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 KALLELSE 
 Datum  

  2013-11-20  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

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

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 25 november 2013, kl. 17.00 
Förmöten från kl. 16.00 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, , Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Informationer - ekonomi 

  6. Redovisning av delegationsbeslut 

  7. Redovisning av inkomna handlingar 

  8. Redovisning av aktuella protokoll 

  9. Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

 10. Förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna 
Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

 11. Förslag till exploateringsavtal Lindegård, Väppeby 6:1 och 6:21 m.fl. 

 12. Förslag till exploateringsavtal Glastomten, Bålsta 1:614 och 1:16 m.fl. 

 13. Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Håbo 

 



 KALLELSE 

 Datum  

  2013-11-20  

Kommunstyrelsen 
 

 

kommun, Uppsala län - antagande 

 14. Ändring av detaljplan för fastigheten del av Väppeby 6:1, Väppeby äng - uppdrag 

 15. Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Håbo kommun, Uppsala län 
– antagande 

 16. Köp av stationshus 

 17. Framtida nyttjande av Granvallens fotbollsplan samt angränsande mark 

 18. Ansökan om bidrag för konstsnö på Granåsen 

 19. Upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun 

 20. Delegationsordning för kommunstyrelsen 

 21. Reglementen för kommunens nämnder från 2014 

 22. Information om tillkommande lagstiftning om emottagande av ensamkommande flyk-
tingbarn 

 23. Synpunkter 2013 

 24. Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

 25. Val av ledamöter ungdomsrådet läsåret 2013 - 2014 

 26. Redovisning av svar på ett antal frågor från Carina Lund (M) 

 27. Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska ingå i personkrets 3 och 
på så vis få ledsagning enligt LSS 

 28. Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1:a klass i skolan, motionärer: 
Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 

 29. Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med anled-
ning av ändrad vistelsetid 

 30. Finansiering av nya lokaler på Landstingshuset, år 2014 

 31 Övriga frågor 

 



 KALLELSE 

 Datum  

  2013-11-20  

Kommunstyrelsen 
 

 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-04 KS2012/6 nr 2013.3141

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-08-19 – 2013-10-30, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
 Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2013-09-30 – 2013-10-15. 
 Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-10-01 – 2013-10-29.  
 Skolförvaltningen, perioden 2013-08-19 – 2013-10-29. 
 Socialförvaltningen, perioden 2013-08-25 – 2013-10-16.  
 Bildningsförvaltningen, perioden 2013-10-09 – 2013-10-29.  

Enskilda beslut 
 Bidrag till kulturföreningar i Håbo, åsa Eriksson, kulturstrateg, 2013-10-

02. 

 Fullmakt att ansöka om merkostnadsersättning från Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad, via Elbilsupphandlingen för elbil NCK 708, Per 
Kjellander, kommundirektör, 2013-10-23. 

 Vidaredelegation rörande ledningsrättsärende, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-10-25. 

 Ersättare för personalchef under dennes ledighet, Tarja Dahlin, 
personalchef, 2013-10-30. 

Protokoll 
 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08.  

 
 
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. 
__________ 
 

 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-04 KS2012/5 nr 2013.3142

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-11-25 
 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2013-11-04.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 

 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-11-25

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2701 KS
Meddelande från Socialstyrelsen - 
Förtydligande: Regler om ansvar 
och bemanning träder i kraft 
2015, Socialstyrelsen

2013-11-25

Ellinor Tegnér
In 2013.2804 KS
Cirkulär 13:49 från Sveriges 
Kommuner och Landsting, 
Preliminära utfall av 2014 års 
kommunala utjämningssystem 
och LSS-utjämning

, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-11-25

Ellinor Tegnér
In 2013.2806 KS
Tillståndsbevis , 
religionsutövning 2013-10-05., 
Polisen Uppsala län

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2013-11-25

Caroline Uttergård
In 2013.2820 KS
Cirkulär 13:50 från Sveriges 
Kommuner och Landsting  Ny lag 
om tillämpning av Europeiska 
unionens statsstödsregler m.m., 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-11-25

Ellinor Tegnér
In 2013.2951 KS
Cirkulär 13:53 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Budgetförutsättningar för åren 
2013-2017

, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2013-11-25

Ellinor Tegnér
2013.2976 KS

Verkställighet av beslut - ny bygg-
och miljöförvaltning 

Politisk organisation för 
mandatperioden 2010 - 2014

2009/96 KS 2013-11-25

Per Kjellander

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2013-11-04  09:45
Antal:8    HAMED

Sida 1 (2)



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2013-11-25

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2013.2997 KS
Cirkulär  13:54 från SKL. 
Rekommendation om kommunala 
energikrav på flerbostadshus vid 
försäljning av kommunal mark., 
SKL

2013-11-25

Caroline Uttergård
In 2013.2998 KS
Cirkulär 13:55 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta. Överenskommelse om 
avgiftsbestämd kollektivavtalad 
pension (AKAP-KL) mm., SKL

2013-11-25

Caroline Uttergård

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2013-11-04  09:45
Antal:8    HAMED

Sida 2 (2)



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-04 KS2013/13 nr 2013.3144

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 

 

0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

Redovisning av aktuella protokoll 
 

Föreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet, KPR och 
Håbohus AB. 

Beslutsunderlag 
– Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-09-03. 
– Protokoll frånkommunala pensionärsrådet, KPR, 2013-09-26. 
– Protokoll från styrelsemöte i Håbohus AB, 2013-09-26.  
 
 
Kommunkansliets förslag till beslut:  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen noterar minnesanteckningar och protokoll som delgivna. 
__________ 
 

 

 



 MINNESANTECKNING 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-03 KS2013/13 nr 2013.2526

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avdelningen för kultur och livsmiljö  
Helena Andersson, Administratör 

 

0171-525 19 
helena.andersson@habo.se 

 

MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-09-03 
 

Dag: Tisdagen den 3 september 

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset   

Närvaro: Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew, Lina Björnsson, Lisa 
Tchibalina, Janne Sundling, Fredrik Anderstedt, Daniel Carmnell, Joachim 
Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson, Helena Andersson (sekreterare)   

 
1. Janne Sundling hälsade alla välkomna. 

 
2. Vi gick igenom närvaro.  

 
3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 

handlingarna. 
 

4. Mitt Håbo 2030  
 
Fredrik Holmgren presenterade Mitt Håbo 2030. Det har varit ett stort 
förarbete inför att ta fram en ny vision. Arbetet startade för drygt ett år 
sedan. Det har bland annat genomförts ett antal medborgardialoger för 
att ta reda på hur de som bor och arbetar i Håbo kommun vill att det ska 
vara år 2030. Ett förslag på vision kommer att sammanställas och gå ut 
på synpunktsgenomgång i början av oktober. Ungdomsrådet får till 
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att bearbeta förslaget där Janne 
Sundling är sammankallande. Sista dagen att ge synpunkter på förslaget 
är den 27 oktober.  
 
5. Demokratidagen den 3 oktober, Lastberget 
 
Det kommer att ske några förändringar i upplägg av årets Demokratidag 
den 3 oktober på Lastberget. De handlingsplaner som har fått flest röster 
i varje grupp kommer att presenteras under Hearingen den 12 november 
istället för i slutet av Demokratidagen. Det är därför viktigt att några 
från varje grupp deltar under Hearingen. Då får ungdomarna själva 
presentera handlingsplaner för politiker och tjänstemän. I nuläget har 15 
gruppledare anmält sig till Demokratidagen. Representanter från 
ungdomsrådet är också välkomna att delta. Ungdomsrådet tycket annars 
att uppdelningen på grupperna utifrån årskurs är bra.   
 



 MINNESANTECKNING 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-09-03 KS2013/13 nr 2013.2526

 

6. Sverigefinska ungdomsaktiviteter 
 
De sverigefinska ungdomsrepresentanterna har fått en budget på 
25 000 kr för att genomföra aktiviteter för ungdomar i Håbo. Förslag 
på aktiviteter som togs upp var att bjuda in en rappare från Finland 
för konsert, att ha en finsk kulturafton med matlagning och bastu 
eller att anordna finskkurs för nybörjare. 
 

7. Kommande möten: 
- Tisdagen den 22 oktober, kl. 18-20, Kalmarrummet.  
- Tisdagen den 12 november, kl. 18-20, Kalmarrummet.  

 
8. Övriga frågor 

- Tidigare förslag om att bygga en BMX-bana i Skokloster har inte 
gått vidare efter Demokratidagen 2011. Det har inte funnits 
ungdomar som har varit villiga att fortsätta driva frågan 
tillsammans med Miljö- och teknik. Ungdomsrådet får ta med sig 
frågan till Skoklostergården eller skolan i Skokloster.  
 

- Vad händer i Bålsta Centrum? Flera lokaler står nu tomma och 
butiker flyttar. Det är tråkigt att det försvinner butiker.  

 
9. Mötet avslutades  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-26 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 
Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

2013-09-26, klockan 09.00, Kahnamunmet, kommunhnset, Bålsta 

Maj Angman, PRO 
Monica Borg, PRO 
Yvonne Lindström, SPF 
Anette FimlIDan, SPF 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Agneta Häggiund (S), kommunstyrelsen 

Vivi Sjöström, PRO 
Arvo Väisäuen, Finska Föreningen 
Bernt Sahlberg (C), socialnämnden 
Carina Lund (M), kommunstyrelsen 

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

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 

2013-10-02, Klockan 09.30, kommnnhuset, Billsta 

Caroline Uttergård 

a?t1dt1r1d-tqj~'12rL __ 
Agneta Häggiund (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 
2013-09-26 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

JUSTERARE 

1. Val av justerare 
Rådet utser Gun-Britt Renefalk (Anhörigföreningen) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Information om det svar som har skickats från ordföranden och 
socialchefen på inkommet brev om önskan om att återbesätta 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta i Håbo kommun 
(informationen redovisas i protokollets punkt 4). 

• Delårsbokslut (informationen redovisas i protokollets punkt 3). 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Budget 2014 
Ordföranden informerar om att det i juni 2013 beslutades om kommunens 
budget för år 2014. Socialnämnden har en budgetram om 239605000 
kronor att förhålla sig tilL Fullmäktige har beslutat om följande 
prioriteringar inom socialnänmdens budgetram: 

• Rehab: 1,0 sjnkgynmast/arbetsterapeut, transpOltkostnader samt 
ökade inköp av tekniska hjälpmedel 

• Färdtjänst: ökat resande pga. ett ändrat regelverk 
• Hemsjukvård: 2,0 sjuksköterska, förbandsmaterial mm 
• Handläggning äldreomsorg: ökad volym som behöver 

biståndsbedömning 
• Solängen- särskilt boende: anpassning till helårsdrift med 30 platser 

from 1 januari, 40 platser from 1 juli 
• Solängen - särskilt boende, natt: anpassning till helårsdrift med 30 

platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 
• LSS-boende Dalvägen: start 1 augusti 
• Demensteam 
• Ledsagning 

Kostnaderna för Hirdtjänst ökat på grund av de förändringar som har skett i 
regelverket. Ordföranden informerar om inkommen fråga från pensionärer 
om önskan att kunna åka buss gratis mellan till exempel klockan 09.00 och 
klockan 15.00. Ordföranden kommer att föra en dialog med UL om detta i 
samband med att kommunstyrelsen träffar UL den 8 oktober 2013. Om UL 
motsätter sig förslaget så skulle en utredning kunna visa vad det kostar om 
Håbo kommun istället betalar. Ordföranden ser möjligheter att kunna sänka 

u11/1f I 
Nr [Hnr] 



Datum 
2013-09-26 

fårdtjänstkostnaderna samt ge bättre service får kommunens äldre och 
ungdomar. 

Arvo Väisänen, Finska föreningen, anser att det har blivit svårare att betala 
för sin resa när man åker med UL. Ordföranden tar med sig synpunkten till 
kommande diskussioner med UL. 

Socialchefen informerar om socialnämndens delårsbokslut. Delårsbokslutet 
ser bra ut och visar ett överskott om cirka 20 miljoner kronor för 
kommunen. Socialtjänsten redovisar ett underskott om 3,8 miljoner kronor. 
Socialtjänsten har haft höga kostnader för hemtjänst och ser därmed över 
hur detta skulle kunna förändras samtidigt som det är bra kvalite. 
Socialtjänstens höga utgifter beror även på att mer privat hemtjänst har 
köpts. Även kostnaderna för Dalängen har varit höga på grund av extra 
bemanning till svårt sjuka boende. 

Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige har beslutat att gå i 
borgen för Dalängen vilket kommer att sänka kostnaderna med 800 000 
kronor. Detta kan leda till sänkta hyror på sikt. Håbo kommuns 
ekonomichef har fått i uppdrag att se över möjligheterna att i ett senare 
skede köpa loss lägenheterna. 

Socialchefen informerar om att socialtjänstens budgetunderskott har 
inneburit att verksamheten har fått spara in på vikarier samt att inte starta 
projektet med en grupp för yngre demenssjuka. 

Maj Ängman, PRO, ställer frågan om hur det har gått med den kostnad som 
eventuellt skulle betalas för verksamhetens icke verkställda beslut enligt 
SOL och LSS. Socialchefen meddelar att socialförvaltningen har gjort en 
överklagan och att svar nu inväntas från Kammarrätten. Om Kammarrätten 
beslutar utefter förvaltningsrättens beslut så måste socialförvaltningen betala 
avgiften. 

Ordföranden informerar om att ju bättre resultat verksamheten har per den 
31 december 2013, desto mindre behöver kommunen låna år 2014. Håbo 
kommun kommer att få 31 miljoner kronor i försäkringspengar för förskolan 
Junibacken som tidigare brann ned. 

4. Information om uppdrag för ombudsman 
Socialchefen informerar om det brev som inkom från HSO i februari 2013 
angående behov av ombudsman för äldre och funktionsnedsatta i Håbo 
kommun. Socialchefen och ordföranden ber om ursäkt att svaret på brevet 
har dröjt. I det inkomna brevet uttrycks önskan om att tjänsten som 
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta ska återbesättas. Ordfciranden 
och socialchefen har i ett brev svarat att tjänsten kommer att återbesättas 
men att när det gäller tjänstens innehåll så pågår diskussioner om att vidga 

Vår beteckning 
KS nr 

Nc 



Datum 
2013-09-26 

uppdraget till att omfatta hela socialtjänsten. Beslut i frågan är inte fattat 
ännu. Tjänsten kommer troligen att vara förlagd till socialförvaltningen 
inledningsvis men eftersom en översyn av kommunens nämndsorganisation 
pågår kan det finnas anledning att återkomma till frågan om var denna tjänst 
lämpligen är placerad. 

En halvtidstjänst kommer således att rekryteras och socialchefen ställer 
frågan till pensionärsrådet om hur de ser på förslaget att den nya 1jänsten 
innebär att vara ombudsman för hela socialtjänstens verksamhet. Gun-Britt 
Renefalk, Anhörigföreningen, meddelar att förslaget är ok men motsätter sig 
att en halvtidstjänst ska hinna med att vara ombudsman för hela 
socialtjänstens verksamhet. En tjänst om 50 procent blir för litet för det 
uppdraget och kan ilmebär att det blir mycket splittrat för den anställda. 
Socialchefen tar med sig denna synpunkt. 

Arvo Väisänen, Finska Föreningen, anser att det vid rekrytering aven ny 
ombudsman borde anses meriterande att tala det finska språket. 
Socialchefen informerar om att Håbo kommuns verksamhetsutvecklare för 
Finskt förvaltningsområde kommer att starta en ny utbildning i finska för 
vårdpersonal. 

5. Information om öppnande av Solängens avdelning 3 
och 4 
Socialchefen infonnerar om att det är en liten efterfrågan på platser till 
Solängens avdelning 3 och 4. Socialförvaltningen avvaktar därför något 
med att öppna de nya avdelningama. Det krävs omkring 7-8 boende för att 
öppna avdelningarna för att det inte ska bli orimligt dyra platser. 
I mars 2014 öppnar en enhet, antingen en somatisk enhet eller en enhet för 
demenssjuka. Socialförvaltningen funderar ännu på vilken av enhetema som 
ska öppnas. Efterfrågan på demensavdelning är större än förväntat. 

Socialchefen meddelar att arbetet med ombyggnationen på Pomona i stort 
sett går bra även om det vid tillfallen har inneburit lite besvär. Fråga ställs 
om det är kö för att få en plats på Pomona. Socialchefen svarar att det inte är 
någon kö. 

Fråga ställs om en person som vårdar sin partner har möjlighet att få 
avlastning. Socialchefen meddelar att man har rätt till 10 timmar per månad 
och konstaterar att det finns ett behov av fler korttidsplatser. 

6. Byggnation av nya lägenheter 
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigkonsulent, nämner att det i tidningarna 
ibland skrivs att Dalvägen kommer att bli ett trygghetsboende och att denna 

Vår beteckning 
KS nr 

Nc 



Datum 
2013-09-26 

uppgift är felaktig. Ordföranden instämmer i att uppgiften är felaktig och 
meddelar att Dalvägen blir ett boende för personer som är 60 år och äldre. 

Ordföranden informerar om att förslag till detaljplan för Glastomten nu är 
ute på samråd. Tanken är att 100 nya lägenheter ska byggas på Glastomten. 
Antalet parkeringsplatser planeras vara få för att kunna bygga fler 
lägenheter. 

Vivi Sjöström, PRO, konstaterar att det krävs en hög årsinlcomst för att 
kunna få hyra en lägenhet på till exempel Skeppsvägen i Bålsta. 
Ordföranden informerar om att Håbohus tillåter att man kan inräkna sitt 
kapital när årsinkomsten beräknas, vilket tidigare inte var fallet. 

Maj Ångman, PRO, anser det förvånande att bostäderna är billiga i 
Enlcöping. Socialchefen ställer sig frågande till om det inte beror på att det 
är gamla lägenheter. Förvaltningen undersöker frågan. 

Arvo Väisänen, Finska Föreningen, ställer frågan om varför det inte byggs 
fler radhus. Ordföranden meddelar att det främst efterfrågas centrumnära 
lägenheter. Arvo Väisänen, Finska Föreningen, har hört önskemål om 
radhus och ordföranden tar med sig önslcemålet. 

Ordföranden informerar om att det finns två nya detaljplaneuppdrag som 
kOlmner att behandlas av kommunstyrelsen vid nästkommande 
sannnanträde. 

Yvonne Lindström, SPF, ställer frågan om det finns några planer på 
kooperativa hyreslägenheter. Ordföranden känner inte till sådana planer men 
kan ta upp detta med Håbohus. 

KOlmnentar framkommer att det tar långt tid att skapa nya bostäder. 
Ordföranden informerar om att samtliga kommunstyrelseordförande i länet 
tillsarmnans med landshövding Peter Egardt har skrivit under en 
avsiktsförklaring om 25 000 nya lägenheter i länet inom 5 år. Ordföranden 
informerar om att planarbetet tar tid enligt den plan- och bygglag som finns. 

Bernt Sahlberg, socialnänmden, lyfter tanken om att investera i solceller. 

7. Utbildningstillfälle 
Socialchefen ställer frågan till kommunala pensionärsrådet om det finns 
några tankar kring vilken typ av utbildning som sknlle vara intressant att 
fokusera på. Detta eftersom kommunala pensionärsrådet har rätt att delta i 
ett utbildningstilWille varje år. 

Pensionärsrådet kommer fram till följande förslag: 

Vår beteckning 
KS nr 

No 



Datum 
2013-09-26 

• Information kring samarbetet mellan landsting och kommun 
• Besök på Pomona, Solängen, Dalängen eller att följa arbetet i 

hemsjukvården 
.. Information från sjuksköterska om demens 
• Misshandel och alkohol bland äldre 
.. Patientsäkerhet 

Socialchefen får i uppdrag att ordna ett utbildningstillfålle. Om 
utbildningstillfållet blir i början av nästa år så får rådet två 
utbildningstillfållen år 2014. 

8. Övriga frågor 

Attendo 
Socialchefen informerar om att Attendos chefhar slutat på Attendo. En ny 
chef kommer att rekryteras. I december 2014 löper kommunens avtal med 
Attendo ut och ordföranden menar att en utvärdering måste göras. 
Socialchefen meddelar att viss löpande utvärdering sker via till exempel 
Håbo kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vad gäller 
mediciner så har Attendos avvikelser minskat och verksamheten har gjort ett 
bra jobb gällande medicinavvikelsema. Vid senare tillfålle kommer även 
brukarundersökningar vilket ger information om hur det har gått (beroende 
på om svarsfrekvensen är hög). 

De mest sjuka äldre 
Socialchefen informerar om projektet "De mest sjuka äldre" som pågår i 
länet Rådet har i förväg delgivits handlingsplanen som gäller till och med år 
2014. Socialchefen går igenom projektets mål: 

.. Vård och stöd ska erbjudas på rätt tid och rätt plats 

.. Vård och stöd ska främja hälsa och välbefinnande genom ett 
preventivt och samordnat arbete 

.. Äldre ska erbjudas en värdig vård i livets slutskede 

Socialchefen infOlmerar även om projektets delmål. På kommande 
utbildningsdag för rådet kan socialchefen återkomma med handlingsplanen 
och hur kommunen ligger till. 

Ordföranden frågar rådet om det fungerar med vårdcentralerna vad gäller till 
exempel att boka tider. Rådet anser att det går bra att få tider på 
vårdcentralerna. 

Vår beteckning 
KS nr 

Nc 



Drogtester för ungdomar 

Datum 
2013-09-26 

Socialchefen infOlmerar om att Familjeläkarna nu kan utföra drogtester för 
ungdomar. Detta gjordes tidigare i Enköping. 

9. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.20. 

Vår beteckning 
KS nr 

", 



Håbohus AB 

................... H å50ftlU-sAB . 

2013 -10- t 4 
Dnr 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Håbohus AB torsdagen de~ 26 september 2013, 
Håbohus sammanträdesrum. 

Närvarande: Styrelseledamöter: 

Fredrik Anderstedt, ordförande 
Björn Fredriksson, ledamot §22 - 27 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten Nylin, ledamot §22 - 27 

HÄBÖKOMM UN'--' 
KO/,NJNSlYRELSENS FÖRVALrnlNG 

INKOM 

Conny Geijer, tjänstgörande suppleant §28 - 30 
Bengt Skiöld, tjänstgörande suppleant §28 - 30 

Övriga: 

Marie Nordberg, suppleant 
Conny Geijer, suppleant 
Anna Eva Hörnström, suppleant 
Bengt Skiöld, suppleant 
Mats Norrbrand, VD 
Sören Staaf, ekonomichef 
LeifHagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Peter Björkman 

Paragrafer: § 22- 30 

Underskrifter Sekreterare 

Ordforande 

Justerare 



lk 

§22 

Mötets öppnande 

§ 23 
Val av justerare 

§ 24 
Föregående protokoll 

§ 25 

Ordfcirande fcirklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 
med tillägg av rapporter: 

Hyresgästenkätundersökning 
Tillägg övriga frågor: 

Håbohus 60 år 

Till justerare valdes Peter Björkman 

Då inga synpunkter framkom lades protokollet till handlingarna. 

Anmälningar/information Inga anmälda ärenden. 

