförfarandet har avskaffats. De förtroendevalda har även rapporterat att 
de nu finner det enklare att få en överblick av innehållet i en kallelse och att 
det underlättat inläsningsprocessen inför sammanträden  

Samtliga ovanstående kommuner har valt Ipad som läsplatta. Motiveringen 
bakom detta har varit att Ipaden är utrustad med en stor display och har ett 
pedagogiskt och användarvänligt operativsystem. En annan motivering har 
varit att det är enklare att hitta företag som programmerar och distribuerar 
lösningar till Ipad.  

För att få tillgång till de digitala handlingarna, antingen via en ”app” eller 
via nedladdning från hemsida,  så krävs en fungerande internetuppkoppling, 
antingen via ett trådlöst nätverk eller också ett 3G-abonnemang. För att möj-
liggöra måste alla förtroendevalda alltid har tillgång till kallelser så bör 
eventuella kommunala läsplattor förses med 3G-abonnemang. 

Sekretess  
Ur sekretessynpunkt får det inte finnas möjligheter för obehöriga att få till-
gång till sekretessklassade uppgifter. För att skicka sekretessklassade hand-
lingar digitalt krävs därför vissa speciella tekniska lösningar såsom krypte-
ringar och starka lösenord.Denna typ av problematik är dock mer svårforce-
rad för nämnder som till dagligdags hanterar känsliga uppgifter. Kommun-
styrelsen hanterar ytterst sällan sekretessklassade handlingar och torde där-
för inte påverkas nämnvärt.  

Miljö 
Uppskattningsvis skickas ungefär 90 000 sidor i handlingar per post varje år 
bara till ledamöter i Håbo kommuns fullmäktige och kommunstyrelse. Ut-
skick av sådana kvantiteter medför självfallet en negativ miljöpåverkan i 
form av utsläpp från transporter och pappersindustri.  
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Ekonomi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 
Kallelsen till utskottet och styrelsen skickas gemensamt vid ett och samma 
tillfälle. Efter arbetsutskottets sammanträde görs ett utskick till, innehållan-
de utskottets protokoll. 

Kommunstyrelsens har 11 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 

Utskottet och styrelsen sammanträder vid sju tillfällen vardera under ett år. 
Totalt uppgår antalet försändelser till utskott och styrelse, tillsammans med  
kompletteringar med protokoll från utskottets sammanträden, till 252 st un-
der ett år. Den direkta kostnaden för detta fördelar sig enligt följande: 

Varje försändelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor. 

Tryckkostnad:  28 350 kr 
Kuvertkostnad:  1 000 kr 
Papperskostnad: 1 920 kr 
Portokostnad:  7 680 kr 

Totalt:   38 950 kr 

Kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige har 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. 

Fullmäktige sammanträder vid sju tillfällen under ett år. Totalt uppgår anta-
let försändelser till fullmäktiges ledamöter och ersättare, till 483 st under ett 
år. Den direkta kostnaden för detta fördelar sig enligt följande: 

Varje kallelse omfattar i snitt ca 150 dubbelsidor 

Tryckkostnad:  54 337 kr 
Kuvertkostnad:  1 932 kr 
Papperskostand: 3 622 kr 
Portokostnad:  14 490 kr 

Totalt:   74 381kr 

Den totala årskostnaden för utskicken dels till kommunstyrelsen dels till 
kommunfullmäktige, kan alltså beräknas uppgå till ca 115 000 kr per år. Till 
detta kommer personalkostnader för tryckning och kuvertering med mera 
som grovt kan uppskattas till ca. 30 000 kr. 

Kostnader för införandet av digitala handlingar 
Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat två möjliga alternativ för in-
förandet av digitala handlingar i Håbo kommun.  
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Kostnaden för läsplattan är beräknat på 5000 kr per enhet, vilket är ett scha-
blonvärde som täcker in de flesta mellanprisnivåerna av läsplattesegmentet 
på marknaden.  

Alternativ 1 – Externt system 

Håbo kommun upphandlar dels ett extern system för digitalt utskick av kal-
lelser och dels läsplattor till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.  