§ 26 
Ekonomi Ekonomirapport, tertial 2 

Resultaträkning och balansräkning per 130831 redovisades. 
Resultat efter finansnetto uppgick till 6 483 tkr mot budgeterat 
1 143 tkr. Hyresintäkterna avviker positivt mot budget. 
Avvikelserna beror på en del omfcirhandlingar av lokalkontrakt. 
Driftkostnaderna avviker positivt med ca 1 022 tkr mot budget. De 
största avvikelserna gäller dels kostnaderna på värme där orsaken 
är den kalla våren, dels ökningen fcir olika konsulttjänster bl.a 
fortsatt arbete i Cad program, fcirsäljning av lägenheter i 
Gillmarken och projekteringskostnader i samband med 
nyproduktion. Positiva avvikelser är yttre skötsel på grund av 
minskade kostnader fcir snöröjning som har skett i egen regi samt 
elkostnaderna där en översyn och byte av belysningspunkter i ett 
flertal område har haft en positivt effekt på utfallet. För övrigt är 
det inga stora avvikelser i någon del av driftkostnaderna under 
perioden. Räntekostnaderna avviker positivt ca 1 400 tkr. 
Prognosen fcir helåret är ett positivt resultat med ca 4580 tkr. Det 
positiva resultatet beror till största del på fcirsäljning av hus i 
Gillrnarken. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 
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§ 27 
Rapporter 

Finansrapport 

Finansrapport redovisades. Bruttoräntan har sedan föregående 
rapport ökat med 2 räntepunkter till 3,18 %. Inom det närmaste 
året kommer ca 240 mkr att konverteras. Den aktuella 
låneportföljen håller sig inom tillåtna avvikelser från 
normportföljen. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Likviditetsplan 

Likviditetsplan för perioden redovisades. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Nyproduktion 
Vd redogjorde för pågående och planerade produktioner. Det bör 
undvikas att produktionerna på Väppeby Äng och Kyllers Backe 
sammanfaller. Båda produktionerna tillsammans bedöms ge ca 170 
lägenheter, med nyproduktionshyra kan den mängden lägenheter 
vara svårt att hyra ut. Vakanser efter så omfattande investeringar 
skulle slå hårt mot bolagets ekonomi och därmed den framtida 
produktionskapaciteten. En jämn produktionstakt bör eftersträvas. 

Dalvägen 
Inga ekonomiska avvikelser mot rapporteringen från senaste 
styrelsemötet. Uthyrningen har startat trögt för första etappen, två 
lägenheter fortfarande ej uthyrda. 

Detaljplan Kyllers backe 
KS har fattat beslut om utställning av planen. Kan utan 
överklagande vinna laga kraft i början av februari. 

Väppebying 
Diskussioner pågår med kommunen om hur exploatering av tomten 
kan göras. Produktionen bedöms kunna inrymma ca 70 lägenheter. 
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§ 28 
Övriga beslutsärenden 

§29 
Övriga ärenden 

§ 30 
Nästa möte 

Gillmarken, försäljning av lägenheter 
49 fastigheter sålda. 

Utbildning 
Utbildningar för styrelsemedlemmar samordnas av ordförande. 

Agardirektiv 
Arbetet med att ta fram förslag till nya ägardirektiv är påbörjat efter 
seminariet om ägarstyrning. 

Hyresgästenkät 
VD redogjorde för 2013 års hyresgästenkät som överlag gav bättre 
betyg än föregående. 

Styrelsen beslutar 

at! godkänna rapporterna 

Inriktningsbeslut Alvkvarnsvägen, Baldersvägen 

Styrelsen beslutar 

att Fastigheterna på Baldersvägen och Älvkvarnsvägen ska 
avyttras. I första hand erbjuds hyresgästerna att ombilda 
fastigheterna till bostadsrätt. Finns inget intresse för 
ombildning avyttras fastigheterna som hyresobjekt. 

Håbohus 60 år 

Styrelsen beslutar 

att 
Bolagets 60-årsjubileum bör uppmärksammas 

Då inga andra ärenden förelåg till behandling förklaras mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 131107 klockan 15.00, samling 
på Dalvägen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 143 KS 2013/73 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3299 

           

           

 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och 
internbudget. Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de kommun-
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2013-06-10 KF § 43 om nämndernas driftramar för år 
2014 och plan för åren 2015-2016. Investeringsbudget beslutades av kom-
munfullmäktige 2013-09-23 KF § 68.  

På grund av organisatoriska förändringar och förändringar vad gäller om-
räkning av internhyror p.g.a av det låga ränteläge och utfördelning av kapi-
talkostnader till nämnderna föreslås justering i alla nämnders budget. 

Följande förändringar föreslås;  

 Att nämnderna ska finansiera kapitalkostnader för invester-
ingar vilket kommunfullmäktige beslutade om i budgetstyr-
principerna 2013-09-23 KF § 68. 10 057 tkr föreslås nu över-
föras från kommunstyrelsens finans till nämnder och styrel-
ser. 

 Att internhyrorna justeras till följd av kapitalkostnads-
sänkning och omräkning. Miljö- och tekniknämndens budget 
för kapitalkostnader sänks med 10 100 tkr och nämnderna får 
sänkt hyresbudget med 10 100 tkr. 

 Socialnämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av 
handläggare för överförmyndarnämnden överförs till över-
förmyndarnämnden. Budgeten tilldelades socialnämnden i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-10 KF § 43. 

 1 januari kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden 
att bildas, utifrån det beslut kommunfullmäktige fattat om 
omorganisation. Budget föreslås därför överföras från miljö- 
och tekniknämnden till tillståndsnämnden med 9 200 tkr.  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 143 KS 2013/73 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3299 

 

           

           

 

Fullmäktige beslutade dessutom om en omföring av budget för kultur- och 
livsmiljö från bildningsnämnden till kommunstyrelsen med 330 tkr i sam-
band med behandlingen av delårsbokslut per 31 aug. 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 2014 och organisatoriska föränd-
ringar föreslås att budgeten för år 2014 revideras. I fullmäktiges budgetbe-
slut i juni uppgick kommunens resultat för år 2014 till 8,4 mkr eller 0,9 pro-
cent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. Budgetjusteringar som 
föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar inte budgeterat resultat 
för år 2014. För utförligare redovisning av budgetposter se sid 15 i budget-
dokumentet. 

Beslutsunderlag 
– Budget och mål 2014, plan 2015-2016 
– Nämndsprotokoll 
– Tjänsteskrivelse 2013-11-08 
– Förslag till budget och mål samt plan för 2015-2016, ks hidnr 

2013.3225. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att överförmyndarnämndens budgetram utökas 
med 235 tkr till 1 121 tkr.  

 
2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 

1 265 tkr till 76 898 tkr. 
 
3. Fullmäktige beslutar att bildningsnämndens budgetram utökas med 

1 326 tkr till 110 436 tkr. 
 
4. Fullmäktige beslutar att skolnämndens budgetram minskas med 10 104 

tkr till 352 122 tkr i huvudsak beroende på att nämnden får lägre kost-
nader för internhyror år 2014. 

 
5. Fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram minskas med 393 

tkr till 239 212 tkr, beroende bland annat på justering av internhyror 
och överföring av medel till överförmyndarnämnden.  

 
6. Fullmäktige beslutar att tillståndsnämndens budgetram fastställs till 9 

200 tkr. 
 
7. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens budgetram minskas 

med 1 572 tkr till 90 087 tkr.  
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1 Förvaltningsberättelse 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget samt 
investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och internbudget. 
Nämndernas mål har utarbetats fram utifrån de kommunövergripande målen och ligger 
till grund för uppföljning i samband med bokslut och delårsbokslut. 

 

1.1 Omvärldsanalys 

1.1.1 Konjunktur och ekonomisk utveckling 
 
Den relativt svaga BNP-tillväxten under 2013 innebär att sysselsättningen bara ökar 
marginellt i år för att ta lite mer fart 2014 när produktionen börjar accelerera. Svag 
sysselsättningsökning i kombination med fortsatt växande arbetsutbud innebär även att 
arbetslösheten håller sig kring 8 procent under 2013 för att börja falla först under 2014. 
Den höga arbetslösheten och låga resursutnyttjandet innebär att inflationstrycket förblir 
lågt. Trots att inflationen kan förväntas understiga Riksbankens inflationsmål under en 
stor del av prognosperioden räknar SKL (Sveriges kommuner och landsting) inte med 
någon ytterligare räntesänkning. Riksbankens fokus på hushållens skuldsättning sätter 
stopp för ytterligare stimulanser. En första räntehöjning lär dock dröja till en bra bit in i 
2014. 
 
Trots en ganska blek konjunkturbild räknar SKL med att det reala skatteunderlaget 
växer i hyfsat god takt 2012–2016. För 2013 räknar SKL med en nominell tillväxt i 
skatteunderlaget med cirka 3,6 procent och för 2014 cirka 3,2 procent. Korrigerat för 
pris- och kostnadsutvecklingen innebär det att det reala skatteunderlaget växer med 
cirka 1,5 procent 2013 och cirka 0,8 procent 2014. 
 
Nyckeltal för den svenska ekonomin, 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BNP* 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 

Sysselsättning, timmar 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet, nivå 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,5 3,0 2,7 2,7 3,0 3,6 

Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 

Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 

Realt skatteunderlag * 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 

 
* Korrigerat för regelförändringar 

Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget realt sett växa med över 1,5 procent. 
Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på 
arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. 
Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl 
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konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga 
utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett 
förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. 
 
Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än 
normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och 
löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med under 3 procent för att 
sedan öka med 3,6 procent år 2016. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger 
samtidigt från 0,8 till 1,7 procent. 

Skatteunderlagsprognosen nedan bygger på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan. Utvecklingen av de variabler som har störst betydelse för 
skatteunderlaget framgår av tabell ovan. 

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 
Procentuell förändring 

  2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016 

SKL, apr 2013 4,1 3,4 3,2 4,0 4,7 21,0 

Reg., apr 2013 3,7 4,0 2,8 4,3 5,1 21,5 

ESV, mar 2013 4,3 3,4 3,1 4,2 4,7 21,2 

SKL, feb 2013 4,1 3,3 3,3 4,1 4,7 21,0 

BP, sep 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5 23,7 

 
Regeringens prognos för 2012 och 2013 har fastställts som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär 
skatt. 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Som framgår av tabell ovan förutser SKL lägre ackumulerad skatteunderlagstillväxt 
fram till 2016 än regeringen och Ekonomistyrningsverket (ESV) men skillnaden är 
liten. 

Den snabbare skatteunderlagstillväxten i regeringens prognos beror främst på att 
pensionsinkomsterna ökar mer och grundavdragen mindre än SKL räknar med. 
Effekten motverkas av en långsammare sysselsättningsökning. Att ESV:s prognos 
visar större ökning än SKL:s beror i huvudsak på att ESV-prognosen bygger på högre 
löneökningstakt och mindre grundavdrag. Till stor del motverkas effekten på 
skatteunderlaget av att ESV förutser mindre ökning av pensionsinkomsterna än SKL. 
Även om samsynen kan sägas vara stor när det gäller skatteunderlagets utveckling är 
det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan prognosmakarna beträffande utvecklingen 
av vissa variabler. I regeringens prognos ökar pensionsinkomsterna med 24 procent 
till och med 2016, i SKL:s prognos är motsvarande siffra 21 procent och i ESV:s 18 
procent. Grundavdragen ökar mer i SKL:s prognos än i regeringens och ESV:s 
prognoser, framförallt efter år 2014. SKLs beräkningar för perioden efter 2014 syftar till 
att ge en rimlig bild av utvecklingen på längre sikt. Det innebär bland annat att SKL 
bortser från att det krävs politiska beslut för att inte grundavdragets indexering med 
prisbasbeloppet ska leda till skärpt inkomstbeskattning när löner stiger snabbare än 
priserna. Regeringens och ESV:s prognoser är baserade på oförändrade regler hela 
perioden ut, vilket innebär en långsammare ökning av grundavdragen. 
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Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 
I SKLs kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta 
priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens 
volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i 
löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. 
I tabellen nedan redovisas SKL aktuella prognos för perioden 2012–2016.  
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2012 2013 2014 2015 2016
Arbetskraftkostnader 1,024 1,025 1,025 1,028 1,034
Övrig förbrukning 1,020 1,016 1,018 1,021 1,025
Prisförändring 1,023 1,022 1,023 1,026 1,031
  
 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna 
för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och 
avtalsenliga kollektiva avgifter. Prognosen för kommande år baserar sig på 
timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos och beslutade 
förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på 
arbetsinsatsen, bl.a. till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKL 
betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en 
prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 
kvalitetsökningen. Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs 
prognos för KPIX, dvs. konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem och 
en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med 
sina respektive vikter i totalkostnaderna. 
 
I budgetunderlaget för år 2014 har inte prisindex från SKL använts utan lönekostnads-
uppräkning uppgår till 2,52 procent istället för 2,50 procent. Vad gäller prisuppräkning 
på övrig förbrukning är SKL rekommendation 1,8 procent, i förslaget nedan ska 
nämnderna beakta en prisuppräkning på 1,3 procent i sina internbudgetar och 
internhyreshöjning om 0,76 procent. Detta kompenseras inte i ramarna utan läggs som 
ett effektiviseringskrav på totalt 0,4 procent eller 3,6 mkr av den totala driftbudgeten. 
 
Förslag till förändring av nuvarande utjämningssystem (SOU 2011:39) 
Utjämningskommittén 08 lämnade sitt betänkande Likvärdiga förutsätt - 
ningar – översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen 
i april 2011. Betänkandet innebär omfattande ekonomiska omfördelningseffekter som 
skulle få stor betydelse för kommunens resultat från år 2014. Om förslaget till nytt 
utjämningssystem träder ikraft år 2014, allt annat lika, kommer Håbo kommuns avgift i 
kostnadsutjämningen att minska.  
 
Beredningsläget 
Remisstiden för finansdepartementets förslag om ändringar i inkomstutjämningen har 
löpt ut. 236 remissinstanser har besvarat remissen, varav hundra är positiva eller 
åtminstone inte har några invändningar mot förslagen. Riksdagen förväntas fatta beslut i 
frågan i december. Först därefter kommer det slutgiltiga utfallet att kunna beräknas. 
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1.1.2 Befolkningsutveckling enligt kommunens prognos för planperioden 
För åren 2013-2016 bedöms att befolkningen i kommunen kommer att växa med i 
genomsnitt 140 personer per år. Befolkningstillväxten mellan åren 2009-2012 var i 
genomsnitt 165 personer. Nedan redovisas prognosen dels för år 2013 och för 
planeringsperioden 2014-2016. 

Ålder 2012 2013 2014 2015 2016
0 202 215 214 215 219
1-5 1302 1271 1226 1213 1198
6-9 1200 1162 1167 1156 1113
10-12 816 864 890 896 900
13-15 739 774 797 818 867
16-18 860 766 713 720 755
19-24 1435 1504 1484 1437 1354
25-44 4974 4912 4950 4932 4884
45-64 5128 5155 5189 5235 5350
65-74 2297 2416 2453 2506 2535
75-79 424 471 530 610 674
80-w 506 520 557 571 603

Summa 19883 20029 20171 20311 20451
   
Förändring 
mellan 
åren  146 142 140 140
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1.2 Tidplan och aktiviteter för budgetarbete år 2014 och plan 2015-2016 

Datum Aktivitet 

Mars                  Ledningsgrupp förberedelse inför omvärldsanalys - idékonferens 

12 mars Idékonferens 

8 april Befolkningsprognos för åren 2013-2016 klar  

15 april Regeringen presenterar vårpropositionen 

24 april Skatteunderlag prognos 

7 maj Budgetunderlag åren 2014 – 2016 KS-au 

 Information till komsam 

20 maj Budgetramar o mål åren 2014 – 2016 (Skatt och budget) 
Kommunstyrelsen 

10 juni Kommunfullmäktige beslutar om skatt och budget o KF-mål 2014 
och plan 2015- 2016 

15 augusti Ny skatteunderlagsprognos 

23 september Beslut om investeringsbudget och budgetstyrprinciper år 2014, 
plan 2015-2016 Kommunfullmäktige  

20 september Regeringen avger budgetpropositionen 

Prel. 10 okt Ny skatteunderlagsprognos 

oktober Nämndernas fastställer mål och budget för år 2014 utifrån 
budgetramar samt plan 2014-2015 

16 december Kommunens budget för år 2014 och plan 2015-2016. Rapporteras 
till Kommunfullmäktige 
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2 Håbo kommun 

2.1 Uppdrag och ansvarsområde 

2.1.1 Mål och politisk viljeinriktning 

Nedan redovisas Kommunfullmäktige målen för planperioden 2012 -2014. 

 
2.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
 
PRIORITERADE MÅL 2012-2014 
För perioden 2012-2014 har tre mål på kommunfullmäktiges nivå prioriterats: 

- barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande, 

- förtroendet för Håbo kommun ska öka och 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta 
fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens egna prioriterade mål och 
nämndens åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

I det följande redovisas fullmäktiges mål, med motivering till varför just detta mål valts 
samt strategi för att uppnå målet. 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 
och lärande. 
Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare. Särskilt viktigt är att elevernas kunskapsresultat förbättras. 

Strategier 

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för ett ökat föräldraengagemang. 

Pedagogernas insatser för att elevernas resultat ska öka är avgörande, varför särskilda 
satsningar ska göras på personalens kompetensutveckling. 

Vi ska satsa på att vidareutveckla samverkan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd till barn/elever med särskilda behov. 

Barn och unga ska erbjudas berikande kulturupplevelser och fritidsaktiviteter. 

 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 
Motivering 

Genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun behöver öka. 

För fortsatt tillväxt krävs bland annat hög attraktionskraft vilket ett starkt varumärke 
bidrar till. Stort förtroende är en viktig del av en kommuns varumärke. 

Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen, ett ökat förtroende 
stärker demokratin. 
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Strategier 

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket Håbo kommun, såväl ur ett medarbetar- som 
medborgarperspektiv, i syfte att öka förtroendet. 

Vi ska utveckla vår medborgardialog för att skapa ett bättre resultat och ökad 
delaktighet. 

Vi ska förbättra servicen genom en bättre tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter. 

Vi ska skapa ökade kunskaper om kommunens verksamheter genom ökad information i 
lokala medier och på webben. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 
Motivering 

En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. 

En ökning av antalet arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala 
kommersiella servicen, i form av till exempel restauranger och handel. 

Strategier 

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen. 

Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer. 

Vi ska förbättra kommunikationerna inom kommunen, samt till och från kommunen, i 
syfte att underlätta för kommuninvånarna att kunna bo och verka i kommunen. 

 
2.1.3 Finansiella mål 
 

2.1.3.1 Långsiktiga mål 

Skatten ska inte höjas. 
2.1.3.2 Mål för planeringsperioden 

Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Budget år 2014 och plan 2015-2016 

2.2.1.1 Skattesats år 2014 

Skattesatsen för år 2014 är oförändrad och uppgår därmed till 21:34.  
2.2.1.2 Bedömning av skatteintäkter för åren 2014-2016 

För Håbo kommun innebär de nya skatteprognoserna daterade 2013-08-15 att 
planeringsförutsättningar försämrats marginellt jämfört med SKL prognos 2013-04-24.   

Totalt försämras skatteintäkter och utjämning för år 2014 enligt prognosen 2013-08-15 
från SKL med 185 tkr jämfört med prognosen 2013-04-24. För år 2015 ökar 
skatteintäkterna och utjämningen med 4,0 och med 9,5 mkr år 2016 jämfört med den 
ursprungliga prognosen, daterat 2013-04-24, se tabellen nedan. 

Uppdatering av skatteutjämningens komponenter hänger samman med att ny data 
indikerar på förändringarna i befolkningen för kommunen och delvis på eftersläpning i 
utjämningssystemet. I budgetdokumentet för år 2014 är skatteintäkterna beräknade 
enligt prognosen daterat 2013-04-24, eftersom förändringarna är marginella för år 2014 
jämfört med prognos 2013-08-15. 

Skatteintäkter och utjämning åren 2014-2016 

 Prognos 
2013-04-24 

  Prognos 
2013-08-15 

  

 Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016 

Prognos 
2014 

Prognos 
2015 

Prognos 
2016

Skatteinkomster 919 826 956 619 1 001 580 914 426 955 575 1 006 221

Inkomstutjämning 40 572 42 200 44 181 45 450 47 515 50 020

Kostnadsutjämning -24 963 -25 231 -25 488 -24 964 -25 232 -25 490

Regleringsavgift 3 898 -2 006 -7 782 4 018 -2 466 -8 998

LSS-utjämning -42 403 -42 859 -43 296 -42 186 -42 640 -43 075

Fastighetsavgift 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145 33 145

Summa 930 075 961 868 1 002 340 929 890 965 897 1 011 823

 

2.2.2 Beräkningar av ekonomiska ramar i driftbudget 2014 
De ekonomiska ramarna för år 2014 bygger på nämndernas budgetar för år 2013 med 
korrigering för volymer och organisationsförändringar år 2014.  

Majoriteten har utifrån de av förvaltningarna redovisade behoven lagt förslag till 
budgetramar för styrelser/ nämnder och kommunfullmäktige beslutade om budgetramar 
i juni. 

Övriga kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna 2014 ska beaktas av 
nämnderna i budgeten exempelvis KPIX 1,3 procent och internhyra 0,76 procent. 
Övriga indexuppräkningar avseende köp av verksamheter eller dylikt ska även beaktas 
av nämnderna. Nämnderna ska i sina budgetar för år 2014 kalkylera med ett 
arbetsgivaravgiftspålägg på 39,08 procent vilket är oförändrat från år 2013.  
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De behov som förvaltningarna redovisat och därpå följande krav på utökade 
budgetramar har av majoriteten prioriterats enligt följande och tillförts nämnderna; 

I budgetarbetet under hösten har det framkommit behov av justeringar av budgetramar 
mellan nämnderna vilket även det beskrivs nedan. 

Tillskott/reduceringar i nämndernas ramar år 2014 
 Belopp

1) Lönekostnadsökning 2,53 % på årsbasis 10 396 tkr

2) Uppräkning av internhyran 0,76 procent (849 tkr) 0 tkr

3) Befolkningsförändringar / volym -4 312 tkr

4) Förändringar lagar och förordningar 1 900 tkr

5) Kvalitetsförbättringar 24 620 tkr

6) Omprioriteringar -7 191 tkr

7) Förändrade lokalbehov 1 407 tkr

8) Övriga tillskott 6 809 tkr

Summa budgetförändring KF-beslut juni 33 629 tkr

9) Omföring Kultur och livsmiljö från bildningsnämnden 0

10) Kapitalkostnader -10 057

11) Justering internhyra 10 100

12) Omföring handläggare överförmyndarnämnden från socialnämnden 0

13) Omorganisation tillståndsnämnden 0

Summa budgetförändring  33 587 tkr

 
1) Lönekostnadsökning beräknas till 2,53 procent eller 13,7 mkr för år 2014. 

Nämnderna har avsatt 3,26 % eller cirka 13,0 mkr i sina budgetar för år 2013 från 1 
april 2013, men utfallet beräknas till 1,9 procent eller 9,8 mkr. Överskottet som 
uppstår om ca 3,3 mkr år 2013 förutses användas till att finansiera en del av 
lönekostnadsökning för år 2014. Nämndernas ramar för år 2013 har inte justerats 
utan överskottet som uppstår år 2013 får nämnderna behålla. Nämndernas 
budgetramar har utökats med kalkylerad lönekostnadsökning med 10,4 mkr för år 
2014, utifrån budgeterat löneunderlagssumma för år 2013 exkl. 3,3 mkr enligt ovan. 
Om lönekostnadsökningen för år 2014 blir högre än kalkylerat ska det finansieras av 
nämnderna genom effektiviseringar. 