Kostnadsbild  

Externt system: 49 000 kr 

Drift per år: 57 000 kr (OBS! återkommande kostnad) 

Endagsutbildning: 10 000 kr 

Läsplattor: 90 000 kr 

Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Återkommande kostnad) 

Totalt: 247 000 kr 

Löpande årskostnad: 98 000 kr  

 

Alternativ 2 – Egen drift  

Håbo kommun upphandlar endast läsplattor till kommunstyrelsens ledamö-
ter och ersättare. Ledamöter och ersättare laddar själva ner kallelsen till sin 
läsplatta från kommunens hemsida. Varje läsplatta förses med ett program 
som möjliggör annoteringar direkt i pdf-format. Eventuell utbildning och 
service genomförs av kommunens personal. 

Kostnadsbild:  

Läsplattor: 90 000 kr 

Abonnemangsavgift: 41 000 kr (OBS! Återkommande kostnad) 

Programvara: 1 000 kr 

Totalt: 132 000 kr 

Löpande årskostnad: 41 000 kr 
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En slutsats av den ekonomiska genomgången är att införandet av läsplattor 
och digitala distributionskanaler primärt inte motiveras av rena ekonomiska 
vinster. Det som dock talar för ett brukande av digitala kallelser är möjlighe-
ten till effektivitetsvinster för både förvaltning och förtroendevald.   

Möjlig lösning för Håbo kommun 
Av ovanstående tillvägagångssätt förordar kommunstyrelsens förvaltning al-
ternativ 2 . Detta eftersom att det alternativet ger möjlighet till en utvärde-
ringsperiod, för både förtroendevalda och tjänstemän, som inte för med sig 
lika stora kostnader som alternativ 1. Ett sådant tillvägagångssätt ger också 
tjänstemännen en möjlighet att noggrant följa den kommunala utvecklingen 
inom området samtidigt som det inte stänger dörren för ett framtida inköp 
av en extern tjänst.   

Innan systemet sätts fullt bruk så föreslår förvaltningen att styrelsens arbets-
utskott används som en utvärderingsgrupp i under max tre sammanträden. 

 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2011-11-14, § 55.  
 
Utskottet tillstyrker ett införande av läsplattor inom den politiska verksam-
heten. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen uppdrar till kommunkansliet att genomföra ett prov med 
läsplattor för hantering av sammanträdeshandlingar. Försöket genom-
förs inom gruppen arbetsutskottets ordinarie ledamöter och ersättare 
samt berörda tjänstemän. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att dels upprätta avtal med brukarna 
om användandet av läsplattorna och dels anordna lämplig utbildning i 
handhavandet av plattorna. 

3. Styrelsen beslutar att, om förvaltningen efter utvärdering av försöket, 
ställer sig positiv till utökat användande av läsplattor, utrusta samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen med läsplattor.  

4. Styrelsen beslutar att försöket finansieras via styrelsens medel till för-
fogande. 
_______ 

Beslutsexpediering: Ekonomichef, kommunsekreterare 
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Förslag till justerade valdistrikt inför de kommande valen år 
2014 
Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 2014-09-14. Båda 
valdagarna föregås av en period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-
melser för valdistriktens utformning återfinns dels i vallagen och dels i 
Valmyndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dess framgår 
bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras av en geografisk obruten 
yta. Valmyndigheten rekommenderar att distrikten namnges så att den rös-
tande ska förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. För 
närvarande är distrikten benämnde Håbo 1 till Håbo 10. 

Länsstyrelsen ska senast den 1 december, året före valåret, beslut om indel-
ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 
tid före detta datum.  

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver.  
Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt 10 uppgår till ca 2000 röstberät-
tigade. 

Valnämnden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi-
strikt, innebärande en anpassning dels till vallagen och även till Valmyndig-
hetens rekommendation gällande distriktsindelningen. 

Nämndens förslag innebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt-
ningsvis utgörs av ett sammanhållet område och att distrikt 10 för Skoklos-
ter tätort med kringområde, yt- och befolkningsmässint minskat så att det 
hålls inom den övre gränsen för antalet röstberättigade. Område 9 för Över-
gran har utökats med motsvarande område. Till detta kommer vissa smärre 
justeringar av vissa av de övriga åtta områdena. 

 Nämnden redovisar vid samma tillfälle även förslag till namnsättning av de 
tio distrikten. 