2)   Miljö- och tekniknämnden har kompenserats med 0,76 procent eller ca 849 tkr i 
form av ökade hyresintäkter från 1 januari 2014, från nämnderna. Hyreshöjningen 
beaktas av nämnderna i budgetarbetet, kompensation utgår inte i ramarna för år 
2014 

3)   Av förvaltningarnas underlag framgår att volymen i verksamheterna kommer att 
förändras utifrån befolkningsprognos för år 2014. För bildningsnämnden kommer 
kostnaderna att minska med netto 5,4 mkr på grund av lägre antal elever i 
gymnasieåldern. För skolnämnden är det främst minskning av barn inom förskolan 
och pedagogisk omsorg medan antalet elever i grundskolan ökar, innebärande en 
kostnadsminskning med netto 3,7 mkr. För socialnämnden kommer ökningen av 
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antalet äldre innebära kostnadsökningar med 4,4 mkr år 2014. Se förvaltningarnas 
avsnitt för ytterligare kommentarer.  

4)   Förvaltningarna har enligt direktiv lyft fram kostnaderna som kommer att uppstå 
under år 2014 på grund av förändringar i lagar eller förordningar. Totalt räknar 
förvaltningarna med att kostnaderna kommer att öka med 1,9 mkr. Se 
förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

5) Kostnadsökning för kvalitetsförbättringar uppgår till 24,6 mkr. Den största 
kostnadsökningen återfinns hos socialnämnden på 10,5 mkr. Övriga förvaltningar 
redovisar kostnadsökningar på 14,1 mkr varav kommunstyrelse 1,9 mkr, skolnämnd 
9,7 mkr, miljö- och tekniknämnd 1,6 mkr och bildningsnämnd ca 1,0 mkr. Se 
förvaltningarnas avsnitt för ytterligare kommentarer.  

6) Socialnämnden och skolnämnden har i underlaget redovisat kostnadsminskningar 
genom omprioriteringar om sammanlagt 7,2 mkr. Se förvaltningarnas avsnitt för 
ytterligare kommentarer.  

7) Kostnadsökningar på grund av förändrade lokalbehov uppgår totalt till 1,4 mkr. 
Samliga nämnder utom bildningsförvaltning har kostnadsökning år 2014. 

8) Övriga tillskott/satsningar uppgår till 6,8 mkr. De två största posterna är för 
räddningstjänsten och medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 
Räddningstjänstens driftbidrag är utökat i budgetförslaget till 1,3 mkr. För att skapa 
förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 
säkerhetsarbete överlämnas 1,5 milj. av räddningstjänstens budget till kommunerna, 
Håbo kommuns andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. Räddningstjänsten får 
ett utökat uppdrag att utbilda kommunens personal inom området säkerhet. Under 
2014 innebär detta HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. 
Utbildningarna ska göras tillgängliga för kommunens anställda och utföras inom 
räddningstjänstens budgetram utan kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa 
utbildningar ska räddningstjänsten utbilda skolelever och vårdpersonal som tidigare. 
Även dessa utbildningar sker utan kostnad för förvaltningarna. Räddningstjänstens 
driftbidrag utökas med 1,3 mkr under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett 
likalydande beslut om utökningen. 

9) Kommunfullmäktige beslutade i samband med delårsbokslutet att 330 tkr för kultur 
och livsmiljö skulle omföras från bildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

10) Kommunfullmäktige beslutade i september om ändrade budgetstyrprinciper från år 
2014 som medför att alla verksamheter som investerar, även ska finansiera 
kapitalkostnaderna som uppstår. Kapitalkostnader består av avskrivningar och 
internränta på investerat belopp. Nu har budget fördelats till nämnderna för att 
kunna finansiera de utökade kostnaderna och motsvarande minskning har gjorts på 
kommunstyrelsens finansförvaltning. 3 395 tkr har omfördelats för kapitalkostnader 
för inventarier och maskiner till nämnderna. Dessutom har 6 662 tkr omfördelats för 
anläggningars kapitalkostnader till miljö- och tekniknämndens gatuavdelning. Mer 
information finns under avsnittet Budgetstyrprinciper. 

11) Internhyran justeras som en följd av att kapitalkostnaden förändras. 
Kapitalkostnaden för fastigheterna har reviderats och minskar med 10 100 tkr till 
40 960 tkr år 2014. En väsentlig orsak är att internräntan sänks från 4,3 procent till 
2,5 procent i enlighet med SKLs rekommendation. I samband med detta har 
fastighetsavdelningen sett över hela kostnadsbilden för fastigheterna så att 
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12) Socialnämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av handläggare för 
överförmyndarnämnden överförs till överförmyndarnämnden. Budgeten har i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni tilldelats socialnämnden. 

13) 1 januari kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden att bildas, utifrån det 
beslut kommunfullmäktige fattat om omorganisation. Budget föreslås därför 
överföras från miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden med 9 200 tkr. 

Effektiviseringskrav år 2014  

 

 

Nämnder/styrelse 

 

Effektiviseringskrav 

Prisuppräkning 

KPIX 1,3 procent 

Internhyreshöjning  

0,76 procent 

Kommunstyrelse  98,5 tkr 

Bildningsnämnd  738 tkr 77,3 tkr 

Skolnämnd 746 tkr 444,3 tkr 

Socialnämnd  881 tkr 151,6 tkr 

Miljö- och tekniknämnd  444 tkr 77,0 tkr 

Summa  2 809 tkr 848,7 tkr 

Totalt behöver nämnderna effektivisera verksamheterna med ca 3,7 mkr år 2014 för att 
skapa utrymme för prisuppräkningar, indexuppräkningar på varor, tjänster och höjning 
av internhyran. Effektiviseringskrav uppgår till ca 0,4 procent av den totala budgeten för 
verksamheterna.  



Totalt har budgetramarna för år 2014 utökats med 33 629 tkr eller 3,86 procent i förhållandet nämndernas budgetar för år 2013.  

DRIFTREDOVISNING 

KF  
Budget 
2013 

Organisa-
toriska 
föränd-
ringar år 
2013 1) 

Budget  
år 2013  
efter 
korrig-
eringen 

Löne-
kostnads-
uppräk-
ning  

Befolk-
nings- 
föränd-
ringar 

Föränd-
ringar  
lagar  
och  
förord- 
ningar 

 
 
 
Kvalitets-
förbätt-
ringar 

 
 
 
Om- 
priorit-
eringar

 
 
För-
ändrade 
lokal-
behov 

Till-
skott/   
sats-
ningar 
2014 

Summa 
ramökn 
år 2014 

Beräknad 
budgetram
KF beslut 
juni för år 
2014 

Procent- 
uell  
ökning 

Kommunfullmäktige -883 0 -883 0 0 0 0 0 0 0 0 -883 0,00 % 

Stöd till politiska partier -870 0 -870 0 0 0 0
0

0 -60 -60 -930 6,90 % 

Valnämnd -10 0 -10 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0
0 0

-290 -290 -300 - 

Revision -954 0 -954 0 0 0 -19 -19 -973 1,99 % 

Överförmyndare  -870 0 -870 -16 0 0 0 -16 -886 1,84 % 

Kommunstyrelse -48 525 -24 457 -72 982 -681 0 0 -1 870 0 0 -100 -2 651 -75 633 3,63 % 

Till kommunstyrelsens 
förfogande -200 200 0 0 0 0 0 -5 000

0
-5 000 -5 000 - 

Räddningstjänsten -16 200 0 -16 200 0 0 0 -1 340 -1 340 -17 540 8,27 % 

Bildningsnämnd  -134 960 22 837 -112 123 -1 127 5 400 -450 -960 0 150 0 3 013 -109 110 -2,69 % 

Skolnämnd -350 023 210 -349 813 -4 996 3 720 -900 -9 700 150 -687 0 -12 413 -362 226 3,55 % 

Socialnämnd  -229 087 660 -228 427 -2 639 -4 440 -300 -10 540 7 041 -300 0 -11 178 -239 605 4,89 % 

Miljö- och tekniknämnd -88 534 550 -87 984 -937 -368 -250 -1 550 0 -570 0 -3 675 -91 659 4,18 % 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter -871 116 0

-
871 116 -10 396 4 312 -1 900 -24 620 7 191 -1 407 -6 809 -33 629 -904 745 3,86 % 

 

1) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per sista mars mellan nämnderna 



  15

 

DRIFTREDOVISNING 

Beräknad 
budgetram 
KF beslut 
juni för år 
2014 

Omföring 
kultur 
och 
livsmiljö 
1) 

Kapital-
kostnad 
inventarier

Kapital-
kostnad 
anläggningar 

Justering 
internhyror

Omföring 
överför-
myndare2)

Om- 
organisation 
tillstånds-
nämnd2) 

Summa 
justeringar 

Beräknad 
budgetram 
år 2014 

Kommunfullmäktige -883 0 0 0 0 0 0 0 -883

Stöd till politiska partier -930 0 0 0 0 0 0 0 -930

Valnämnd -300 0 0 0 0 0 0 0 -300

Revision -973 0 0 0 0 0 0 0 -973

Överförmyndare  -886 0 0  0 -235 0 -235 -1 121

Kommunstyrelse -75 633 -330 -1 010 0 75 0 0 -1 265 -76 898

Till kommunstyrelsens 
förfogande -5 000 0 0 0 0 0 0  0 -5 000

Räddningstjänsten -17 540 0 0 0 0 0 0 0 -17 540

Bildningsnämnd  -109 110 330 -390 0 -1 266 0 0 -1 326 -110 436

Skolnämnd -362 226 0 -1 000 0 11 104 0 0 10 104 -352 122

Socialnämnd  -239 605 0 -620 0 778 235 0 393 -239 212

Tillståndsnämnd  -9 200 -9 200 -9 200

Miljö- och tekniknämnd -91 659 -375 -6 662 -591 0 9 200 1 572 -90 087

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter -904 745 0 -3 395 -6 662 10 100 0 0 43 -904 702

1) Beslutad budgetjustering mellan nämnder i samband med delårsbokslut per sista augusti 2013. 

2) Föreslagen budgetjustering mellan nämnder i samband med budgetförslag för 2014. 

 



 

2.2.3 Sammanställning bokslut 2012, budget 2013, budget 2014 och plan 2015-2016 
 
 
Driftredovisning 

Bokslut 
2012 1)

Budget 
2013 2)

Rev.
Budget 

2014

 
Plan  
2015 

Plan 
2016

Skattefinansierade verksamheter  

Kommunfullmäktige -797 -883 -883 -883 -883

Stöd till politiska partier -868 -870 -930 -930 -930

Valnämnd -17 -11 -300 -10 -10

Revision -840 -955 -973 -973 -973

Överförmyndare -470 -870 -1 121 -1 121 -1 121

Kommunstyrelse -65 247 -72 981 -76 898 -76 898 -76 898

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -17 540 -17 540 -17 540

Kommunstyrelsens förfogande 0 0 -5 000 -5 000 -5 000

Lönekostnadsökningar 0 0 0 -13 665 -27 330

Prisuppräkning KPIX 1,3 %  0 0 0 -2 809 -5 618

Behov nämnderna 0 0 0 -6 751 -14 107

Bildningsnämnd -112 426 -112 122 -110 436 -110 436 -110 436

Skolnämnd -350 815 -349 813 -352 122 -352 122 -352 122

Socialnämnd -211 899 -228 427 -239 212 -239 212 -239 212

Tillståndsnämnden -6 990 -7 405 -9 200 -9 200 -9 200

Miljö- och tekniknämnd -89 635 -80 579 -90 087 -90 087 -90 087

Summa verksamheter -855 894 -871 116 -904 702 -927 637 -951 467

Taxefinansierade verksamheter -2 851 0 0 0 0

Kapitaltjänst VA + övrigt 16 840 13 000 15 000 15 000 15 000

Kapitaltjänst internhyra 48 061 51 060 40 960 40 960 40 960

Kapitaltjänst verksamheterna 10 057 10 057 10 057

Kalkylerad pension o upplupna 
lönekostnader 3 333 -13 000 -13 165 -15 487 -17 415

Avskrivningar -49 753 -46 200 -46 200 -46 200 -46 200

Exploateringsverksamhet 6 804 0 0 0 0

Verksamhetens nettokostnad -833 460 -866 256 -898 050 -923 307 -949 065

Uppdaterat 2013-04-24      

Skatteintäkter 849 061 890 266 919 826 956 619 1 001 580

Statsbidrag och utjämning 31 454 13 342 10 249 5 249 760

Finansiella intäkter 2 934 3 000 3 000 3 000 3 000

Finansiella kostnader -23 765 -30 028 -26 625 -30 546 -34 155

Resultat 26 224 10 324 8 400 11 015 22 120
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Driftredovisning 

Bokslut 
2012 1)

Budget 
2013 2)

Rev.
Budget 

2014

 
Plan  
2015 

Plan 
2016

Resultat som andel av 
skattenettot 3,0 % 1,1 % 0,9 %

 
1,1 % 2,2 %

Resultatkrav 2 % av skattenetto 17 610 18 072 18 602 19 237 20 047
 
1) Bokslut år 2012 är justerad utifrån organisatoriska förändringar år 2013 
2) Föreslagna budgetjusteringar i samband med delårsuppföljning per den sista mars mellan nämnderna. 

 

Plan för åren 2015-2016 ska endast ses som en uppskattning av behov från nämnderna 
och kommer att omarbetas inför kommande år. 

 

2.3 Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016  

2.3.1 Investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 
Nedan redovisas sammanställning av investeringsbudget för år 2014 och investeringsbehov 
för åren 2015-2016. 

2.3.1.1 Sammandrag skattefinansierade verksamheter 

Investeringsbehov för den skattefinansierade verksamheten uppgår totalt till  
72 645 tkr för år 2014, uppdelat enligt följande: 
 

Nämnd/verksamhet, tkr Budget -13 1) Budget -14 Plan -15 Plan -16 

Miljö- och tekniknämnd -44 295 -63 947 -79 655 -113 400 

Tillståndsnämnden 2) -15  

Socialnämnd -3 400 -2 895 -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 -72 645 -85 520 -116 955 
 

1) Inklusive justering för ombudgetering från år 2012 och organisationsförändring kommunstyrelsen och 
bildningsnämnden samt tilläggsanslag för ombyggnation av Västerängsskolan. 

2) Budget överförs från miljö- och tekniknämnden. 

 

 

 

 

 



 

Plan för åren 2015-2016 ska endast ses som uppskattning av investeringsbehov och 
kommer att omarbetas inför kommande budgetår.  

2.3.1.2 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 
investeringsutgiften för vattenverket ska redovisas brutto. 
 

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 

 

2.3.2 Finansiering av investeringar, år 2014 
Den totala investeringsvolymen för år 2014 uppgår till 84,4 mkr inklusive taxefinansierade 
verksamheter. Utöver investeringsbehovet 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 cirka 36,5 mkr. 

 

Investeringsutgift, tkr Belopp 

Skattefinansierade verksamheter -72 645 

Taxefinansierade verksamheter -11 770 

Medfinansiering Citybanan -6 726 

Summa investeringar, brutto -91 141 

Finansiering, tkr  

Budgeterat resultat år 2014 8 400 

Avskrivningskostnader 46 200 

Summa finansiering 54 600 

Lånefinansiering 36 541 

Med föreliggande budgetbehov kommer investeringsutgifter att behöva lånefinansieras med 
ca 36,5 mkr. 

 

2.3.3 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 
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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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3 Budgetstyrprinciper 

Syftet med budgetstyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt det 
regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

3.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 
Fastställer kommunens övergripande mål. 
Godkänner nämndernas nämndsplan. 
 

3.2 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. 
 

3.3 Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att fullmäktiges 
intentioner efterlevs. 

3.4 Mål 

Det är nämndens ansvar att formulera nämndmål utifrån de övergripande målen i fullmäktige. 

3.5 Ekonomi 

Nämnden fastställer en internbudget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 
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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 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. 
 

3.6 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. 
 

3.7 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. 
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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 
 

3.8 Förvaltningschefen och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar 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.  
 

3.9 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 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.   
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3.10 Användning av investeringsanslag  

3.10.1 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.  
 

3.10.2 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 har ökats inför år 2014. Samtidigt minskas kommunstyrelsens 
budget för kapitalkostnader. Avsikten är inte att automatiskt årligen justera driftbudgetramen 
utifrån kapitalkostnadernas förändring. Syftet är istället att verksamheterna ska kunna 
prioritera mellan att göra investering eller ha andra driftkostnader.  
Kommunfullmäktige kommer även framöver att besluta om investeringsbudgeten. Det är 
ingen förändring av den processen. 
 

3.10.3 Exempel på livslängd för inventarier 
 
Inventariernas livslängd avgör hur många år den ska skrivas av på. Tabellerna nedan tjänar 
som ledning vid bedömningen. 
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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 
 

3.10.4 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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4 Kommunstyrelsen 

4.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt 
över nämnderna. Kommunstyrelsens leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare har kommunstyrelsen uppsikt över 
verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också samtliga 
ärenden som ska tas upp i fullmäktige. 

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för sekretariat, planering, 
upphandling, samhällsplanering, samordning av information, ekonomi, löneadministration, 
personal och IT. Den 8 april 2013 överfördes även verksamhetsansvaret för kultur, bibliotek 
och fritid från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

Verksamhetsförändringen har föranlett en översyn av målen och jämfört med 2013 har ett mål 
tagits bort och ett lagts till. Det mål som tagits bort löd "Förvaltningen ska medverka till 
utformningen av det offentliga rummet." Målet togs bort eftersom medverkan till 
utformningen av det offentliga rummet är en del av förvaltningens ordinarie verksamhet och 
därmed inte behöver uttryckas i form av ett mål. Det nya målet lyder "Barn och unga ska 
erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter". 
 

4.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

4.2.1 Förändrade lagar och förordningar 

Regeringens proposition om en ny bibliotekslag prop.2012/13:147 kan träda i kraft 1 januari 
2014. Lagförslaget förstärker principen om att utlåning av litteratur ska vara avgiftsfri, oavsett 
i vilken form, och tillgänglig för alla. Om lagförändringen medför nya kostnader förutsätts 
dessa finansieras inom budgetramen. 

4.2.2 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förstärkning kontaktcenter 570 530 530 

IT-drift 625 625 625 

Jan Fridegårdspriset 175  175 

Offentliga arrangemang 100 100 100 

Webbutveckling 400   

Summa 1 870 1 255 1 430 

Förstärkning kontaktcenter 
Under 2013 etableras ett kontaktcenter i Håbo kommun efter beslut av en enig 
kommunstyrelse. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet gentemot 
kommunens medborgare och andra kunder. Det ska räcka med ett samtal eller besök för att få 
svar på alla enkla frågor och ärenden. Samtliga förvaltningar har identifierat lämpliga 
områden för kontaktcenter att informera/upplysa om, vägleda/rådgiva inom eller ärenden som 
i sin helhet kan hanteras av kontaktcenter. Kontaktcenter innebär inte bara ökad tillgänglighet 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 25(119) 



 

och förbättrat bemötande utan ger också förutsättningar till effektivare handläggning av 
ärenden. Detta då många handläggare får mer tid till ärendehantering istället för att hantera 
enklare frågeställningar. Minsta möjliga bemanning för att kunna erbjuda denna förbättrade 
service beräknades under det förberedande projektarbetet till fem heltidstjänster. Samtliga 
nämnder/förvaltningar har bidragit till finansieringen. Med nuvarande bemanning är 
verksamheten ytterst sårbar vid exempelvis sjukdom. Vidare kan kontaktcenter  inte hantera 
alla de områden som förvaltningarna har identifierat som möjliga, det finns ett större behov än 
vad det finns resurser. I nuvarande bemanning saknas det finska språkkunskaper. 
Kontaktcenter har utökats med en tjänst för att möta efterfrågan från både kommuninvånare 
och förvaltningar, med särskilt fokus på att stötta frågor inom finskt förvaltningsområde. En 
ny tjänst kostar 500 tkr, licens- och arbetsplatskostnader 30 tkr samt en engångsinsats för 
introduktionsutbildning på 40 tkr. 

IT-drift 
Årlig licenskostnad för att underhålla ett system som automatiserar identitetshanteringen i 
olika verksamhetssystem beräknas kosta 55 tkr. Kostnaden förutsätter att motsvarande 
investering genomförs.  Kommunens internetförbindelse behöver uppgraderas till en kostnad 
på 36 tkr/år. Dagens 6000 kr/månad för 100 MB höjs till 9000 kr/månad för 300 MB. Alla 
licenskostnader för säker tvåfaktorinloggning överförs till ITbudgeten, 99.2 tkr/år. Kostnad 
för säkerhetsutrustning som filtrerar trafik in/ut från kommunens nät 35 tkr/år. (Ett 
komplement till brandvägg och antivirus program). Citrix licenser för skolans tunna klienter 
budgeteras hos IT-enheten, 400 tkr. 

Jan Fridegårdspriset 
Jan Fridegårdspriset delas ut vartannat år. Neddragningar av budgeten har genomförts 2013 då 
inget pris delats ut. För att utrymme ska finnas 2014 har budgeten utökats med 175 tkr. 

Offentliga arrangemang 
Offentliga arrangemang har haft en budget på 215 tkr avseende valborgsmässofirande, 
nationaldag, Håbo festdag mm. Avsatta medel har inte varit tillräckliga. Aktiviteterna har 
finansierats genom tillfälliga omprioriteringar. För att aktiviteterna ska kunna genomföras på 
oförändrad nivå 2014 utökas budgeten med 100 tkr. 

Webbutveckling 
Anpassning av webbplatsen så den blir tillgänglig oavsett vilken plattform man surfar med (så 
kallad följsam design). E-delegationen har pekat ut WCAG 2.0 AA som den nivå av 
tillgänglighet offentlig sektor ska uppfylla. EU kommer med stor sannolikhet att besluta om 
den nivån i den lagstiftning som kommer under 2014. Kostnad 400 tkr. 

4.2.3 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar    

Kvalitetsförändringar 1 870 1 255 1 430 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)    

Summa 1 870 1 255 1 430 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 26(119) 



 

4.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

4.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

4.3.1.1 Ett ökat engagemang hos Håbo kommuns ungdomar att delta och engagera sig i 
samhällsutvecklingen. 

Motivering 

För Håbo kommun är det viktigt att jobba förebyggande, hälsofrämjande och att synliggöra 
barn och ungas livssituation.  Ett led i detta arbete är att ständigt utveckla kommunens 
ungdomsdemokrati. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Antalet skolklassrepresentanter på ungdomsdemokratidagen ökar.   80% 80% 

4.3.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten enligt SCBs 
medborgarundersökning 

58 57  61 

4.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

4.3.2.1 Håbo kommuns interna och externa kommunikation ska förbättras. 

Motivering 

Genomförda medborgare- och medarbetarundersökningar visar att förtroendet för Håbo 
kommun har varit lågt. Ett led i att öka förtroendet för kommunen som organisation är att 
förbättra kommunikationen med medborgare, företagare och föreningar, medarbetare m. fl. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för Håbo kommun, enligt SCBs medborgarundersökning, ska 
förbättras ytterligare. 

43 49 46 50 

Medborgarna i kommunen mer nöjda med kommunens information än vid 
föregående medborgarundersökning. 

53 59 54 60 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarna upplever att möjligheten att påverka kommunen har ökat. 39 45  47 

4.3.2.2 Håbo kommuns verksamheter ska präglas av ett bra bemötande och en hög 
tillgänglighet 

Motivering 

För att öka förtroendet för Håbo kommuns så räcker det inte med att enbart erbjuda en 
kommunal service med hög kvalité. Lika viktiga framgångsfaktorer i skapandet av en 
förtroendefull organisation är bemötande och tillgänglighet gentemot medborgare, brukare, 
företag, föreningar och andra intressenter. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Medborgarna upplever att kommunens bemötande och tillgänglighet har 
förbättrats. 

56 61 57 63 

4.3.2.3 Håbo kommuns attraktionskraft som arbetsgivare ska öka. 

Motivering 

Håbo kommun behöver vara attraktiv för att kunna rekrytera de bästa medarbetarna. För att 
uppnå detta ska vi sträva efter att erbjuda full sysselsättning till de medarbetare som så önskar 
och kraftfullt satsa på kompetens, ledarskap samt verksamhetsutveckling. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andel tillsvidareanställda ökar  89% 90% 90% 

Andel heltidsanställda kvinnor ökar.  75,5% 75% 76% 

Sjukfrånvaron minskar  6% 3,5% 5% 

Andel avslutade anställningar minskar 11%   10% 

4.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

4.3.3.1 Håbo kommun driver ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhällsbygge 
som strävar efter hög tillgänglighet, trygghet och attraktivitet för alla. 

Motivering 

En hållbar tillväxt innebär att vi måste skapa attraktiva bostäder och kommunal verksamhet 
för alla som bor och verkar i Håbo kommun. Håbo kommun växer om samhället är 
tillgängligt, tryggt och attraktivt för alla. Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för en 
expansion av kommunen som ger fler arbetstillfällen och bostäder. Samtidigt som kommunen 
växer måste dess stora naturvärden skyddas och göras mer tillgängliga. 

 



 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

SCBs betygsindex över hur många invånare som rekommenderar vänner 
och bekanta att flytta till kommunen har ökat markant. Den höga nivån 
bibehålls 2014. 

63 68 65 68 

Betygsindexet i SCBs medborgarundersökning visar att invånarna blivit 
mer positiva till möjligheten att få ett arbete inom rimligt avstånd. 

51 58 52 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommunen förbättrats. 

55 58 56 60 

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna känner sig mer trygga 
och säkra än  i föregående undersökning. 

55 57 57 60 

Invånarna upplever att fritidsmöjligheterna är bättre än i tidigare 
medborgarundersökningar. 

56 57  58 

4.4 Volymer och nyckeltal 

4.4.1 Kultur och livsmiljö 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Bibliotek nettokostnad per invånare, kr 281 289 319 322 323 337 
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4.5 Drifts- och investeringsredovisning 

4.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Övergripande verksamheter       

Kommunfullmäktige -797 -835 -883 -910 27  

Valnämnd -16 -44 -11 -299 288  

Stöd till politiska partier -868 -900 -870 -930 60  

Revision -840 -955 -954 -972 18  

S:a övergripande verksamheter -2 521 -2 734 -2 718 -3 111 393 1 

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -1 719 -1 978 -1 978 -2 025 47  

KS förfogande -300 383 0 -5 000 5 000  

Kommunstyrelsens arbetsutskott -219 -171 -171 -173 2  

Personal och förhandlingsutskott -2 -7 -7 -7 0  

Pensionärsråd -85 -84 -84 -85 1  

Handikappråd -81 -59 -59 -84 25  

Vigselavgift 24 20 20 20 0  

S:a kommunstyrelsen -2 382 -1 896 -2 279 -7 354 5 075 2 

       

Kommundirektörs stab       

KD-stab -2 765 -1 509 -1 509 -2 700 1 191  

Projekt ungdomssatsning -2 271 -2 525 -2 425 -2 525 100  

Medlemsavgifter -2 482 -2 575 -2 475 -2 575 100  

Räddningstjänst -15 890 -16 200 -16 200 -17 540 1 340  

S:a Kommundirektörs stab -23 408 -22 809 -22 609 -25 340 2 731 3 

       

Administrativa avdelning       

Kansli -4 542 -2 671 -2 579 -3 039 460  

IT-enheten -6 376 -8 301 -8 301 -9 287 986  

Upphandlingsenheten -2 484 -2 752 -2 703 -3 004 301  

Ekonomienheten -4 928 -7 085 -7 367 -7 083 -284  

Försäkringar -1 612 -1 769 -1 600 -1 600 0  

Bostadsverksamhet 512 0 0 0 0  

Summa administrativa avdelning -19 430 -22 578 -22 550 -24 013 1 463 4 
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Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Tkr Not 

      Kommunikation och service 

-1 600 -2 255 -2 255 -2 780 525  Kommunikation 

-1 930 -4 732 -4 865 -3 263 -1 602  Kontaktcenter 

Kafé Håbo -450 -33 0 -448 448  

Vaktmästeri/tryckeri -950 -950 -950 -1 480 530  

Summa kommunikation och service -4 930 -7 970 -8 070 -7 971 -99 5 

       

Plan och utveckling       

Plan och utvecklingsavdelning -3 969 -3 444 -3 584 -3 469 -115  

Summa plan och utveckling -3 969 -3 444 -3 584 -3 469 -115 6 

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 704 -3 762 -3 964 -4 051 87  

Löneenheten -2 405 -2 613 -2 413 -2 495 82  

Summa personalavdelning -6 109 -6 375 -6 377 -6 546 169  

       

Kultur och livsmiljö       

Kultur och livsmiljö 0 -1 288 -1 538 -2 289 751  

Vänortsverksamhet -28 -90 -50 -100 50  

Kulturverksamhet -1 492 -1 263 -1 238 -1 434 196  

Bibliotek -6 339 -6 505 -6 505 -6 789 284  

Fritidsverksamhet -13 017 -14 319 -14 384 -14 109 -275  

Summa kultur och livsmiljö -20 876 -23 465 -23 715 -24 721 1 006 7 

       

Summa -83 625 -91 271 -91 902 -102 525 10 623  

       

Exploatering och reavinst 6 469 7 000 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 101 260 tkr till kommunstyrelsen. I budgetförslaget har 
1 010 tkr lagts till för kapitalkostnader. Bildningsnämnden har dessutom föreslagit att 330 tkr 
överförs från bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen för kultur och livsmiljö. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen har genomförts av fastighetsavdelningen. 
Hyrorna ska anpassas till verklig kostnad där bl a kapitalkostnaderna är sänkta. Förändringen 
är enbart en omräkning, lokalhyresbudgetarna för alla nämnder är därför justerade. För 
kommunstyrelsen medför det en sänkning av budgetramen med 75 tkr. Budgeten för 
kommunstyrelsen blir därmed totalt 102 525 tkr. 

1. Övergripande verksamheter 
I samband med val 2014 utökas budgeten för valnämnden med 290 tkr. Övrig uppräkning är 
anpassning av budgeten till verkliga kostnaderna för stöd till politiska partier. Kommunens 
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revisorer har inkommit ett äskande, uppräknat med 19 tkr. 

2. Kommunstyrelsen 
Till kommunstyrelsens förfogande avsätts 5,0 mkr. Kommunstyrelsens budget har ökat med 
50 tkr för firande av kommunens 20 000 invånare. 

3. Kommundirektören 
För att skapa förutsättning för kommunerna att bygga upp en starkare organisation för 
säkerhetsarbete överlämnas 1,5 mkr av statsbidraget från räddningstjänsten. Håbo kommuns 
andel av bidraget år 2014 uppgår till 500 tkr. Räddningstjänsten har dessutom ett utökat 
uppdrag att utbilda kommunens personal inom området säkerhet. Under 2014 innebär detta 
HLR, Systematiskt Brandskyddsarbete samt brandsäkerhet. Utbildningarna ska göras 
tillgängliga för kommunens anställda och utföras inom räddningstjänstens budgetram utan 
kostnad för förvaltningarna. Utöver dessa utbildningar ska räddningstjänsten utbilda 
skolelever och vårdpersonal som tidigare. Även dessa utbildningar sker utan kostnad för 
förvaltningarna. Räddningstjänstens driftbidrag utökas med 1,3 mkr. 

Projekt ungdomssatsning ökas med 100 tkr för att finansiera sommarlovsentreprenörerna som 
genomförs av Håbos Marknads AB. 

Medlemsavgifterna har ökat i kostnad och budgeten ökas med 100 tkr. 

KD-staben ökas med buffert för kostnader för kapitaltjänst och telefoni 1 130 tkr. 

4 Administrativa avdelningen 
Till kansliet har förts administrativa tjänster från andra avdelningar. 
IT-enheten har tillförts medel enligt kvalitetsförändringarna i avsnitt 2.4. 
Upphandlingsenheten har utökat kapaciteten i form av personalresurser. 

5 Kommunikation och service 
Kontaktcenter har omvandlats från växel/reception. Telefonikostnader har minskat bland 
annat som följd av ny upphandling. Kvalitetsförändring enligt avsnitt 2.2 har gjort med 
utökning av tjänst på kontaktcenter och en satsning på att göra kommunens webbplats mer 
tillgänglig. 

6 Plan och utveckling 
En administratörstjänst har flyttats till kansliet. 

7 Kultur och livsmiljö 
Bildningsförvaltningen har föreslagit att 330 tkr i budget överförs hit från 
bildningsförvaltningen för administration, teater och sommarjobbare inom kultur och livmiljö. 
Budgeten är lagd på kultur och livsmiljö gemensamt, förutom mindre belopp för 
licensavgifter. 
Vänortsbudgeten har ökats med 50 tkr för till besök från vänorterna i samband med utdelnings 
av Jan Fridegård-priset. 
Ökning har gjorts motsvarande Jan Fridegårdspriset inklusive marknadsföringskostnader, 
175 tkr. 
Bibliotekets ökning beror mestadels på kapitalkostnader för budgeterade investeringar. 
Fritidsverksamheten har fått ökad budget för offentliga arrangemang samt kompenserats för 
internhyreshöjningen. En administratör har flyttats från Fritidsverksamheten till Kultur och 
livsmiljö, 406 tkr. 
Lokalhyran för kultur- och livsmiljö har minskat med totalt 67 tkr i samband med 
omfördelningen. 

 
För kommentarer till noterna 4-5 se även kommunstyrelsens avsnitt 1.2 kvalitetsförändringar. 
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4.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Voteringsutrustning 0 0 0 -150 1 

Ärendehanteringssystem 0 -300 -1 000 -1 000 2 

Kontaktcenter 0 0 0 -50 3 

IT-enheten -6 878 -1 034 -1 034 -1 601 4 

Kommunstyrelseförvaltning gemensamt -199 -500 -500 -200  

Kultur och livsmiljö  -20 -20   

Bibliotek -885 -176 -176 -191 5 

Fritidsverksamheten -296 -469 -469 0  

Summa -8440 -2499 -3199 -3192  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Voteringsutrustning 
Voteringsutrustning till kommunfullmäktige beräknas till 150 tkr. 

2. Ärendehanteringssystem 
Total budget 3 mkr på tre år. 

3. Kontaktcenter, inventarier 
Utrustning till ytterligare en arbetsplats planeras. 

4. IT-enheten 
Investeringen avser 

 Behov att utöka backupkapaciteten både vad gäller mängden data och tiden som 
backupen ska vara återläsningsbar, cirka 500 tkr. 

 Ett projekt för att se över identitetshanteringen i kommunen bör startas och 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, 
cirka 375 tkr. 

 Fortsatt utbyggnad av datanätet främst gällande trådlös access, cirka 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, cirka 116 tkr. 
 Programvara för att övervaka switchar, accesspunkter mm bör förnyas, 60 tkr. 
 Flera verksamhetssystem använder samma databasserver som bör förnyas, cirka 50 tkr. 
 Utrustning för att kunna erbjuda gästaccess till besökare i kommunhus, bibliotek, skolor 

mm, cirka 45 tkr. 
 Återinvestering av hårdvara som måste bytas ut, cirka 100 tkr. 

5. Biblioteket 
Investeringen avser 

 Gardiner till studie- och barnavdelning och armatur till studieavdelning och ett 
studierum, 95 tkr 

 Utbyte av möbler för personalrum och upprustning av grupprum med möbler, projektor, 
ljudsystem mm, 56 tkr. 

 Utställningsskärmar/bod för mindre utställningar, 40 tkr 
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5 Överförmyndarnämnden 

5.1 Uppdrag och ansvarsområde 

5.1.1 Tillsynsmyndighet 

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare. Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de 
svagaste i samhället som underåriga och de som på grund av sjukdom eller annan anledning 
har en god man eller förvaltare förordnad. De viktigaste bestämmelserna för hur 
överförmyndarnämnden ska utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. 

Följande lagar är de som överförmyndarnämnden vanligast kommer i kontakt med och som 
ställföreträdare bör ha kännedom om; föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, 
kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, skadeståndslagen, äktenskapsbalken, 
sambolagen, ärvdabalken och lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan 
av en psykisk störning. 

5.2 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

5.2.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

5.2.1.1 Beträffande barn och ungdomar har överförmyndarnämnden som målsättning att 
säkerställa rättssäkerheten och motverka eventuell rättsförlust för denna grupp. 

Motivering 

Upprätthållandet av rättssäkerheten är den största tryggheten för målgruppen i fråga, 
bristfälliga och/eller felaktiga beslut i tillsynsutövandet kan leda till stora konsekvenser för 
den enskilde. Överförmyndarnämnden anser därför att upprätthållandet av rättssäkerheten är 
den största tryggheten för den enskilda tillhörande verksamhetens målgrupp. 

5.2.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.2.1 Överförmyndarnämnden har som mål att upprätthålla rättsäkerheten för dem svaga 
och utsatta kommuninvånarna, samt säkerställa bästa resultat och kvalitet i sina 
arbeten utifrån gällande lagstiftning och invånarnas behov av och krav på 
välfungerande verksamhet. 

Motivering 

Överförmyndarnämndens målgrupp omfattar människor med psykiska och fysiska 
funktionshinder samt nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Nämnden anser 
att en säker och kvalitativ verksamhet i syfte att upprätthålla rättssäkerheten bidrar till ökat 
förtroende för kommunen. 
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5.2.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.2.3.1 Överförmyndarnämnden ska upprätthålla rättssäkerheten för målgruppen. 

Motivering 

Överförmyndarnämnden ska ha ambitionen att erbjuda en säker och kvalitativ verksamhet i 
relation till givna resurser. 

5.3 Drifts- och investeringsredovisning 

5.3.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Överförmyndare -470 -1 020 -870 -1 121 251  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 886 tkr till överförmyndarnämnden. Socialnämnden har 
föreslagit kommunfullmäktige att överföra budget till överförmýndarnämnden avseende 
överförmyndare med 235 tkr. Budgeten för överförmyndarnämnden blir därmed totalt 
1121 tkr. 
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6 Bildningsnämnden 

6.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Bildningsnämndens ansvarsområde innehåller från och med 8 april 2013; gymnasieutbildning, 
vuxenutbildning, musikskola och bildningsförvaltningen. Enheten Fridegårdsgymnasiet och 
Håbo vuxenutbildning består av gymnasieutbildning inom verksamhetsspåret Fride, 
verksamhetsspåret Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik, gymnasiesärskolan med 
träningsklasser inom Lyktan, kommunal vuxenutbildning och särvux. Från och med 1 juli leds 
hela skolenheten, förutom den kommunala musikskolan, av en gemensam rektor med en 
ledningsgrupp bestående av tre biträdande rektorer. 

Förvaltningen har även ett bildningskontor med tre medarbetare. Ansvaret för verksamhetens 
skolmåltider, elevvård och lokalvård ligger på andra förvaltningar. 

Bildningsförvaltningen omfattar cirka 110 medarbetare och har cirka 1 200 elever inom sina 
verksamheter. Bildningsförvaltningen administrerar också de drygt 500 elever som är 
folkbokförda i Håbo men som har valt skolor i andra kommuner. 

Kultur- och fritidsverksamheten exklusive musikskolan överfördes till kommunstyrelsen från 
den 8 april 2013. Verksamheten har därför tagits bort från Bildningsnämnden. 

6.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

6.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Kostnaden för kommunens gymnasieskoleverksamhet ligger cirka 7 % över kommunens 
standardkostnad vid den senaste mätningen. Fridegårdsgymnasiet har under flera år gått med 
underskott. Detta beror i hög grad på att skolan har relativt små undervisningsgrupper. 
Inriktningen har varit att verksamheten ska kunna genomföras utifrån beslutad prislista för 
programmen. En utredning sker under hösten 2013 för att klargöra den framtida 
finansieringen av gymnasiet. Fordonsprogrammet avslutas inför läsåret 14/15 på grund av 
alltför få ansökningar. 

Viktigt med gymnasieskola - en kommun som vill vara attraktiv behöver sin egen 
gymnasieskola. En skola känd för sin höga kvalitet. Varumärke - för att en gymnasieskola 
skall ha ett berättigande, i det fria skolvalet, måste skolan ha ett starkt varumärke. Ett 
varumärke som grundas i en stark värdegrund och en tydlig vision. 

Gymnasiet riktat mot elever inom neuropsykiatri på Kämpe beräknas nå ett tak på cirka 100 
elever medan gymnasiesärskolan har ett sjunkande elevunderlag. 

6.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Gymnasieskola, interkommunal ersättning -5 300 -5 300 -3 700 

Gymnasieskola, köp av platser från Kämpe 150 150 150 

Gymnasiesärskola -250 -200 -200 

Summa -5 400 -5 350 -3 750 

Befolkningsprognosen visar att antalet 16-18 åringar väntas nå botten år 2014. Antalet 
minskar med 55 ungdomar från 767 till 712. Elevtalet som går i gymnasiet väntas minska med 
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26 i genomsnitt från år 2013 till år 2014.  En trend är att antalet elever är högre än antalet 16-
18-åringar. 

ÅR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elever i gymnasieskola 
hemkommun 

978 949 922 882 843 851 886 

Invånare 16-18 år, 31 dec 949 896 960 767 712 720 755 

Elever interkommunala 514 538 537 514 496 495 505 

Elever i egna gymnasiet, totalt 494 456 427 410 402 420 435 

Elever Fride inkl externa 450 385 350 326 306 320 335 

Elever Kämpe inkl externa 44 71 77 84 96 100 100 

Antal årskurs 9-elever: 
2010 - 317 
2011 - 290 
2012 - 239 
2013 - 244 
2014 - 246 

En tendens har varit att en högre andel av ungdomarna går i gymnasiet. 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, väntas 
minska med 25 till 496 elever till år 2014. Även elever i den egna gymnasieskolan förväntas 
sjunka år 2014. Budgeten har därför minskats med 5,3 mkr. 

Skolorna får elevpeng för närvarande grundat på Stockholmspriset och Kämpe får dessutom 
ett fast tilläggsbelopp. Kämpes ökning av elevtal finansieras med ökad elevpengsbudget, 
150 tkr. Kostnaderna på Kämpe kommer att ligga lite högre på grund av nya investeringar på 
hjälpmedel för elever som tidigare klassats som särgymnasieelever. 

Gymnasiesärskola 
Efter lagstiftarens nya krav på diagnostisering inom målgruppen särgymnasiet så har antalet 
elever inom denna grupp minskat. Fler som tidigare bedömdes tillhöra den målgruppen 
placeras numer inom neuropsyk, det vill säga Kämpe. De elever som nu finns inom 
gymnasiesärskola har därför i genomsnitt större behov vilket medför högre kostnad per elev. 
Verksamheten är starkt beroende av elevtillströmning från grannkommunerna, i annat fall 
stiger kostnaderna. Till 2014 får minskningar som genomfördes hösten 2013 helårseffekt samt 
färre särgymnasieelever förväntas gå i annan kommun och budgeten har därför minskats med 
250 tkr. 

6.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Lärarlegitimationskrav 150 150  

Speciallärarutbildning för i första hand Kämpe 300 300 300 

Summa 450 450 300 

Karriärtjänster infördes redan 2013 och finansieras med statsbidrag. 

Lärarlyftet II som avser behörighetsgivande kurser - finansieras till viss del med statsbidrag. 
Avsikten är att lärare på gymnasiet ska ha lärarlegitimation - för ett antal gymnasiekurser 
kommer det krävas att ett antal lärare behöver kompetensutveckling. 

Flera av lärarna på i första hand Kämpe kommer att behöva gå speciallärarutbildningen för att 
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deras kompetens ska motsvara uppställda krav. Det är en treårig utbildningsinsats som 
beräknas kosta 300 tkr per år. 

6.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Skolskjutsar gymnasiet 200 200 200 

Fridegård- lärplattform och internationalisering 100 60 60 

Kompetensutveckling gymnasielärare 60 60 60 

Musikskolan musiklek 50 450 510 

Musikskolan dramalek 150 300 450 

Vuxenutbildning 400 800 1 200 

Summa 960 1 870 2 480 

Gymnasieskola centralt 
Budgeten för skolskjuts (elevkort) på Fridegårdsgymnasiets har tidigare år varit på 600 tkr 
men genom att alla gymnasieelever från och med höstterminen 2013 fått SL-kort kostar det 
800 tkr 2014. Ett tillskott på 200 tkr har därför gjorts i budget 2014. 

Fridegårdsgymnasiet 
Lärplattform - för att lättare & bättre kunna arbeta med bedömning, uppföljning, utvärdering 
och kommunicera detta till såväl elev som vårdnadshavare behövs en väl fungerande 
lärplattform. Detta är också ett utomordentligt bra verktyg för rektor att kunna följa upp delar 
av verksamheten. 

Kompetensutveckling behövs för gymnasielärarna för att möta elevernas behov. 

Musikskolan 
Musikskolan vill starta försöksprojektet obligatorisk Musiklek steg 1 i Skokloster 2014. 
Skokloster har inte tillgång till musikundervisning på orten och projektet blir en välkommen 
kvalitetshöjning. Under 2015 permanentar man Musiklek steg 1 för alla 6-åringar i 
kommunen. Med det uppnår man en högkvalitativ musikundervisning för yngre barn samt når 
ut till förskolorna med fortbildning av personal. Under 2016 utvecklar man även arbetet med 
kommunens 5-åringar. 

Dramaundervisningen för yngre barn, teaterlek, har pågått i ett år. För att kunna erbjuda dessa 
barn en fortsättning plus ta in en ny 6-årskull behöver dramapedagogtjänsten utökas med 30 
procent per år under 2014-2016. Det är en viktig del i arbetet med att utvecklas från 
musikskola till kulturskola, vilket redan skett i de flesta kommuner i landet. En 
dramapedagogtjänst kommer också att kunna nyttjas av grundskolan då kommunen idag helt 
saknar denna kompetens. 

Vuxenutbildningen 
Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 
anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. Det 
innebär att gymnasiala vuxenutbildningen på Fridegård kommer att utöka sitt kursutbud - till 
vilket det behövs ytterligare lärartjänster. Behörighetskomplettering hos andra kommuner i 
kurser med flexibel kursstart ökar också den interkommunala kostnaden. 

Fler elever väljer att läsa på grundläggande nivå i andra kommuner - oftast beroende på att 
kurserna genomförs ett flertal gånger under året med olika kursstartsdatum. Eleven har rätt att 
välja i vilken kommun han ska läsa kursen. 
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Utbildning i svenska för invandrare planeras att öka eftersom fler vuxna invandrare söker till 
SFI. För att kunna möta kraven på ökad individanpassning och höjd kvalitet behövs bland 
annat fler lärartimmar. De senaste åren har behovet av alfabetisering också ökat, beroende på 
att fler invandrare utan skolbakgrund kommer till oss. 

För att leva upp till det övergripande målet i skollagen vad gäller den kommunala 
vuxenutbildningen "Utgångspunkten för utbildningen skall vara den enskildes behov och 
förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras", har resurser tillförts. Med ökade 
resurser kan Håbo kommun ge de vuxna, utan såväl grundskolekompetens som 
gymnasiebehörighet, ytterligare möjlighet till utbildning. 

6.2.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Förvaltningslokalen BCJF 0 0 0 

Sjövägen, med reservation för avtalsutformning 2014 -300 -600 -1 200 

Ersättningslokaler för Sjövägen 150 350 350 

Summa -150 -250 -850 

Bildningsförvaltningen kommer att ha behov av förvaltningslokalerna, som man tidigare 
signalerat att man ville lämna, när Kämpe ökar sitt elevtal från 80 till 100 elever. Detta 
beräknas kunna finansieras inom den tilldelade elevpengen. Fridegårdsgymnasiets totala 
lokalyta kommer även att omfördelas mellan Fride, Kämpe och vuxenutbildningen. 