Beslutsunderlag 
– Nuvarande valdistriktsindelning 
– Förslag dels till ny valkretsindelning och dels till namnsättning av val-

diskrikten enligt valnämndens förslag, 2013-06-26, § 6 
– Vallagen (2005:837) 
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– Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 
med valgeografi och mandat 

– Valnämndens beslut 2013-06-26, § 6. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige beslutar godkänna valnämndens förslag till justerad 
valkretsindelning i enlighet med valnämndens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnämnden förslag till ny beteckning av 
respektive valdistrikt i enlighet med nämndens beslut 2013-06-26, § 6:  

 Nuvarande beteckning Ny beteckning  
 
Håbo 1    Mansängen 
Håbo 2    Skörby 
Håbo 3    Eneby 
Håbo 4    Råby 
Håbo 5    Fånäs 
Håbo 6    Västerängen  
Håbo 7    Åsenområdet 
Håbo 8    Ekillaområdet 
Håbo 9    Övergran 
Håbo 10   Skokloster 
_____________ 
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Förslag till justerade valdistrikt inför de kommande valen under 
år 2014 
Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 20 14-09-14. 
Båda valdagarna föregås av en period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-
melser för valdistriktens utformning återfinns dels i vallagen och dels i Val-
myndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dessa framgår 
bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras av en geografisk obruten 
yta. 

Länsstyrelsen ska senast den 1 december, året före valåret, beslut om indel-
ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 
tid före detta datum. 

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver. 
Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt 4 och distrikt 10 uppgår till ca 
2000 röstberättigade i respektive distrikt. 
 
Föreslagna förändringar 
Västerdalsområdet, som för närvarande utgör den huvudsakliga delen av ena 
enklaven av distrikt 2, sammanförs med dels den andra delen av distrikt 2 
och dels med distrikt 3. Skäl: att distrikt 2 därmed utgör ett sammanhängan-
de geografiskt område. 
En mindre del av Västerängsområdet överförs från nuvarande distrikt 2 (en-
klav) till distrikt 6. Det överförda området byter därmed röstningslokal från 
den i Västerängsskolan till lokalen i Futurumskolan. Skäl: Västerängen hålls 
samman inom ett distrikt. 

Nya distrikt 3 tillförs området i anslutning till Åbergs museum, från distrikt 
4. Det överförda området byter därmed röstningslokal från den i Futurum-
skolan till lokalen i Gröna Dalenskolan. Skäl: antalet röstberättigade i di-
strikt 4 sjunker till under 2000 röstande. 

Del av distrikt 6 norra överförs till distrikt 8. Den överförda delen byter 
därmed röstningslokal från kommunhuset till lokalen i Gransäterskolan. 
Skäl: antalet röstberättigade i distrikt 6 sjunker till under 2000 röstande. 
Södra delen av distrikt 10 överförs till distrikt 9. Skäl: antalet röstberättiga-
de i distrikt 10 sjunker till under 2000 röstande. 

I övrigt sker vissa smärre gränsjusteringar inom den nuvarande distriktsin-
delningen. Det senare medför inga praktiska konsekvenser. 
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Förslag till namnsättning av valdistrikten 
De nuvarande valdistrikten är inte namnsatta utan distrikten i tätorten be-
nämns Håbo 1 till Håbo 8. Övergrans- respektive Skoklosterområdet be-
nämns Håbo 9 och Håbo 10. Enligt Valmyndighetens manual ska löpnum-
merbeteckningar inte användas dels av identifikationsskäl och dels för att 
säkra sortering av distrikten vid datorgenererade presentationer. 
Följande förslag till nämnsättning av kommunens valdistrikt föreslås: 

Nuvarande beteckning  Ny beteckning 
Håbo 1    Mansängen 
Häbo 2    Skörby 
Håbo 3    Eneby 
Håbo 4    Råby 
Håbo 5    Fånäs 
Håbo 6    Västerängen 
Håbo 7    Äsenområdet 
Håho 8    Ekillaområdet 
Håbo 9    Overgran 
Håbo 10    Skokloster 
 

Beslutsunderlag 
– Nuvarande valdistriktsindelning 
– Förslag dels till ny valkretsindelning och dels till namnsättning av valdi-

strikten  
– Vallagen (2005:837) 
– Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 

med valgeografi och mandat 
– Tjänsteskrivelse 2013-06-24.  

Valnämndens beslut 
 

1. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag gällande dels förslag om ny 
valkretsindelning och dels gällande förslag till namnsättning av valdi-
strikten. Nämnden godkänner att vissa justeringar av det förslagna kan 
ske innan fullmäktiges ställningstagande. 

2. Nämnden överlämnar förslaget till fullmäktige för beslut. 

________ 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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