På Sjövägen hyrs lokaler för fordonsprogrammet på Fride och Kämpe samt 
gymnasiesärskolans praktiska program och yrkesträning. Lokalerna består av verkstäder, 
undervisningslokaler och träningslägenhet. Frides fordonsprogram fasas ut till hösten 2014, 
då det endast kommer att finnas ett fåtal Kämpeelever kvar på fordonsprogrammet. 
Särgymnasiet kommer samtidigt att ha betydligt färre elever i sin verksamhet på Sjövägen. 
Kostnadsminskningen år 2014 är beräknad utifrån förvaltningens uppsägning av Frides del av 
lokalerna på Sjövägen från och med höstterminen 2014. När Sjövägen lämnas helt behövs 
ersättningslokaler för de praktiska delarna i undervisningen för gymnasiesär och Kämpe. 
Behovet bedöms till cirka 100 kvm och 350 tkr på helåret. 

6.2.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar -5 400 -5 350 -3 750 

Förändrade lagar och förordningar 450 450 300 

Kvalitetsförändringar 960 1 870 2 480 

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) -150 -250 -850 

Summa -4 140 -3 280 -1 820 

Antalet elever som går i andra skolor där kommunen betalar interkommunal ersättning, väntas 
minska med 25 till 496 elever till år 2014. Även elever i den egna gymnasieskolan förväntas 
sjunka år 2014. Särgymnasieeleverna förväntas också sjunka något. Budgeten har därför 
minskats med 5,4 mkr. 

Lärarlyftet II som avser behörighetsgivande kurser - finansieras till viss del med statsbidrag. 
Avsikten är att lärare på gymnasiet ska ha lärarlegitimation - för ett antal gymnasiekurser 
kommer det krävas att ett antal lärare behöver kompetensutveckling. Denna är beräknad till 
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150 tkr. Flera av lärarna på i första hand Kämpe kommer att behöva gå 
speciallärarutbildningen för att deras kompetens ska motsvara uppställda krav. Det är en 
treårig utbildningsinsats som beräknas kosta 300 tkr per år. 

Budgeten för skolskjuts (elevkort) på Fridegårdsgymnasiets har tidigare år varit på 600 tkr 
men genom att alla gymnasieelever från och med höstterminen 2013 fått SL-kort kostar det 
800 tkr 2014. 

Lärplattform - för att lättare & bättre kunna arbeta med bedömning, uppföljning, utvärdering 
och kommunicera detta till såväl elev som vårdnadshavare behövs en väl fungerande 
lärplattform. Kompetensutveckling behövs för gymnasielärarna för att möta elevernas behov. 

Musikskolan ska starta försöksprojektet obligatorisk Musiklek steg 1 i Skokloster 2014. 
Dramaundervisningen för yngre barn, teaterlek, har pågått i ett år. För att kunna erbjuda dessa 
barn en fortsättning plus ta in en ny 6-årskull behöver dramapedagogtjänsten utökas med 30 
procent per år under 2014-2016. 

Fler vuxna söker och vill läsa kurser såväl på hemmaplan som hos andra kommuner. En 
anledning är att många behöver skaffa sig en grundläggande behörighet till högskolan. 
Utbildning i svenska för invandrare behöver också utökas eftersom fler vuxna invandrare 
söker till SFI. 

Kostnadsminskningen år 2014 är framförallt beräknad utifrån förvaltningens uppsägning av 
Frides del av lokalerna på Sjövägen från och med höstterminen 2014. 

6.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

6.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

6.3.1.1 Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ i elevens val av 
gymnasieskola/vuxenutbildning. 

Motivering 

Få en stabilare ekonomi inom de egna driftsenheterna. 
Ge de elever som vill möjlighet att studera på hemorten inom de erbjudna 
gymnasieprogrammen. 
Att genom hemmaplanslösningar för svagare elevgrupper, förutom att säkerställa en kvalitativ 
bra utbildning, ge både elever och deras familjer en bättre vardag. 
Bidra till en ökad folkbildning genom ett aktivt och anpassat utbud inom vuxenutbildningen. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andelen elever, av det totala antalet, som väljer nationella program som 
erbjuds på Fridegårdsgymnasiet, ska välja Fride och Kämpe. 

66% 65% 73% 75% 

Vuxenutbildningen ska kunna erbjuda kurser till prioriterade grupper    100% 
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6.3.1.2 Barn och unga ska erbjudas meningsfulla kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 

Motivering 

Barn och unga ska uppleva att musikskolan erbjuder meningsfulla kulturaktiviteter 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Musikskolan ska kunna erbjuda undervisning till alla som söker 
ämneskurs efter avslutad musiklek 

   100% 

Musikskolan ska kunna erbjuda ämneskurs inom ett år till de barn och 
unga som står i musikskolans kö 

   80% 

Kö musikskolan 
Musikskolan har idag två olika kösystem. De elever som gått musiklek steg 1-3 har förtur till 
ämnesundervisningen när de börjar årskurs 3. Samtliga elever från musiklek ska garanteras 
plats i ämneskurs. För de elever som inte gått musiklek finns det traditionella kösystemet där 
man kan välja ämneskurs från åk.4. Antagningen till kurserna sker strikt efter 
ansökningsdatum. Då tillgången på platser är begränsad är det olika långa väntetider beroende 
på vilken kurs man väljer. 

Kösystem från musiklek: 
Målsättningen är att 100 % av eleverna garanteras plats i ämneskurs efter avslutad musiklek. 

Traditionellt kösystem: 
Målsättningen är att minst 80 % ska komma in på ämneskurs inom ett år. Undantagen idag är 
undervisningen på gitarr, piano samt sång där man kan få vänta längre. Musikskolan har 
under 2013 vidtagit åtgärder för att minska dessa köer genom att erbjuda alternativa kurser i 
större grupper både på sång och gitarr vilket förbättrat situationen. Gitarrtjänsten har också 
utökats från 1 till 1,5 tjänst men för att få balans i kön skulle det behövas ytterligare totalt en 
tjänst fördelat på piano och gitarr för att minska kötiderna. I sång finns det planer på att ha 
undervisning i storgrupp för samtliga nybörjare. Totalt över de olika ämneskurserna fanns det 
en kö på 360 elever vid terminsstart ht-13, detta efter avslutad antagning. 

Musikskolan har på 5 år ökat sitt elevantal med 300 elever, från 350 till 650 elever med en 
total utökning av en heltidstjänst. För att kunna ta in ytterligare elever och motsvara 
efterfrågan krävs det en utökning av antalet tjänster. 

6.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

6.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 
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6.4 Volymer och nyckeltal 

6.4.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Elevantal Fride 450 385 350 326 347 307 

Elevantal Kämpe 44 71 77 84 82 96 

Elevantal Fride, sälj  26 30 28 32 26 

Elevantal Kämpe, sälj  19 26 31 29 44 

Elevantal köp 481 538 537 496 552 496 

Kostnad per elev Fride, kr  80 700 82 300 87 300 72 500 76 300 

Kostnad per elev Kämpe, kr  157 500 182 500 191 300 184 400 203 500 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 93 729 96 700 100 400 108 500 93 800 106 500 

Årsarbetare undervisning 47,8 44,3 43,8 43,6 43 42,4 

Årsarbetare undervisning Fride 38,5 33,3 30,3 27,5 26,5 23,9 

Årsarbetare undervisning Kämpe 9,32 11 13,5 16,1 16,6 18,4 

Antal lärare per 100 elever 9,7 10,3 9,7 9,4 10 9,5 

Antal lärare per 100 elever Fride 8,6 8,7 8,6 8,5 7,6 7,8 

Antal lärare per 100 elever Kämpe 21,4 15,6 17,5 19,4 20,3 19,3 

Kr per såld plats Fride  84 200 72 100 69 500 74 100 74 900 

Kr per såld plats Kämpe  232 600 223 100 247 300 246 400 250 200 

Kr per såld plats snitt 116 193 147 500 141 800 159 100 154 500 180 200 

Kr per köpt plats (interkommunal 
ersättning) 

102 839 99 600 100 800 105 000 103 000 106 200 

Betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning, genomsnitt (elever 
folkbokförda i Håbo) 

13,4 13,8 13    

Gymnasielever som fullföljer sin 
utbildning inom 4 år, andel (elever 
folkbokförda i Håbo) 

69 68 72    

Elevantal Fride 

Under våren 2014 går den sista årskursen ut från Fordonsprogrammet och Handels- och 
administrationsprogrammet på Fride. Fordonsprogrammet läggs därefter ned och Handels- 
och administrationsprogrammet väntas inte ta in några nya elever under hösten 2014. 

I de nationella programmen ses en minskning av klasstorlekarna vilket bidrar till ett lägre 
elevantal. 

Elevantal Kämpe 

Elevantalet förväntas fortsätta öka under 2014 och når det maximala 100 elever under hösten. 
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6.4.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Elevantal egen regi 30 28 20 21 22 21 

Elevantal sälj 12 11 8 8 9 8 

Elevantal köp 6 7 5 4 4 3 

Kostnad per elev egen regi 292 200 356 300 455 500 443 800 434 100 450 500 

Årsarbetare undervisning 8,5 9,1 7,7 7,3 7,3 5,7 

Lärare per 100 elever 28,2 33,1 38,6 35,7 34 27,14 

Kr per såld plats 324 000 356 300 341 500 420 500 392 800 425 500 

Kr per köpt plats 274 900 253 100 266 800 262 500 280 000 388 000 

6.4.3 Musikskola 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-
15 år, kr 

1 421 1 416 1 463 1 521 1 535 1 612 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

I det kvalitetshöjande arbetet har ett tillskott av 200 tkr skjutits till budget 2014 till satsningar 
inom musik- och dramalek. Budgeten har även ökats för att finansiera kommande 
driftsinvesteringar av framförallt instrument och datorer 2014.  Detta har lett till en 
nettokostnadsökning per invånare 6-15 år jämfört med tidigare år. 

6.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 109 110 tkr till bildningsnämnden. I budgetförslaget har 
390 tkr lagts till för kapitalkostnader. En översyn av lokalerna samt omräkning till ny 
internhyra har inneburit att bildningsnämndens ram ökats med 1 266 tkr motsvarande ökade 
lokalkostnader. Bildningsnämnden har föreslagit att 330 tkr överförs från 
bildningsförvaltningen till kommunstyrelsen för kultur och livsmiljö. Budgetförslaget uppgår 
därför till 110 436 tkr. 
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6.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Bildningsnämnd -201 -272 -272 -276 4  

Nämndsadministration  -165 -162 -172 10  

Förvaltningsledning -3 337 -2 098 -1 995 -1 887 -108  

Gemensamma lokaler -359 0 0 0 0  

BCJF Övrigt 0 0 0 -2 484 2 484  

Summa Ledning -3 897 -2 535 -2 429 -4 819 2 390 1 

Gymnasieskola centralt -31 720 -30 521 -34 130 -33 662 -468  

Fride -3 508 -4 749 0 0 0  

Kämpe -257 -201 0 0 0  

Köp av externa platser -54 084 -52 100 -56 800 -52 600 -4 200  

Summa Gymnasieskola -89 569 -87 571 -90 930 -86 262 -4 668 2 

Särgy egen regi -6 552 -5 943 -5 994 -6 015 21  

Särgy köp av platser -1 334 -1 100 -1 200 -970 -230  

Summa Gymnasiesärskola -7 886 -7 043 -7 194 -6 985 -209 3 

Grundvux -1 033 -762 -841 -828 -13  

Gymnasial vuxenutbildning -2 525 -2 732 -2 645 -2 843 198  

Särvux -1 088 -1 101 -826 -1 003 177  

Svenska för invandrare SFI -1 786 -1 938 -1 909 -2 262 353  

Summa Vuxenutbildning -6 432 -6 533 -6 221 -6 936 715 4 

Uppföljningsansvar 16-20 år -125 -276 -214 -265 51 5 

Allmän kulturverksamhet -69 -71 -71 -71 0  

Musikskola -4 027 -4 259 -4 259 -4 620 361 6 

Kultur i skolan -420 -474 -474 -478 4  

Summa -118 852 -108 762 -111 792 -110 436 -1 356  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Summa ledning 
Genom att se över de olika verksamheterna har vissa funktioner identifierats på BCJF som 
inte är direkt kopplade till de pedagogiska verksamheterna och som därför inte bör finansieras 
av elevpengen. Dessa har från och med 2014 lagts på en egen verksamhet - BCJF övrigt. Här 
innefattas reception, vaktmästeri och café Fridegård som idag servar medborgarna som 
besöker huset och dess samtliga verksamheter. Även lokalsamordnare för BCJF är flyttad till 
denna verksamhet från förvaltningsledning år 2014. 

2. Summa gymnasieskola 
Här finns budgeten för köp av gymnasieplatser från den egna gymnasieskolan och 
gymnasieplatser i annan kommun. Genom samarbetsavtal med stockholmsregionen har det 
fastslagits en gemensam prislista för samtliga nationella program som även Håbo kommun 
följer. Även budgeten för skolskjuts finns här. 
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Fridegårdsgymnasiet leds från och med 1 juli 2013 som en enhet innehållande flera 
verksamhetsspår. Det nya synsättet kring organisationen har medverkat till vissa förändringar 
i budgeten 2014 hur intäkter och kostnader hanteras där en del budgeteras direkt på 
verksamhetsspåren medan andra förläggs på en mer övergripande nivå. Fridegårdsgymnasiet 
ska kunna finansiera sin verksamhet med elevpengen från Fride och Kämpe och nå ett 
nollresultat. Inför budget 2014 har ett arbete gjorts för att öka förutsättningarna för skolan att 
nå ekonomisk balans. Elevantalet är dock för lågt på Fride under 2014 för att uppnå balans. 
Kämpe förväntas nå sitt uppställda mål på 100 elever under hösten 2014. Detta innebär att 
Fridegårdsgymnasiets kostnader måste sänkas med 1 379 tkr. Marknadsföringsinsatser 
kommer även att genomföras för att försöka öka elevantalet på Fride och därmed öka 
intäkterna. 

Fridegårdsgymnasiet, tkr Budget 2013 Budget 2014 

Externa intäkter 9 269 12 795 

Intern elevpeng, grund 25 596 24 463 

Intern elevpeng, tillägg 5 328 5 554 

Summa Intäkter 40 193 42 812 

Kostnader 42 704 44 191 

Sparkrav, budget i balans -2 511 -1 379 

RESULTAT 0 0 

 
 
Budgeten för interkommunala gymnasieplatser är neddragen jämfört med tidigare år vilket 
beror på att befolkningsprognosen för åldrarna 16-18 år visar på ett lägre antal än tidigare år. 
Det har dessutom i tidigare budget varit för högt budgeterat på denna post som nu justerats. 
 

3. Summa gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolans budget minskas något vilket främst beror på att vi förväntas ha färre 
elever som går i särgymnasium i annan kommun. Även eleverna i Håbo kommun sjunker 
något. 

4. Summa Vuxenutbildning 
Efterfrågan på vuxenutbildning i Håbo kommun ökar. Ett tillskott har därför gjort till 
vuxenutbildningen på 400 tkr vilket gör det möjligt att erbjuda fler att läsa bland annat 
högskoleförberedande utbildningar och SFI. Viss justering har även gjorts mellan grundvux, 
gyvux, särvux och SFI för att bättre möta var behoven finns och då också var kostnaden 
uppstår. 

5. Uppföljningsansvar 16-20 år 
Resurserna till uppföljningsansvaret ökar något. 

6. Musikskolan 
Musiklek steg 1 blir obligatorisk för 6-åringar i Skokloster från och med ht 2014 och för 
övriga 6-åringar i kommunen fr.o.m. 2015. Dramalek utvecklas i de tre steg som motsvarar 
musiklekens upplägg. En ökning av driftsramen för verksamheten har därför gjorts med 
200 tkr. 

Personalens bärbara datorer som används i undervisningen måste bytas ut med början 2014 då 
nuvarande leasingavtal upphör. På grund av nya riktlinjer angående investeringsbelopp från 
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och med 2014 kommer även musikskolan att behöva finansiera inköp av instrument och 
datorer, som tidigare räknats som investering, inom sin driftsbudget. En utökning av 
driftsramen har därför gjorts för att få kostnadstäckning för det. 

6.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Fridegårdsgymnasiet -309 -499 -493 -600 1 

Gymnasiesärskolan -130 -25 -45 0  

Musikskolan -49 -72 -72 0  

Bildningskontoret -80 -40 -25 0  

Gemensamma lokaler BCJF -381 0 0 0  

Summa -949 -636 -635 -600  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Fridegårdsgymnasiet (investeringar 2014) 
Innemiljö - medlen är avsedda för möbler till uppehållsrum, ljusgårdar, arbetsplatser 
(inklusive datorer) och studieytor. 

IT-miljö - Inom IT behöver säkerhet ökas och förstärkningar ske av nätverket. 
Investeringsmedlen är avsedda till lokala servrar, printservrar, filservrar, Macservrar och 
Timeshareservrar och fler projektorer till grupprum. 

Natur- och teknikinstitutionen - Uppbyggnad av natur- och teknik utifrån GY-11-krav. 
Medlen ska användas till ersättning av äldre laborationsmaterial, robotar och konstruktions- 
och hållfasthetsutrustning. 

Marknadsföring och UF – Medel för att säkra kvaliteten på utrustning som används vid 
presentationer. 
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7 Skolnämnden 

7.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Skolförvaltningens verksamhet och ledning 
Skolnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg, grundskola och grundsärskola. 
Skolförvaltningens verksamheter omfattar förskola, annan pedagogisk verksamhet 
(dagbarnvårdare), omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola samt grundsärskola. 

Inom skolförvaltningen har en organisationsöversyn pågått som trätt i kraft från hösten 2013. 
Organisationen innebär fyra rektorsenheter (Gransäterskolan, Futurumskolan inkl Vibyskolan, 
Västerängsskolan samt Gröna Dalenskolan inkl grundsärskolan och resursskolan), en rektors-
/förskoleenhet i Skokloster (Slottsskolan, Skogsbacken, Junibacken och en öppen förskola) 
samt två förskoleenheter (Centrala Håbo inklusive dagbarnvårdare och en öppen förskola 
samt Södra Håbo). 

Det pågår en översyn av de små undervisningsgrupperna utifrån ny lagstiftning om 
inkludering samt även för barn- och elevhälsa, utvecklingstjänster samt administrativt stöd. 

Det centrala skolkontoret administrerar förskoleplaceringar, vårdnadsbidrag, 
skolpliktsbevakning, skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrågor, fakturering, 
kravverksamhet med mera. Kontoret har även enhet för utveckling. 

Utöver verksamhet i kommunal regi finns även sex fristående förskolor, två fristående 
dagbarnvårdare och tre friskolor, varav två har fritidshem. 

Skolförvaltningens totala kostnader finansieras framför allt genom anslag från 
kommunfullmäktige men även genom intäkter, främst reglerade föräldraavgifter och 
statsbidrag. 

7.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

7.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Inom skolnämndens verksamheter förskola och grundskola visar den grundläggande 
strukturanalysen att förskolan ligger under och grundskolan över förväntad nivå. De senaste 
åren har satsningar skett inom förskoleområdet; inför 2013 ökades förskolepengen med 
ca 1 000 tkr. Förskolan har två utvecklingsområden; dels att nå en nationell nivå angående 
antalet personal per barn och dels nå antalet två förskollärare per avdelning. Trots satsningar 
har förskolan i Håbo en förhållandevis låg peng. Inom verksamheten finns för närvarande en 
förskollärare per avdelning, det vill säga att en av tre i personalen har en högskoleutbildning. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och omfattande 
satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Dessa insatser har inriktats på särskilda 
undervisningsgrupper och på tilläggsbelopp för elever med behov av det stöd som inte har 
pedagogiska behov, utan insatsbehov utifrån bland annat medicinska och sociala skäl. För att 
balansera satsningarna på individuella insatser måste skolornas klasser ha ett genomsnittligt 
elevantal som är högre än nuvarande. 

Vid analyser och uppföljningar av enheternas budgetläge kan konstateras att samtliga enheter 
har ett inbyggt underskott i sin organisation. För att anpassa verksamheten inom förskola och 
grundskola har förvaltningen presenterat en handlingsplan för att komma i ekonomisk balans. 
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7.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förskola, 91 färre barn -7 063   

Pedagogisk omsorg, 7 färre barn -596   

Fritidshem, 28 fler elever 860   

Förskoleklass, 9 färre elever -360   

Skolår 1-9, 63 fler elever 3 439   

Summa -3 720   

Vid budgetering av antal barn och elever i skolförvaltningens verksamheter utgår 
förvaltningen från den gemensamma kommunala befolkningsprognosen, som bryts ned till 
bland annat genomsnittligt antal barn och elever, fritidsverksamhet samt olika huvudmän. 

Inom förvaltningens verksamheter kommer det att ske ökningar och minskningar av antal 
barn och elever, totalt beräknar förvaltningen en nettominskning med 16 barn och elever som 
utifrån 2013 års peng skulle leda till en kostnadsminskning om 3 720 tkr. 

7.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Grundskola: Ny förberedelseklass 900   

Summa 900   

Till Ekolsund kommer flyktingfamiljer som till största delen ska till andra kommuner. Ett 
antal ensamkommande flyktingbarn förväntas också till detta boende. För att ha en beredskap 
kan kommunen starta förberedelseklass på Gransäterskolan. Sådan nystartad förberedelseklass 
beräknas kosta 1 600 tkr, varav cirka 600 tkr redan har tagits hänsyn till i förvaltningens 
befolkningsförändringar som ökning inom skolår 1-5. Kvarstående 1 000 tkr bedöms därför 
som tillkommande kostnad exklusive besparing om 100 tkr. Det motsvarar de 900 tkr som 
förvaltningen erhållit i ram. 

Propositioner under 2013 är karriärsteg för lärare inom skolväsendet den 26 mars och 
behörighet för fritidspedagoger och vissa speciallärare med mera den 30 april. Dessa 
propositioner med efterföljande förordningar och lagar kan ha viss påverkan på budget 2014. 
Förstelärares ökade lönekostnader ryms inom de statsbidrag som utgår, men om dessa 
lärartjänster också ska inrymma tid för uppdraget till exempel 10%, är detta en merkostnad 
som belastar skolenheterna. 

7.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Omställningskostnader 6 000 0 0 

Kompetensutveckling 450 0 0 

Omsorg på obekväm arbetstid 0 1 900 2 000 

Öppen förskola utökat öppethållande 250   

Förskola och Fritidshem, satsning från KF 3 000   

Summa 9 700 1 900 2 000 

En handlingsplan för förskola och grundskola i Håbo kommun 2013-15 omfattar 
utvecklingsarbete inom följande områden där den beräknade omställningskostnaden är 
6 000 tkr samt kompetensutveckling om 450 tkr för 2014: 
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 En övergripande lokalplanering förskola/grundskola sker där de kommande årens 
befolkningsförändringar och bostadsplanering läggs i en plan för kommande behov av 
förskolor och skolor. Samarbete sker med Miljö och teknik samt kommunstyrelsens 
planeringsavdelning. Planen måste ta hänsyn till etableringar i centrala Bålsta och 
andra aktuella områden men också förhållandet att flera verksamheter sker i tillfälliga 
paviljonger som bör avvecklas. Till detta kommer också planering av Läraskolans 
permanenta behov av lokaler. 

 En lokalöversyn pågår när det gäller kommunens grundskolor för att möjliggöra ett 
högre antal elever per klass. Nuvarande lokaler är byggda för mindre grupper och 
rymmer inte klasser med ett antal på 24-30 elever/klass. 

 Övergripande organisationsförändring inom grundskola som avser att nå en 
genomsnittligt högre klasstorlek i sin organisation. Förvaltningen har under 2013 tagit 
fram olika alternativa lösningar som kan innebära att skolorna huvudsakligen har F-9 
eller alternativt att vissa skolor har en inriktning mot F-3, F-6 eller enbart de senare 
årskurserna 7-9. Detta för att kunna optimera organisationen utifrån given skolpeng. 
För att underlätta övergången till en mer kostnadseffektiv organisation har 
omställningskostnader omfattande ca 6 000 tkr inplanerats i budget 2014. 

 Ledningsorganisationen inom förskola och grundskola har förändrats under 2013 för att 
svara mot nuvarande skollag och de organisationsförändringar som verksamheten står 
inför. 

 Hanteringen av tilläggsbelopp har skärpts bl. a utifrån rättspraxis mot en mer restriktiv 
syn på inkomna ansökningar. Behoven av insatser har tidigare i hög grad inriktats mot 
assistenter som följer barnet/eleven. Många av dessa barn och elever är i behov av 
specialutformade insatser från specialutbildad personal. I handlingsplanen anges en 
övergång från assistenter till specialpedagoger och ett mer handledande arbetssätt där, 
så långt det är möjligt. Förändringar i organisation och arbetssätt ska möjliggöra att 
eleverna finns i sin vanliga grupp och klass. Förvaltningen föreslår i budgethandlingen 
att socioekonomiska faktorer tas med vid beräkningen och fördelningen av barn- 
elevpengen. Detta för att rikta en del av de ekonomiska resurserna dit där behoven 
finns. Denna nya fördelningsprincip ska leda till att behovet av tilläggsbelopp minskar. 

 Skolornas anvisningsområden ska utvärderas och årligen anpassas till antalet barn och 
elever som finns i området och i förhållande till det barn och elevantal som bygger 
verksamheternas organisation. För få i anvisningsområdet kan leda till små klasser 
som inte går att starta utifrån de intäktskrav som behövs för att nå en budget i balans. 

 För att personal inom förskola och skola bättre ska anpassa organisation och det 
pedagogiska arbetet med barn och elever i behov av stöd i sina vanliga grupper och 
klasser behövs kompetensutvecklingsinsatser. Den nya lagstiftningen på skolområdet 
anger begreppet inkludering så långt det är möjligt, det vill säga att barn och elever 
ska i möjligaste mån få riktade insatser så att de kan följa arbetet i sin vanliga grupp 
och klass. Det innebär att andelen särskilda undervisningsgrupper måste minimeras 
framöver. Om detta ska vara möjligt måste kompetensutveckling ske som förändrar 
synen på vad som kan förändras i arbetet för att möta barns och elevers särskilda 
behov. 

Omsorg på obekväm arbetstid 
Förvaltningens ambition är att öka kvalitet, kontroll och uppföljning inom omsorg på 
obekväm arbetstid till nivå med andra kommuner, men att denna satsning kommer att kosta 
1 900 tkr utöver de 2 000 tkr som redan finns i budget. Förvaltningen föreslår därför att 
senarelägga satsningen till 2015. 
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7.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Vårdnadsbidrag -150   

Summa -150   

Budgeterade medel för vårdnadsbidrag har redovisat överskott på grund av färre utbetalda 
bidrag än beräknat, även om antal bidrag har ökat det senaste året. Förvaltningen föreslår 
därför att beräknat överskott omfördelas till annan verksamhet. 

Under 2014 sker en ökad satsning på förskola och på fritidshemmen, se ovan under kvalitets- 
och kostnadsanalys. Satsningen innebär att småbarnsgrupper inom förskolan minskas med ett 
barn från hösten 2014. På sikt finns planer på att omprioritera medel från skolpeng till 
förskolepengen utifrån den angivna strukturanalysen. Detta kommer i så fall att få genomslag 
år 2015. 

7.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Beräkning av förändrade lokalbehov 45   

Ökat värde för kosten motsvarande internhyra 642   

Summa 687   

Planer finns att kommunen ska lämna Mansängens förskola och att denna i så fall övertas av 
Läraskolan. Förskoleverksamhet inplaneras under en övergångstid i Gröna dalenskolan innan 
mer permanenta nya förskolelokaler tillkommer i centrala Bålsta. 

Miljö- och teknikförvaltningens kostenhet har beräknat att internhyra ska ingå i värdet av 
kosten, vilket ökar skolförvaltningens värde av fria nyttigheter och därmed även utbetalning 
till fristående verksamheter. För denna merkostnad har skolförvaltningen fått kompensation i 
ram från kommunfullmäktige. 

7.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Lönekostnadsuppräkning 4 996   

Befolkningsförändringar -3 720   

Förändrade lagar och förordningar 900   

Kvalitetsförändringar 9 700   

Omprioriteringar -150   

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 687   

Kapitaltjänstkostnad 1 000   

Förväntad ramjustering från kommunfullmäktige -11 104   

Summa 2 309   

Inom förvaltningens verksamheter kommer det att ske ökningar och minskningar av antal 
barn och elever, totalt beräknar förvaltningen en nettominskning med 16 barn och elever som 
utifrån 2013 års peng skulle leda till en kostnadsminskning om 3 720 tkr. 

Förvaltningen planerar att starta ny förberedelseklass i Gransäterskolan om behov finns vid 
flyktingmottagandet i Ekolsund. En förberedelseklass beräknas kosta 900 tkr år 2014. 

Grundskolans högre standardkostnad beror framförallt på relativt små klasser och omfattande 
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satsningar på elever i behov av särskilt stöd. Insatser har inriktats på särskilda 
undervisningsgrupper och på tilläggsbelopp för elever med behov av det stöd som inte har 
pedagogiska behov, utan insatsbehov utifrån bland annat medicinska och sociala skäl. För att 
balansera satsningarna på individuella insatser måste skolornas klasser ha ett genomsnittligt 
elevantal som är högre än nuvarande. 

Vid analyser och uppföljningar av enheternas budgetläge kan konstateras att samtliga enheter 
har ett inbyggt underskott i sin organisation. För att anpassa verksamheten inom förskola och 
grundskola har förvaltningen presenterat en handlingsplan för att komma i ekonomisk balans. 
Denna innebär att en rad effektiviseringar måste ske. För att mildra effekterna av dessa 
omställningar har förvaltningen fått en ökad ram under 2014 med 6 000 tkr samt 450 tkr för 
kompetensutveckling. 

Budgeterade medel för vårdnadsbidrag har redovisat överskott på grund av färre utbetalda 
bidrag än beräknat, även om antal bidrag har ökat det senaste året. Förvaltningen föreslår 
därför att beräknat överskott om 150 tkr omfördelas till annan verksamhet. 

Planer finns att kommunen ska lämna Mansängens förskola och denna i så fall övertas av 
Läraskolan. Förskoleverksamhet inplaneras under en övergångstid i Gröna dalenskolan innan 
mer permanenta nya förskolelokaler tillkommer i centrala Bålsta. 

7.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

7.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

7.3.1.1 Skolan i Håbo är ansvarig för att alla elever, utifrån sina individuella förutsättningar, 
ska ges möjlighet att uppnå minst godkända betyg i alla sina ämnen. 

Motivering 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.   
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Det finns en bred politiskt samsyn och enighet kring att 
medverka till att fortsätta den positiva trendutvecklingen inom skolan. Målet avser läsåret 
2013/2014. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Andelen elever som når målen i alla ämnen 82,3% 75% 78,1% 80% 

Genomsnittligt meritvärde 206 202 205 209 

7.3.1.2 Arbetsmiljön inom skolan ska vara trygg, utvecklande och hälsofrämjande för 
barnen, eleverna och personalen. 

Motivering 

En god hälsa och en trygg och engagerande arbetsmiljö är förutsättningar för lärande och 
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utveckling. Målet avser läsåret 2013/2014. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Upplevd trygghet och trivsel (skola) 87,9% 90,5% 88% 90% 

Upplevd trygghet och välbefinnande (Förskola) 97,6% 96,9% 95% 95% 

7.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

7.3.2.1 Medborgare i Håbo ska känna förtroende för skolan i Håbo. 

Motivering 

Förtroendet för skolan i Håbo behöver öka. Förtroende mellan medborgare och verksamhet 
underlättar samverkan, kommunikation och lärande. 
Målet avser läsåret 2013/2014 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och 
förtroende (Förskola) 

84,4% 91,5% 84% 90% 

Föräldrars förtroende för skolan 73,7% 67,9% 75% 75% 

Resultat från medborgarundersökning - skola 48 50 48 50 

Resultat från medborgarundersökning - förskola 57 61 57 61 

7.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

7.3.3.1 Här finns inget nämndmål att redovisa. 

7.4 Volymer och nyckeltal 

7.4.1 Skolnämndens budget. Nettokostnad per barn/elev. Kommunal regi. 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Pedagogisk omsorg 77 408 82 902 93 764 82 111 66 267 66 333 

Förskola 68 694 68 552 77 307 80 794 77 809 79 739 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 54 252 54 423 55 206 56 517 54 409 53 882 

Förskola 

I tabellen framgår att en satsning skett inom förskolan för att minska barngrupperna hösten 
2014. Sänkta internhyror inom förskolan från 2014 innebär lägre kostnad per barn. 

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass 

En satsning har också skett inom fritidshemmen med en ökad peng 2014. När det gäller 
förändringar inom grundskolan beskrivs dessa under rubriken strukturbidrag 6.2,3, byggda på 
socioekonomiska faktorer. Sänkta internhyror inom grundskolan från 2014 innebär lägre 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 52(119) 



 

kostnad per elev. 

7.4.2 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Pedagogisk omsorg, egen regi 36 19 14 9 15 12 

Pedagogisk omsorg, fristående Håbo 
kommun 

10 14 14 12 14 12 

Pedagogisk omsorg, annan kommun. 
Köp av plats 

  0 0 1,5 0 

Förskola, egen regi 1 071 1 081 1 010 997 998 908 

Förskola, fristående Håbo kommun 156 151 172 166 178 177 

Förskola, annan kommun. Köp av plats 2 8 9 6 7 7 

Fritidshem, egen regi 962 1 028 1 097 1 117 1 092 1 114 

Fritidshem, fristående Håbo kommun 97 114 126 137 130 129 

Fritidshem, annan kommun. Köp av 
plats 

3 9 16 9 10,5 17 

Förskoleklass, egen regi 273 251 256 258 257,5 252 

Förskoleklass, fristående Håbo kommun 31 33 36 34 36,5 34 

Förskoleklass, annan kommun. Köp av 
plats 

3 1 2 1,5 1,5 1 

Grundskola, egen regi 2 025 1 965 1 974 2 020 2 023 2 087 

Grundskola, fristående Håbo kommun 295 380 386 394 406 414 

Grundskola, annan kommun. Köp av 
plats 

115 42 90 70 71,5 63 

Grundsärskola, egen regi 30 24 21 18 18 17 

Grundsärskola fritidselever, egen regi 16 13 13 12 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. Köp av 
plats 

1 1 0,5 0 0 0 

Summa 5 126 5 134 5 236,5 5 260 5 272 5 256 

7.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Skolnämndens driftsram har inför 2014 uppräknats enligt tabell i avsnitt 2.7. 

Lönekostnadsökning 
Kompensation för uppräkning för lönekostnadsökningar för 2013 beräknades till 2,45 % på 
årsbasis (dvs 3,26 % från 1 april 2013). Eftersom utfallet 2013 förväntas bli lägre, och ingen 
reducering av skolnämndens ram har gjorts inför 2014, uppstår ett utrymme som tillsammans 
med kompensation för uppräkning av lönekostnadsökningar för 2014 (4 996 tkr) förväntas 
täcka lönekostnadsökningar 2014. 
Till anslagsfinansierade verksamheter har uppräkning gjorts för lönekostnadsökning med 
2,01 % för enhet där lärare ingår, 1,80 % för enhet med övrig personal samt 1,90 % för enhet 
med både lärare och övrig personal. Samtliga uppräkningar är beräknade från 1 januari 2014. 

Ev. högre kostnadslöneökningar måste finansieras av resp. verksamhet genom effektivisering 
eller omfördelning, eftersom inga centrala reserver finns. 
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Omställningskostnader 
Skolnämnden har erhållit medel för omställningskostnader om 6 000 tkr från 
kommunfullmäktige för att täcka det prognostiserade underskottet 2013, som förväntas pågå 
även under 2014. Genom omfördelning av andra medel inom skolförvaltningen har totalt 
6 940 tkr fördelats till de kommunala verksamheterna som anslag. För detta har friskolorna 
kompenserats med ökad peng. 

Förskola och fritidshem 
Kommunfullmäktiges prioritering av verksamheterna förskola och fritidshem har lett till att 
pengen till förskolorna har kunnat ökas med ca 4 200 kr per barn i åldern 1-3 år samt pengen 
till fritidshemmen med nästan 800 kr per elev. Uppräkningen har gjorts för verksamhet i både 
kommunal och fristående regi. 

Öppen förskola 
De öppna förskolorna i Bålsta och Skokloster har tillförts medel för att kunna ha ökat 
öppethållande. 

Utökat lokalbehov 
Förvaltningen har erhållit utökad ram för förändrat lokalbehov om netto 45 tkr. 
Skolförvaltningens har i denna version av budget 2014 kraftigt reducerat internhyran enligt 
nytt underlag från miljö- och teknikförvaltningen. 

Internhyra kosten 
Miljö- och teknikförvaltningen har inkluderat internhyra vid beräkning av måltidskostnader, 
vilket gjort att värdet av måltiderna har ökat. Eftersom skolförvaltningen betalar ut bidrag till 
fristående verksamheter för bl a kosten, har skolförvaltningen fått ökat anslag från 
kommunfullmäktige att finansiera de ökade utbetalningarna till fristående verksamheter. 

Kapitaltjänst 
Från 2014 kommer skolförvaltningen, liksom övriga förvaltningar, att själv bekosta sina 
investeringar i form av avskrivningar och internränta. Kommunfullmäktige har ännu inte 
fattat beslut om kompensation till förvaltningarna om detta, men eftersom peng till fristående 
verksamheter grundas på skolförvaltningens ram, har förvaltningen beräknat att fullmäktige 
senare kommer att besluta om utökad ram till skolnämnden med 1 000 tkr. Dessa medel är 
medräknade i nämndens internbudget, och kompensationen har, efter avdrag för inköp till 
myndighetsutövande personal, omräknats per barn och ökat pengen till friskolorna. 

Totalt beräknar skolförvaltningen att 1 996 tkr investeras under 2014 för bl. a activeboards 
samt samköp av möbler och datorer. 

Denna budgethandling har tagit hänsyn till att skolnämnden förutsätts få sänkta internhyror 
med 11 104 tkr från 2014 och därmed även att kommunfullmäktige förväntas reducera 
skolnämndens ram i motsvarande grad. Dock är beräkningen av peng till verksamhet i annan 
regi, som baseras på kommunens egna kostnader för internhyra, i denna handling oförändrad 
och således beräknad utifrån den tidigare högre internhyran. 

Tilläggsbelopp 
Skärpta regler för tilläggsbelopp som följer mer strikt riktlinjer från nya rättsfall förväntas 
leda till minskade utbetalningar av tilläggsbelopp. Förvaltningen har därför omfördelat medel 
från tilläggsbelopp till grundbelopp. Under 2013 fanns budgeterat 7 500 tkr medan 
avsättningen 2014 är 3 000 tkr. Tilläggsbeloppen kan sökas oavsett huvudman. 
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7.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Skolnämnd -339 -318 -318 -333 15  

Nämndsadministration 0 -313 -338 -344 6  

Övergripande och skolkontor -12 385 -11 377 -9 889 -10 632 743 1 

Barn- och elevhälsoenhet, övergripande -917 -954 -773 -745 -28  

Öppen förskola -1 328 -1 311 -1 333 -1 542 209  

Pedagogisk omsorg, egen regi -1 312 -739 -993 -796 -197  

Pedagogisk omsorg, köp och sälj -1 310 -925 -1 051 -896 -155  

Omsorg under OB-tid -79 -720 -2 000 -2 000 0  

Förskola, egen regi -78 080 -80 552 -77 650 -72 403 -5 247 2 

Förskola, köp och sälj -16 583 -15 899 -17 307 -18 822 1 515 3 

Vårdnadsbidrag -617 -888 -1 041 -891 -150  

Grundskola, egen regi -183 672 -191 876 -183 481 -186 054 2 573 4 

Grundskola, köp och sälj -41 021 -39 084 -39 953 -44 231 4 278 5 

Grundsärskola, egen regi -11 837 -11 439 -12 278 -12 057 -221 6 

Grundsärskola, köp och sälj -173 0 0 813 -813  

Elevhälsoenhet, gymnasieskola -1 162 -1 134 -1 408 -1 189 -219  

Summa -350 815 -357 529 -349 813 -352 122 2 309  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Övergripande och skolkontor +743 

Ökningen består till största delen av datasystem samt medel avsatta för beslut inom 
kommunledningsgruppen. 

2. Förskola, egen regi  -5 247 

Färre barn samt ökade satsningar från kommunfullmäktige och förvaltningen. Sänkta 
internhyror med 1,9 miljoner kronor. Se nyckeltal under 4.1 för kostnad per barn. 

3. Förskola, köp och sälj  + 1 515 

Del av satsning från kommunfullmäktige. 

4. Grundskola, egen regi  + 2 573 

Fler elever, omställningskostnad. Sänkta internhyror med 8,4 miljoner kronor. Se nyckeltal 
under 4.1 för kostnad per elev. 

5. Grundskola, köp och sälj + 4 278 

Inkluderar del av peng innan avdrag för särskilda undervisningsgrupper samt strukturbidrag. 

6. Grundsärskola, egen regi -221 

Sänkta internhyror med 580 tkr. 
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7.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Övergripande och skolkontor -166 -127 -117 -116  

Barn- och elevhälsoenhet, övergripande -18 -32 -30 -64  

Förskola, egen regi -195 -362 -209 -188  

Grundskola, egen regi -2413 -1428 -1593 -1576  

Grundsärskola, egen regi -114 -51 -51 -52  

Summa -2906 -2000 -2000 -1996  

Kommentarer investeringsredovisning 

Med ny riktlinje att beloppsgränsen för investeringar ska uppgå till minst ett ½ basbelopp (ca 
23 500 kr 2014) kommer behovet av investeringsbudget att minska, samtidigt som 
driftkostnaderna kommer att öka. 

Vid genomgången av investeringsbehoven inför 2014 är en hög andel inriktade mot datorer 
och IT-utrustning. Eftersom IT blir allt viktigare inom verksamheten på alla nivåer gäller att 
utrustningen håller en hög kvalitet och är hållbar över flera år. 

7.6 Resursfördelningssystem 

Skolnämnden fördelar sin ram till anslag och peng. Anslag är för verksamheter som inte är 
volymberoende (exempelvis skolskjutsar, elevhälsa, grundsärskola, öppna förskolor, 
modersmålsstöd, allergiförskoleavdelning, internhyra och för myndighetsutövning) samt 
särskilda undervisningsgrupper. Peng betalas ut för barn och elever i förskola, pedagogisk 
omsorg, fritidshem och grundskola. Pengen är rörlig och utbetalningen till för- och 
grundskolorna förändras när antal barn och elever förändras. 

7.6.1 Anslag 

Skolförvaltningens små undervisningsgrupper (Aspen, Lilla gruppen i Skokloster, 
förberedelseklasser, Solrosen, resursskolan, språkklass samt förskoleavdelningen Krusbär) har 
tidigare finansierats genom rörlig peng men blir 2014 anslagsfinansierade. 
 
Fördelning av budget till allergiavdelningen Liljan inom Skogsbrynets förskola och till 
grundsärskolan sker liksom tidigare genom anslag. I budgethandlingen redovisas även dessa 
budgetar som kr per barn/elev som upplysning om annan huvudman skulle bedriva liknande 
verksamhet. 

7.6.2 Peng 

Volymer 
Skolförvaltningen fördelar budget till förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor genom 
ett rörligt pengsystem där ersättning utbetalas månadsvis utifrån skolornas volymer, d.v.s. ju 
fler barn och elever en skola har, desto högre ersättning utbetalas till skolan. 

Förvaltningen gör därför beräkningar om förväntat antal folkbokförda barn och elever i Håbo 
kommun som kommer att finnas under det aktuella budgetåret i verksamheterna. 
Förvaltningen tar även hänsyn i internbudgeten till försäljning av platser till barn och elever 
från andra kommuner. Volymerna omfattar inte de barn där föräldrarna förväntas söka 
vårdnadsbidrag. 
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Som underlag till skolförvaltningens beräkning av antal barn och elever används den 
kommunala befolkningsprognosen, nedbruten och med hänsyn till befintlig kö till den 
kommunala förskolan och pedagogisk omsorg, beräknat födelsetal, aktuella placeringar i 
grundskolan, beräknade förändringar genom uppräkningar till högre årskurser, förändringar 
av antal elever mellan kommunala skolor och fristående skolor samt mellan kommunala 
skolor och interkommunala skolor. 

Alla volymer fördelas per verksamhet, ålder, per vår- och hösttermin samt årsgenomsnitt. Den 
tidigare fördelningen inom förskola på deltidsbarn, vars peng uppgick till 80 % av ett 
heltidsbarn, upphör från 2014 då alla barn beräknas som heltidsbarn. För att finansiera att alla 
räknas som heltidsbarn har pengen för heltidsbarn reducerats något. 

Vid volymberäkningarna har hänsyn tagits till underlag från både kommunala och fristående 
verksamheter. 

Satsning om 3 000 tkr från kommunfullmäktige har av skolförvaltningen fördelats 2 000 tkr 
till förskolan 1-3 år och 1 000 tkr till fritidshemmen genom att resp. peng ökats till 
verksamhet i kommunal och fristående regi. 

7.6.2.1 Kommunala verksamheters fria nyttigheter 

Verksamhet i annan regi 
Utbetalningar till verksamhet i annan regi, d.v.s. fristående regi i Håbo kommun, kommunal 
regi i annan kommun samt fristående regi i annan kommun, ska enligt lag ske på lika villkor 
som utbetalningar till verksamhet i egen regi. Eftersom verksamheter i egen regi får vissa fria 
nyttigheter görs justeringar i bidragen till verksamheter i annan regi för att utbetalningarna ska 
bli på lika villkor. Värdet av de fria nyttigheterna beräknas till kronor per barn/elev genom att 
dividera beloppet för respektive fri nyttighet med det antal barn eller elever som den fria 
nyttigheten avser. 

Kompensation för fria nyttigheter till verksamheter med annan huvudman 
Beloppen i detta avsnitt redovisas för att tydliggöra sambandet mellan peng till verksamhet i 
egen regi och till verksamhet i annan regi eftersom de egna verksamheterna har vissa fria 
nyttigheter. Efter att relationerna mellan peng till verksamhet i egen regi och i annan regi 
fastställts i detta avsnitt, räknas samtliga peng-nivåer därefter om med en faktor för att 
balansera hela förvaltningens budget och blir därmed 2014 års nivå. Den slutliga pengen 
framgår i avsnitt 6.2.4. 

Skoladministratörer 
Liksom under 2013 undantas lönekostnader för de kommunala skoladministratörer som 
arbetar på skolorna med direkta skol- och förskoleuppgifter, ur grundbeloppet då denna 
kostnad ingår i administrationstillägget om 3% (1% vid pedagogisk omsorg) som utbetalas till 
verksamhet i annan regi. 

Kapitaltjänstkostnader 
Skolförvaltningen kommer från 2014 att bekosta avskrivning och internränta på sina 
investeringar. Kompensation för detta har ännu inte beslutats av kommunfullmäktige, men 
förvaltningen har förutsatt en ramökning om 1 000 tkr eftersom ramen påverkar pengen till 
fristående verksamheter. Efter avdrag för investeringar i myndighetsutövande verksamhet, har 
kompensationen tillgodoräknats fristående verksamheter genom ökad peng. 

Måltider och lokalvård 
Värdet på de fria nyttigheterna måltider och lokalvård från miljö- och teknikförvaltningen 
beror på hur dessa kommer att budgeteras för kommande år. Skolförvaltningen inhämtar 
därför underlag från miljö- och teknikförvaltningen och/eller gör bedömningar om kommande 
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års värden. 

Lokalersättning 
Lokalersättningen ska grundas på ett genomsnitt av vad skolförvaltningens kostnad per 
verksamhet uppgår till. Om förvaltningens kostnad förändras, så ska även bidraget till 
fristående verksamheter förändras. Sedan förra versionen av budgethandlingen har förslag till 
nya internhyror lagts som innebär kraftigt sänkta internhyror för skolförvaltningens 
verksamheter 2014. Hur detta kommer att påverka lokalersättningen till friskolorna är just nu 
oklart, och skolnämnden har givit skolförvaltningen i uppdrag att till skolnämndens 
sammanträde den 9 december ta fram förslag på detta. I denna handling är lokalersättningen 
till andra huvudmän beräknade på de högre internhyrorna och därmed oförändrade jämfört 
med den tidigare versionen av budgethandling. 

Föräldraavgifter 
Beräkning av föräldraavgifter har gjorts på ett bredare underlag än tidigare år. I stället för att 
använda två förskolor och två fritidshem har förvaltningen använt utfallet för alla 
föräldraintäkter 2012 avseende förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem och dividerat 
summan med antal barn och elever. Summan har därför uppräknats till att avse 2014. 
Avdraget för föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs för de 
fristående verksamheterna i Håbo kommun som själva debiterar föräldraavgiften. 

Administration 
För verksamhet i annan regi utgår ett påslag om 3% för administration, förutom pedagogisk 
omsorg där påslaget är 1%. 

Påslag för administration utgår ej på tilläggsbelopp. 

Mervärdesskatt 
För verksamheter i fristående regi utgår schablonmässigt påslag om 6% på totalt grundbelopp 
efter administrationsersättning som generell kompensation för att fristående verksamheter inte 
har möjlighet till momsavdrag. 

Skoklosterbidrag 
Ett nytt regionalt bidrag för verksamhet i Skokloster utbetalas från 2014 för att kompensera 
för bussresor till Bålsta. Detta för att barn och elever ska kunna delta i verksamhet som inte 
kan utövas i Skokloster, ex viss idrott enligt läroplan och kulturevenemang som endast 
framförs i Bålsta tätort. Bidraget utbetalas som extra peng till Trollflöjtens förskola och 
grundskolan MIU. Se bild under 6.2.3. 

7.6.2.2 Beräkningsmodell för peng på lika villkor 

Tabellerna för kompensation för fria nyttigheter ska ses som hur peng till verksamhet i annan 
regi beräknas utifrån peng till verksamhet i egen regi, för att säkerställa att bidrag utbetalas på 
lika villkor. Dessa belopp räknas därefter om med en faktor som gör att hela budgeten 
balanseras. 

Se nedan tabeller som visar hur beräkning har skett för respektive verksamhetsområde. 
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7.6.2.3 Strukturbidrag 

Från och med budgetår 2014 kommer en del av grundpengen till grundskolan betalas ut som 
strukturbidrag baserat på ett antal socioekonomiska faktorer. Ca 20% av grundbeloppet 
kommer att betalas ut som strukturbidrag. 

De faktorer som strukturbidraget baseras på är de sk SALSA faktorerna, d.v.s. föräldrars 
utbildningsnivå, elever med invandrarbakgrund (elever födda utomlands eller elever födda i 
Sverige med bägge föräldrarna födda utomlands) och andelen pojkar, samt tre ytterligare 
faktorer, d.v.s. minst en av föräldrarna öppet arbetslös eller i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, andel familjer med försörjningsstöd och barn som bor med ensamstående förälder. 
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7.7 Barn- och elevpeng  

Nedan framgår grundbelopp 2014 per barn/elev och helår för olika verksamheter och olika 
huvudmän. 

Notera att grundbeloppen för förskoleklass, skolår 1-5 samt skolår 6-9 är olika per skola i 
Håbo Kommun beroende på strukturbidraget. 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 64(119) 



 

 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 65(119) 



 

 

7.7.1.1 Tilläggsbelopp 

Enligt skollagen ska tilläggsbelopp utgå till verksamheter för barn och elever med behov av 
särskilt stöd. Det ska dock handla om barn/elever som är i behov av extraordinära 
stödåtgärder. Skolförvaltningen har därför avsatt 3 000 tkr för detta. Tilläggsbelopp kan sökas 
av både kommunala och fristående verksamheter. Särskild prövning tillämpas. 
Anslagsfinansierade verksamheter (grundsärskolan, Liljans allergiavdelning samt de små 
undervisningsgrupperna) är undantagna från att kunna söka tilläggsbelopp. 

7.7.1.1.1 Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 

Tilläggsbelopp ska även utgå för elever som enligt lag har rätt till modersmålsundervisning. 

Skollagens (2010:800) och skolförordningens (2011:185) regler för modersmålsundervisning 
gäller för samtliga huvudmän. 

Fristående verksamheter som anser sig ha elever med rätt till modersmål, har möjlighet att 
ansöka om tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning uppgår till 8 504 kr per elev och år för 2014 i 
fristående regi. 

Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning uppgår till 8 022 kr per elev och år för 2014 i 
interkommunal regi. 

7.7.1.1.2 Tilläggsbelopp för simresor 

Skolförvaltningen kompenserar för de elever i området Skokloster, Viby, Futurum (inkl. 
resursskolan) och Gransätersområdet som enligt skolnämndens beslut har rätt att få ersättning 
för simresor för den obligatoriska simundervisningen p.g.a. skolornas geografiska lägen. De 
kommunala skolorna i dessa områden får simresor som fri nyttighet, medan fristående skolor 
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kan ansöka om tilläggsbelopp för simresor med 561 kr per elev och år för 2014. 

För Slottsskolan och MIU-skolan i Skokloster, med längre resväg till simundervisning i 
Bålsta, utgår dubbel kompensation. MIU-skolan kan alltså ansöka om tilläggsbelopp för 
simresor med 1 122 kr per elev och år för 2014. 

7.7.1.2 Extra peng för 6-åringar 

Lagstiftningen reglerar att 6-åringar har rätt till bidrag för förskoleklass redan från juli månad, 
även om de då är inskrivna i förskola. Detta innebär en månads dubbel utbetalning för 
förvaltningen. 

  

7.7.2 Resurstillskott, minskning av ersättning och avgifter under pågående budgetår 

Om kommunen tillför ytterligare resurser till den kommunala verksamheten under budgetåret, 
ska motsvarande tillskott ges till verksamheter i annan regi. I de fall kommunen minskar 
ersättningen till kommunal verksamhet får bidrag till verksamhet i annan regi minskas i 
motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under pågående budgetår sänks. 
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8 Socialnämnden 

8.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. Det är också socialtjänstlagens utgångspunkt. Det innebär att vård och behandling 
så långt som möjligt ska genomföras i frivilliga former. Om frivillighet inte är en möjlighet så 
finns tvångslagstiftning när det gäller barn och unga samt vuxna missbrukare. Förvaltningens 
huvudverksamheter är omsorg om äldre, ekonomiskt bistånd, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning, stöd till barn, unga och deras familjer samt stöd till personer med 
missbruksproblematik. Förvaltningen ansvarar också för serveringstillstånd för alkohol. 

För verksamhetsåret 2014 föreslås 4 mål för socialtjänsten: 

 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn och 
unga utvecklas. 

 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 
 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 
 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Nämndens mål är självfallet styrande för verksamheten och enheternas arbete. Det innebär att 
förvaltningen arbetar på flera plan med att förbättra samverkan när det gäller barn och unga 
och att det praktiska arbetet ute i verksamheterna syftar till att identifiera olika arbetssätt som 
ökar individanpassningen och förtroendet för socialtjänsten. 

Viss verksamhet inom hemtjänst och särskilt boende bedrivs av privata entreprenörer. 

8.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

8.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Personalförsörjning, kompetensutveckling och kvalitetsutvecklingen - mera individanpassade 
beslut är en utmaning för socialtjänsten i Håbo kommun. 

Myndighetsenheten har en balanserad ekonomi samtidigt som vi vet att en bättre 
arbetsmarknad snabbt kan minska kostnaden för ekonomiskt bistånd och tvärtom. Ett par 
placeringar som oväntat dyker upp kan utifrån enskilda personers behov, med en 
rättighetslagstiftning som stöd, kosta miljonbelopp och tvärtom. 

Kommunen har en väl utbyggd stöd- och behandlingsenhet inom individ- och 
familjeomsorgen. Den omfattar öppenvård för missbrukare, stöd och behandling till barn, 
unga och deras familjer, Bålstapolarna, boende på Bålstavägen samt Biskops-Arnö. 

Räknat i kostnad per brukare har kostnaderna för hemtjänst ökat i Håbo och hela landet sedan 
2009. Ett projekt pågår med bland annat Knivsta kommun i syfte att få en fördjupad bild av 
kostnaderna för både hemtjänst och särskilt boende för äldre. 

Andel av befolkningen som är över 65 år ökar, vilket ger ett utökat behov av legitimerad 
personal inom särskilt boende. Det medför även ökade kostnader för hjälpmedel och 
förbrukningsartiklar som till exempel inkontinenshjälpmedel och förbandsmaterial. 

Kostnaderna som redovisades på idékonferensen angående kommunens öppna verksamheter 
för äldre var höga. Detta beror sannolikt på att dagverksamheterna är öppna verksamheter, 
många jämförelsekommuner har sina demensdagverksamheter biståndsbedömda. 
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Särskilt boende har högre kostnader än standardkostnad för riket. Det faktum att Håbo 
redovisar lägre intäkter för avgifter i jämförelse med standard för riket kommer att ses över. 

Vår fixartjänst inom äldreomsorgen är en verksamhet som inte är lagstadgad. En uppskattad 
tjänst bland våra medborgare över 65 år som ibland behöver lite extra hjälp i hemmet med 
vissa saker som att hämta ved, hänga gardiner eller dylikt. En tjänst som också gör nytta för 
våra verksamheter på Solängen och Dalängen i form av vaktmästare. 

Sammanfattningsvis kring äldreomsorg kan sägas att den i Håbo kommun är dyrare än 
standardkostnaden. Antagligen beror det på en lite högre personaltäthet, lite färre underställda 
per chef, lägre intäkter och verksamheter som äldre- och handikappombudsman och 
anhörigkonsulent, vilket är tjänster som inte är vanliga i landets kommuner även om 
anhörigkonsulenterna blir fler och fler. En annan viktig orsak är sannolikt också de kostnader 
som kommunen har för Westerlunds rehab och palliativa enheten på Enköpings lasarett. 
Samtidigt är det viktigt att konstatera att verksamheterna inom äldreomsorgen håller en hög 
kvalitet med stor andel mycket nöjda brukare. 

Det boendestöd och den dagverksamhet som idag finns inom socialpsykiatrin har byggts upp 
och utvecklats under flera år. Det innebär i praktiken att ett 40-tal personer som tillhör 
målgruppen får hjälp till ett förhållandevis gott vardagsliv. Verksamheten håller hög kvalitet i 
gjorda brukarundersökningar. Specifik kostnadsjämförelse med andra kommuner saknas. 

I jämförelse med andra kommuner ligger kostnader för gruppbostäder enligt LSS högt. I Håbo 
kan den höga kostnaden bero på hög personaltäthet runt ett par brukare i en verksamhet. Den 
höga personaltätheten runt dessa brukare beror på diagnoser som autism och 
utvecklingsstörning med beteendeproblematik. För att bibehålla kvalitet och säkra 
personalens arbetsmiljö ser verksamheten inte att det skulle fungera att minska 
personalkostnaderna. Det är också viktigt att notera att antalet personer med beslut om 
gruppbostad i Håbo är ganska få vilket medför att den genomsnittliga kostnaden i hög grad 
påverkas av ett fåtal brukare. 

8.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Hemtjänst: volymökning bland äldre med behov av  hemtjänst, samt 
högre kostnader pga. anpassning till LOV 

4 500 5 100 5 100 

Hemtjänst: ökade intäkter för omvårdnad -70 -70 -70 

Trygghetslarm: anpassning till digitalt telenät,  successivt inköp av 
digitala larm 

100 100 100 

Socialpsykiatri, dag: 0,5 årsarbetare 200 200 200 

Personlig assistans: minskade antal ärenden (ingen  "buffert" finns) -1 000 -1 000 -1 000 

Daglig verksamhet LSS: ökat antal i daglig verksamhet 330 330 330 

Kontaktpersoner LSS: ökat behov av insatser 260 260 260 

Färdtjänst: ökat behov av färdtjänst 325 325 325 

Kontaktfamilj barn och unga SoL -205 -200 -200 

Summa 4 440 5 045 5 045 

Volymökning bland äldre medför ökat behov av hemtjänst. Kostnadsökningen beroende av en 
högre andel äldre bedöms till 600 tkr om året. Högre kostnader för hemtjänst kommer att 
uppstå under kommande år då en anpassning till LOV ses över. 

I samband med att kostnaderna för hemtjänst ökar kommer också intäkter för de utförda 
insatserna att öka. Sett till samma procentuella ökning av äldre bedöms intäkterna för 
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hemtjänst öka med 70 tkr. 

Trygghetslarmen som idag används är kopplade till det fasta telenätet. I takt med utvecklingen 
blir digitala larm vanligare. De digitala larmen är dyrare i inköp och kommer successivt under 
året att ersätta de tidigare larmen som använder det fasta nätet. 

Ett ökat behov inom socialpsykiatri finns i takt med att befolkningen och därmed också 
verksamhetens målgrupp ökar. 

Behoven av personlig assistans har under året varit låg, varför budgeten för 2014 bedöms 
kunna minskas med 1000 tkr. Efter denna justering finns inget utrymme för nytillkomna 
ärenden. 

Ett ökat antal deltagare i daglig verksamhet LSS medför högre kostnader. 

Ökat behov av insatser inom kontaktpersoner LSS. 

Behovet av färdtjänst bedöms öka pga. befolkningssammansättning. 

Behovet av kontaktfamiljer har minskat vilket medför att kostnaderna för detta bedöms bli 
lägre jämfört med tidigare år. 

8.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Handläggning äldreomsorg: ökad biståndsbedömning pga 
Individanpassning inom särskilt boende 

300 300 300 

Summa 300 300 300 

Biståndsbesluten avseende särskilt boende ska blir mer individanpassade, följas upp och 
utvärderas oftare. Detta innebär att en förstärkning behövs kring biståndsbedömningen. 

8.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Rehab: 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut, transportkostnader  samt 
ökade inköp av tekniska hjälpmedel 

670 670 670 

Färdtjänst: ökat resande pga. ett ändrat regelverk 2 000 2 000 2 000 

Hemsjukvård: 2,0 sjuksköterska, förbandsmaterial mm 1 250 1 250 1 250 

Handläggning äldreomsorg: ökad volym som behöver  
biståndsbedömning 

200 200 200 

Solängen - särskilt boende: anpassning till  helårsdrift med 30 platser 
from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

2 675 3 500 3 500 

Solängen - särskilt boende, natt: anpassning till  helårsdrift med 30 
platser from 1 januari, 40 platser from 1 juli 

1 330 1 800 1 800 

LSS-boende Dalvägen: start 1 augusti 1 045 4 000 4 000 

Demensteam 1 270 1 270 1 270 

Ledsagning 100 100 100 

Summa 10 540 14 790 14 790 

Rehab har förstärkts med 1,0 sjukgymnast/arbetsterapeut. Verksamheten kommer också ha 
ökade kostnader för transporter och inköp av tekniska hjälpmedel. 

Kostnaderna för färdtjänst ökar på grund av ett generellt ändrat resmönster i samband med 
nya riktlinjer för färdtjänst, samt även av ökade resbehov på individnivå. 

Behovet av hemsjukvård ökar då vi dels har en ökande befolkning samt även en åldrande 
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befolkning. Allt mer sjukvård kan också utföras i hemmet vilket medför att hemsjukvården 
ansvarar för en större del av sjukvården. Hemsjukvården har förstärkts med 2,0 sjuksköterska 
samt ökade resurser för förbandsmaterial och inkontinenshjälpmedel. 

Handläggning äldreomsorg kommer att behövas i och med fler antal äldre som behöver 
biståndsbedömning. Kostnader tillkommer också i och med en utökad biståndsbedömning 
inom särskilt boende. 

En tredje avdelning på Solängens äldreboende planeras att öppnas den 1 september 2014. 

Nytt LSS-boende på Dalvägen med planeras starta den 1 februari 2014. 

Demensteam med demensvårdsutvecklare, sjuksköterska, rehabpersonal och 
biståndsbedömare kommer att starta i april 2014. 

Ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) kommer att vara kostnadsfri för den enskilde från 
och med 2014. 

8.2.5 Omprioriteringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utskrivningsklara -50 -50 -50 

Institutionsvård äldre -900 -900 -900 

Köpt korttidsvård äldre -365 -365 -365 

Hemtjänst: tidseffektivisering till följd av nyckelgömmor -200 -200 -200 

Rehab: kognitiva hjälpmedel till brukare (ändrad redovisningsprincip) 100 125 150 

Rehab: hjälpmedel till brukare (ändrad redovisningsprincip) 750 825 900 

Rehab: intäkter för sålda hjälpmedel (ändrad redovisningsprincip) -300 -330 -360 

LSS-boende Sjövägen: 1,15 årsarbetare 669 669 669 

LSS-boende, externt köp: minskat behov av köp då Dalvägen startar -1 160 -1 160 -1 160 

Daglig verksamhet LSS: omfördelning av resurser mellan daglig 
verksamhet och arbetsmarknadsåtgärder 

350 350 350 

Institutionsvård vuxna: förändrat arbetssätt kring missbrukare -930 -930 -930 

Institutionsvård barn och unga: minskat vårdbehov -600 -600 -600 

Familjehem barn och unga: minskat behov av familjehem -800 -800 -800 

Individuellt behovsprövad öppenvård: intäkter för såld plats -305 -305 -305 

Försörjningsstöd -1 700 -1 700 -1 700 

Arbetsmarknadsåtgärder -1 700 -1 700 -1 700 

Myndighetsenhet: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bilpool 

50 50 50 

Stöd- och behandling: billeasing, ej tillräcklig tillgång till 
kommungemensam bilpool 

50 50 50 

Summa -7 041 -6 971 -6 901 

Förvaltningen förväntas inte köpa plats på korttidsboende eller särskilt boende för äldre under 
planperioden. 

Nyckelgömmor i hemtjänsten planeras att införas 2014 och beräknas ge en 
kostnadsminskning om 200 tkr. 

Behovet av att köpa platser i särskilt boende LSS minskar när boendet på Dalvägen öppnar. 

Kostnaderna för institutionsvård av barn, unga och vuxna förväntas minska under 2014. 
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Budget försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder minskar jämfört med 2013 till följd av 
ett mer utvecklat samarbete med arbetsförmedlingen. 

8.2.6 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

LSS-boende Sjövägen: högre hyreskostnader i lokal  Sjövägen 300 300 300 

LSS-boende Lindegårdsvägen: ombyggnation  personalutrymmen, 
och därmed även högre internhyra (ombyggnation uppskattad  till 
500 tkr, vilket under kommande år genererar en högre internhyra som  
i nuläget är svår att uppskatta) 

100 100 100 

Minskad kostnad Hornvägen -100 -100 -100 

Boende Dalvägen  250 250 

Nytt korttidsboende LSS  550 550 

Ny gruppbostad LSS  300 300 

Summa 300 1 400 1 400 

Ombyggnationen av Sjövägen beräknas vara färdig i augusti 2014. Hyreskostnad för 
gemensamhetslokaler och personalutrymmen beräknas till 300 tkr. Eventuellt kommer 
hyreskompensation att behöva beräknas om hyran för brukare blir högre än i dag. 

Lindegårdsvägen har behov av större personalutrymmen där möjlighet finns att värma, 
förvara och äta medhavd mat. Detta skulle innebära en ombyggnation under 2014 med 
beräknad kostnad 500 tkr. Om ombyggnationen görs kan verksamheten förvänta en 
hyreshöjning med uppskattningsvis 100 tkr per år. 

Nytt boende på Dalvägen, LSS: Hyreskostnad om ca 250 tkr för 2 stycken 3-rumslägenheter; 
en gemensamhetslokal samt en personallägenhet. Hänsyn måste tas till lägenheternas storlek 
och eventuellt kommer hyreskompensation att behöva beräknas om hyran för brukare blir 
högre än i dag. 

Tre lokalkontrakt på Hornvägen har avslutats och all daglig verksamhet är nu samlad på 
Sjövägen. 

Behovet av nytt korttidsboende LSS, ca 2015-2016. Motsvarande siffra för befintligt 
korttidsboende är idag ca 550 tkr per år. 

Ny gruppbostad enligt LSS beräknas till 2015. Hyreskostnad för gemensamhetslokaler och 
personalutrymmen beräknas till 300 tkr. 

8.2.7 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 4 440 5 045 5 045 

Förändrade lagar och förordningar 300 300 300 

Kvalitetsförändringar 10 540 14 790 14 790 

Omprioriteringar -7 041 -6 971 -6 901 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 300 1 400 1 400 

Summa 8 539 14 564 14 634 

De befolkningsförändringar som budgeterats avser framför allt äldre personer och kostnader i 
hemtjänst och för särskilt boende. 

Kvalitetsförändringarna avser framför allt ökade kostnader för färdtjänst, start av ett 
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demensteam, personalförstärkningar inom hemsjukvården och start av ett nytt boende enligt 
LSS på Dalvägen. 

Omprioriteringar har skett vad gäller köp av platser inom äldreomsorgen och stöd till 
funktionshindrade. Kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder förväntas 
minska jämfört med budget för 2013. 

De förändrade lokalbehoven avser främst den nya gruppbostaden på Sjövägen och det nya 
boendet på Dalvägen. 

8.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

8.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

8.3.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 
och unga utvecklas. 

Kommentar 

Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kommunens skolor utveckla metoder som ökar 
elevernas närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete med bl a attitydfrågor. 

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att utveckla goda verksamheter på gruppnivå för barn, 
unga och deras familjer. 

Antalet genomförda samordnade individuella planer inom området barn och unga ska öka 
under 2014. 

Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsammans utveckla insatser för stöd till ungdomar 
som använder droger. 

KRAFT-möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

Motivering 

Samverkan med andra är en förutsättning för ett gott socialt arbete med barn och unga och 
deras familjer. Genom samverkan skaps förutsättningar för helhetssyn och samordnade 
insatser vilket är en god grund för förändring. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i 
Bålsta. 

0% 50% 75% 95% 

Den otillåtna skolfrånvaron ska 2014 minska med 20% jämfört med 2013 
på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 

   20% 

Minst 25 samordnade individuella planer (SIP) avseende barn och unga 
ska upprättas under 2014. 

   25 
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8.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

8.3.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 

Kommentar 

Verksamheten på Biskops-Arnö fortsätter att utveckla arbetet med att individanpassa sin 
verksamhet för varje elev. 

Genom kompetensutveckling ska personalens kunskapsnivå i daglig verksamhet öka för att ge 
deltagarna bästa möjliga förutsättningar till utveckling. 

Förvaltningen ska arbeta med att hitta metoder där brukarens delaktighet i 
omvårdnadsprocessen utvecklas och förbättras. 

Inom alla verksamheter ska det så långt som möjligt arbetas utifrån ett habiliterande och 
rehabiliterande förhållningssätt. 

Anhörigas kunskaper ska tas tillvara för att ge ett så gott stöd som möjligt. 

Motivering 

Varje person som erhåller stöd från socialtjänsten ska respekteras för den individ han/hon är 
och utifrån de förutsättningar denne har. Det innebär att så långt som möjligt ta hänsyn till den 
enskildes önskemål och behov och respektera dennes vilja kring hur han/hon vill leva sitt liv. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan inom 
tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 

95% 50% 95% 95% 

Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister som 
socialnämnden använder. 

83% 100% 95% 95% 

8.3.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

Kommentar 

Förtroende är något varje medarbetare kan förtjäna i varje möte. All personal i 
socialförvaltningen har ett ansvar för att arbeta utifrån den värdegrund som socialnämnden 
beslutat om. 

Medborgardialog ska användas för att inhämta kunskap från medborgarna kring nämndens 
olika verksamhetsområden. 

Motivering 

Den enskilde ska kunna lita på att han får ett gott stöd i sin situation i livet om han/hon vänder 
sig till socialtjänsten i Håbo kommun. Ett gott förtroende för socialtjänsten ökar möjligheten 
för att den enskilde efterfrågar stöd i ett tidigare skede vilket medför bättre möjligheter för 
socialtjänsten att ge stöd. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning ökar 
jämfört med tidigare år. 

52 60  63 
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Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka enligt 
SCB:s medborgarundersökning. 

46 50  53 

Minst en medborgardialog/hearing ska genomföras under 2014.    1 

8.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

8.3.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

Motivering 

Genom att bidra med social kompetens i samhällsplaneringen kan socialtjänsten bidra till att 
motverka socialt utanförskap. 

8.4 Volymer och nyckeltal 

8.4.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 262 350 265 275 260 285 

Andel årsarbetare med utbildning, % 90 90 75 75 75 75 

Antal utförda timmar (kommunal 
hemtjänst) utförda besök omvårdnad 
och service inklusive HSL, exkl avböjda 
insatser 

     39 200 

8.4.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal ärenden 364 389 441 435 410 440 

Kostnad per kund, kr 20 262 20 321 18 392 21 500 22 450 24 375 

8.4.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal platser 12 12 12 12 9 8 

Kostnad per plats, kr 327 031 356 600 406 665 351 600 401 600 466 250 
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8.4.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 32 32 32 26 26 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 391 300 410 500 448 700 508 600 520 100 523 000 

8.4.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 0 0 0 20 19 23 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 0 0 0 705 700 853 700 693 700 

8.4.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 18 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 525 000 586 300 570 000 587 600 587 600 596 800 

8.4.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal kunder, dagtid 32 40 38 35 38 38 

Antal årsarbetare inkl natt 11,92 14,38 14,38 15,02 14,38 15,02 

Antal beslut, boendestödstimmar 10 660 13 520 11 960 12 000 13 000 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 1 717 2 388 2 117 2 000 2 000 2 200 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 100 

8.4.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Beviljade timmar LASS 70 630 81 803 91 998 100 406 91 998 105 762 

Beviljade timmar LSS 11 650 6 862 3 288 3 458 2 532 5 990 



 

8.4.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 8,5 11,4 11,4 11,4 11,4 12,64 

Personaltäthet (exkl natt) 1,46 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 

Andel årsarbetare med utbildning, % 82 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 372 167 1 396 000 1 427 000 1 411 000 1 317 000 1 606 000 

8.4.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 6,5 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,08 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 722 167 673 000 786 000 709 000 774 160 760 200 

8.4.11 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal brukare 19 20 17 15 20 20 

Antal årsarbetare 6,5 8,4 8,45 10,46 8,45 10,46 

Antal boendedygn 943 1 077 1 236 1 222 1 200 1 500 

Kostnad per brukare, kr 188 263 219 000 289 900 354 000 255 800 271 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 100 

8.4.12 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal deltagare 30 34 32 53 30 35 

- varav företagsplatser 12 11 8 10 12 8 

8.4.13 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 9 17 23 17 15 17 

Antal placeringar 13 25 28 17 17 17 

Antal vårddygn 977 1 368 2 265 1 700 1 500 1 500 

8.4.14 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 8 14 11 12 8 10 

Antal placeringar 9 15 14 14 8 11 

Antal vårddygn 1 394 1 259 1 528 1 500 1 200 1 200 

8.4.15 Familjehem 0-20 år (exkl jourhem och familjehem LSS) 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal placerade personer 19 13 23  18 16 

8.4.16 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Aktualiseringar 506 538 512 450 520 450 

Inledda utredningar 152 157 144 110 140 110 

Avslutade utredningar 144 129 95 110 120 110 

8.4.17 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Behandlingsinsatser 255 250 282 280 280 340 

- varav individuella behandlingsinsatser 
för familj 

143 150 162 160 160 170 

- varav behandlingsinsatser i grupp 112 100 120 120 120 170 

Avslutade ärenden 64 60 56 70 70 90 



 

8.4.18 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal hushåll 370 354 307 290 310 280 

- varav antal arbetslösa 295 257 186 150 185 140 

Antal bidragsmånader 1 890 1 753 1 790 1 400 1 700 1 350 

8.5 Drifts- och investeringsredovisning 

8.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Socialnämnd -294 -310 -310 -314 4  

Pensionärsråd 0 0 0 0 0  

Biståndsutskott -154 -180 -145 -148 3  

Biståndsutskott jourverksamhet -103 -115 -85 -87 2  

Nämndsadministration 0 -335 -347 -356 9  

Summa Nämnd o styrelseverksamhet -551 -940 -887 -905 18  

       

Konsumentrådgivning -91 -100 -110 -110 0  

Alkoholtillstånd 73 -7 23 -35 58  

Socialchefens kansli -8 527 -6 178 -6 619 -7 345 726 1 

Summa övergripande socialtjänst -8 545 -6 285 -6 706 -7 490 784  

       

Anhörigstöd 0 -605 -649 -661 12  

Westerlunds rehab -1 250 -1 285 -1 290 -1 290 0  

Hemtjänst Kärnhuset -2 994 -5 047 0 -4 873 4 873 2 

Hemsjukvård -8 111 -9 360 -9 205 -10 725 1 520 3 

Hemtjänst -21 251 -21 812 -20 904 -23 540 2 636 4 

Hemtjänst natt -2 635 -2 607 -2 827 -2 872 45  

Trygghetslarm 37 12 35 -65 100  

Dagverksamhet äldre -2 144 -2 170 -2 436 -2 153 -283 5 

Korttidsboende äldre -4 880 -4 219 -3 615 -3 730 115  

Rehab -5 681 -6 469 -6 231 -7 804 1 573 6 

Utskrivningsklara -33 -25 -50 -25 -25  

Handläggning äldreomsorg -1 173 -1 330 -1 494 -2 361 867 7 

Köp av särskilt boende -14 082 -14 477 -13 975 -13 888 -87  

Äldreboende – Hus 4 -11 620 -9 839 -10 139 -9 834 -305 8 

Äldreboende – Hus 4, nattpersonal -2 739 -3 384 -3 384 -2 718 -666 9 
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Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Intraprenad Äldreboende - Dalängen (inkl 
natt) 

-10 260 -10 577 -10 577 -10 742 165  

Äldreboende – Dalängen (avgifter och 
hyror) 

-620 -520 -563 -519 -44  

Äldreboende - Solängen -216 -12 300 -13 777 -13 182 -595 10 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal 0 -1 815 -2 444 -2 774 330 11 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 -690 -690 -400 -400 0  

Institutionsvård äldre -952 0 -900 0 -900 12 

Köpt korttidsvård äldre -431 -224 -365 0 -365  

Socialpsykiatri, dag -5 227 -5 595 -5 816 -6 121 305  

Socialpsykiatri, natt -2 263 -2 462 -2 462 -2 502 40  

Demensteam 0 0 0 -980 980 13 

Summa äldreomsorg och boendestöd -99 215 -116 800 -113 468 -123 759 10 291  

       

Personlig assistans LSS -2 383 -2 256 -2 686 -2 584 -102 14 

Personlig assistans med 
assistansersättning 

-6 126 -6 953 -6 808 -6 747 -61 15 

Sjövägen - boende LSS -8 560 -8 470 -7 902 -9 637 1 735 16 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 716 -4 254 -4 644 -4 561 -83  

Dalvägen - boende LSS 0 -50 -630 -4 444 3 814 17 

Handläggning handikappomsorg -1 213 -1 225 -1 344 -1 366 22  

Boende m särskild service, externt -3 635 -6 800 -5 160 -1 320 -3 840 18 

Korttidsboende Ekan LSS -4 929 -5 315 -5 116 -5 423 307  

Korttidsboende tjänsteköp LSS -214 -90 -340 -120 -220  

Daglig verksamhet LSS -4 663 -6 412 -5 020 -6 530 1 510 19 

Avlösarservice i hemmet LSS -613 -519 -669 -680 11  

Förlängd skolbarnomsorg LSS -265 -380 -550 -450 -100  

Kontaktpersoner LSS -1 258 -1 500 -1 140 -1 500 360  

Kontaktfamilj LSS 0 0 0 0 0  

Summa Insatser enligt LSS -38 575 -44 224 -42 009 -45 362 3 353  

       

Färdtjänst -4 050 -4 990 -3 275 -5 400 2 125 20 

Riksfärdtjänst -266 -170 -250 -250 0  

Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 316 -5 160 -3 525 -5 650 2 125  

       

Fotvård 103 128 115 94 21  

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 434 -6 574 -6 509 -6 708 199  

Summa Förebyggande äldreomsorg -6 331 -6 446 -6 394 -6 614 220  

       

Myndighetsenhetens kansli -2 192 -2 532 -2 546 -2 816 270  
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Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Kansli stöd och behandling -729 -754 -721 -809 88  

Handläggning vuxenstöd -2 094 -2 235 -2 520 -1 894 -626 21 

Institutionsvård vuxna -5 324 -4 740 -3 930 -3 640 -290  

Öppen missbruksvård -1 072 -1 087 -1 087 -1 113 26  

Kontaktpersoner vuxna SoL -1 027 -950 -996 -1 011 15  

Familjehem vuxna SoL -35 0 0 0 0  

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 447 -4 550 -4 745 -4 523 -222  

Institutionsvård BoU -3 481 -4 950 -4 600 -3 700 -900 22 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 097 -1 156 -1 174 -1 199 25  

Familjehem 0-20 år -2 965 -2 185 -3 400 -2 441 -959 23 

Kontrakterat jourhem -218 -62 -285 0 -285  

Familjehem 0-20 år, extern regi -2 782 -3 330 -2 500 -3 180 680 24 

Behandlingsaktiviteter öppen vård unga -132 -510 -200 -200 0  

Kontaktpersoner BoU SoL -1 515 -1 465 -1 290 -1 307 17  

Kontaktfamilj BoU SoL -941 -800 -1 005 -920 -85  

Handläggning kontaktpersoner SoL -291 -185 -275 -288 13  

Individuellt behovsprövad öppenvård 
(Biskops-Arnö) 

-2 194 -1 755 -2 405 -1 602 -803 25 

Familjebehandling -3 178 -3 089 -3 279 -3 235 -44  

Ungdomscoaching -832 -1 285 -1 230 -1 226 -4  

Förebyggande arbete barn och unga -33 0 0 0 0  

Familjerätt -1 030 -1 150 -1 257 -1 258 1  

Familjerådgivning -226 -295 -300 -328 28  

Summa Individ och familjeomsorg -37 835 -39 065 -39 745 -36 690 -3 055  

       

Handläggning försörjningsstöd -2 043 -2 165 -1 993 -2 583 590 26 

Försörjningsstöd -12 295 -10 225 -12 000 -9 750 -2 250 27 

Sociala jourboenden 146 -25 0 0 0  

Summa Ekonomiskt bistånd -14 192 -12 415 -13 993 -12 333 -1 660  

       

Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -948 -1 700 -409 -1 291 28 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -2 339 -948 -1 700 -409 -1 291  

Totalt -211 899 -232 283 -228 427 -239 212 10 785  

Kommentarer driftsredovisning 

Kommunfullmäktige avsatte i juni 239 605 tkr till socialnämnden. I budgetförslaget har 
620 tkr lagts till för kapitalkostnader. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen har genomförts av fastighetsavdelningen. 
Hyrorna ska anpassas till verklig kostnad där bl a kapitalkostnaderna är sänkta. Förändringen 
är enbart en omräkning, lokalhyresbudgetarna för alla nämnder är därför justerade. För 



 

socialnämnden medför det en sänkning av budgetramen med 778 tkr. 

Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att överföra budget till 
överförmýndarnämnden avseende överförmyndare med 235 tkr. 

Budgeten för socialnämnden blir därmed totalt 239 212 tkr. 

  

Nedan följer kommentarer till driftsredovisningen samt förklaringar till eventuella avvikelser 
från verksamhetsanalysen. 

1. Socialchefens kansli 
Budgeten för kansliet är ökad. De ökade kostnaderna beror på personalförändringar. 
1,0 årsarbetare som administrativ controller kommer inte att tillsättas vid 
pensionsavgång. Två nya tjänster som avdelningschef kommer att tillsättas from maj, 
samt en halvtidstjänst som kommunikatör vilken också tillsätts från och med maj. 
Personalkostnader för en halvtidstjänst fackligt arbete är budgeterat. Kansliet rymmer 
också budget för en halvtidstjänst överförmyndare, vilken föreslås budgetjusteras till 
överförmyndarnämnden. I och med föreslagen justering mellan nämnderna är 
driftbudgeten i ovanstående material för kansliet minskad med 235 tkr. Jämfört med 
verksamhetsanalysen innehåller budgeten högre personalkostnader i form av 
kommunikatör, fackligt arbete samt överförmyndare. Verksamheten rymmer också en 
buffert för förvaltningen om 200 tkr. 
 

2. Hemtjänst Kärnhuset 
Den kommunala hemtjänsten erhåller intäkter för utförda hemtjänsttimmar. Intäkterna 
för de utförda timmarna täcker inte verksamhetens kostnader vilket medför att högre 
kostnader än intäkter är budgeterade för 2014. Verksamheten redovisar högra 
kostnader i budgeten jämfört med i verksamhetsanalysen. De högre kostnaderna 
innehåller både anpassningskostnaden som fanns med i verksamhetsanalysen samt 
kostnader utöver. 
 

3. Hemsjukvård 
Budgeten för hemsjukvård är utökad med kostnader för 2,0 årsarbetare sjuksköterska. 
I budget finns även 0,5 årsarbetare sjuksköterska från och med 1 september till den 
tredje och fjärde avdelningen på Solängen. Budgeten rymmer också högre kostnader 
för förbandsartiklar. Detaljbudget för 2014 rymmer 0,5 årsarbetare sjuksköterska, 
vilket kostnad fanns för i verksamhetsanalysen inom verksamheten Solängen. En 
omprioritering mellan verksamheterna har gjorts. 
 

4. Köp av hemtjänst 
Verksamheten är budgeterad för ett ökat antal utförda timmar hemtjänst. 
Bedömningen som görs är att den privata hemtjänsten kommer att kosta 9 500 tkr och 
att den kommunala kommer att kosta 16 300 tkr, vilket ger en total kostnad om 
25 800 tkr för köp av hemtjänst. Verksamheten redovisar även budgeterade intäkter i 
form av hemtjänstavgifter samt momskompensation vilket sammantaget gör att 
verksamheten redovisar en nettokostnad om 23 540 tkr. Den anpassningskostnad som 
fanns inom verksamheten i verksamhetsanalysen är flyttad och finns nu budgeterad i 
den kommunala hemtjänsten. 
 

5. Dagverksamhet äldre 
Dagverksamheten tillsätter inte 0,75 tjänst som var avsedd för att starta upp 
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verksamhet för yngre demenssjuka. Jämfört med verksamhetsanalys har förvaltningen 
gjort prioriteringen att inte starta verksamheten för yngre demenssjuka vilket ger en 
kostnadsbesparing. En uppgift för demensteamet kommer att bli att arbeta fram en 
modell för arbetet med yngre demenssjuka. 
 

6. Rehab 
En förändring i redovisningsprinciperna kring hjälpmedel görs till år 2014. Detta 
innebär att alla hjälpmedel oavsett inköpspris kommer att belasta driftsredovisningen. 
En utökning av ram för hjälpmedel görs också på grund av ett ökat behov. 
Verksamheten rymmer också en utökning med 1,0 tjänst. Den förändring som gjordes 
i verksamhetsanalysen, till följd av förändrade redovisningsprinciper, gjordes med för 
litet belopp vilket medför att detaljbudget har högre kostnader för hjälpmedel. 
 

7. Handläggning äldreomsorg 
En utökning av biståndsbedömare inom verksamheten handläggning äldreomsorg 
kommer att göras under år 2014. 
 

8. Äldreboende – Pomona Hus 4 
Kostnaderna för särskilt boende Pomona Hus 4 har under 2013 minskat, då antalet 
boendeplatser från och med mars ändrades från 32 platser till 24 platser. De 8 platser 
som tidigare varit boendeplatser i särskilt boende är nu omvandlade till korttids-
boende. Detta medför att en del kostnader är flyttade till verksamheten korttidsboende. 
Jämfört med verksamhetsanalysen har verksamheten lägre kostnader då delar av 
verksamheten nu avser korttidsboende och kostnaden istället är budgeterad där. 
 

9. Äldreboende – Pomona Hus 4, nattpersonal 
I och med omvandlingen av 8 boendeplatser till korttidsplatser minskar 
personalkostnaden för nattbemanning på särskilt boende. Detta medför att budgeten 
för 2014 är lägre jämfört med för 2013. Jämfört med verksamhetsanalysen har 
verksamheten lägre kostnader då delar av verksamheten nu avser korttidsboende och 
kostnaden istället är budgeterad där. 
 

10. Äldreboende – Solängen 
Budget för särskilt boende Solängen är baserad på helårsdrift av de redan två öppnade 
avdelningarna samt att avdelning tre om ytterligare 10 platser öppnar den 1 september. 
Den fjärde avdelningen om ytterligare 10 platser beräknas inte att öppnas under 2014. 
Totalt ger detta på helårseffekt 23 boendeplatser. Verksamhetsanalysen är baserad på 
30 boendeplatser från och med 1 januari och 40 boendeplatser från och med 1 juli. 
Detta innebär att en omprioritering har gjorts och att kostnaderna i budget är lägre 
jämfört med i verksamhetsanalysen. 
 

11. Äldreboende – Solängen, nattpersonal 
Budget för Solängen natt är baserad på en senare igångstart av avdelning tre och fyra. 
Se kommentar Äldreboende - Solängen för mer detaljerad information. 
Verksamhetsanalysen är baserad på 30 boendeplatser från och med 1 januari och 40 
boendeplatser från och med 1 juli. Detta innebär att en omprioritering har gjorts och 
att kostnaderna i budget är lägre jämfört med i verksamhetsanalysen. 
 

12. Institutionsvård äldre 
Bedömning görs att det inte finns något behov av att köpa platser i särskilt boende då 
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platser finns på hemmaplan. Ingen budget för verksamheten för 2014. 
 

13. Demensteam 
I budget för demensteam finns 1,0 tjänst som demensvårdsutvecklare, 0,5 tjänst 
biståndshandläggare samt 0,5 tjänst arbetsterapeut. Budget är beräknad utifrån att 
verksamheten startar den 1 april. I verksamhetsanalysen var planerad igångstart av 
demensteam i januari. 
 

14. Personlig assistans LSS 
Budget för verksamheten är lagd utifrån antal beviljade timmar. Ingen buffert finns för 
tillkommande ärenden. 
 

15. Personlig assistans med assistansersättning 
Budget för verksamheten är lagd utifrån antal beviljade timmar. Under 2013 har två 
nya ärenden tillkommit. Ingen buffert finns för tillkommande ärenden under 
2014. 2013 års buffert som i verksamhetsanalysen drogs in på grund av ej tillkomna 
ärenden, har behövt läggas tillbaka i budget 2014 då ärenden tillkommit under året. 
 

16. Sjövägen – boende LSS 
Budget för 2014 är högre jämfört med 2013. Detta beror på att man missade att 
budgetera 1,15 årsarbetare under budgetarbetet 2013. Den extrabemanning som behövt 
göras på grund av oroligheter bedöms behöva göras även under stora delar av 2014. 
Under augusti 2014 kommer verksamheten att flytta tillbaka till nybyggda lokaler på 
Sjövägen. Jämfört med verksamhetsanalys har förvaltningen behövt prioritera om 
kostnader för personal då ytterligare förstärkning bedöms behöva göras under 2014. 
 

17. Dalvägen – boende LSS 
Verksamheten på Dalvägen är planerad att starta under februari 2014. Dalvägen har i 
budget 2014 en lägre bemanning jämfört med Lindegårdsvägen som i planeringsfasen 
varit utgångspunkten avseende bemanning. I verksamhetsanalysen var verksamheten 
planerad att öppnas 1 augusti. Då verksamheten kommer att starta tidigare än beräknat 
har förvaltningen gjort en omprioritering vilket medför en kostnadsökning för 
verksamheten. I samband med det tidigare öppnandet kommer kostnader köp av 
externt boende bli lägre. 
 

18. Boende med särskild service, externt 
I samband med att LSS-boendet Dalvägen öppnas under 2014 kommer platser kunna 
erbjudas på hemmaplan vilket medför att platser i andra kommuner inte behöver 
köpas. Kostnader för köp av externa boendeplatser i verksamhetsanalysen har till 
budget kunnat sänkas då boendeplatser finns på hemmaplan från och med årsskiftet. 
 

19. Daglig verksamhet, LSS 
Den dagliga verksamheten drivs sedan maj 2013 i kommunal regi. För 2014 bedöms 
kostnaderna för verksamheten att bli högre jämfört med budget 2014. En volymökning 
av deltagare har setts under 2013 och bedöms fortsätta under 2014. I verksamheten 
finns en ny tjänst i form av omsorgspedagog budgeterad under 2014. Jämfört med 
verksamhetsanalysen innehåller budgeten högre kostnader för personal. 
 

20. Färdtjänst 
Budgeten för färdtjänst 2014 är utökad med hänsyn till ökad omfattning av resande. 
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21. Handläggning vuxenstöd 

Medel har omfördelats mellan handläggning vuxenstöd och handläggning 
försörjningsstöd. 
 

22. Institutionsvård BoU 
Bedömningen för 2014 är att kostnaderna för institutionsvård barn och unga kommer 
att vara lägre jämfört med både prognos och budget för 2013. 
 

23. Familjehem 0-20 år 
Kostnaderna för familjehem beräknas bli något högre 2014 jämfört med prognos 2013. 
 

24. Familjehem 0-20 år, extern regi 
Kostnaderna för familjehem i extern regi beräknas bli något lägre 2014 jämfört med 
prognos 2013. 
 

25. Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) 
Verksamheten har under 2013 sålt platser till andra kommuner och är budgeterad 
utifrån att fyra platser säljs även under 2014. 
 

26. Handläggning försörjningsstöd 
Medel har omfördelats mellan handläggning försörjningsstöd och handläggning 
vuxenstöd. 
 

27. Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli lägre jämfört med budget 2013, och 
förväntas under 2014 bli något lägre jämfört med det prognostiserade utfallet för 2013. 
Jämfört med verksamhetsanalysen är kostnaderna för försörjningsstöd lägre i budget. 
 

28. Arbetsmarknadsåtgärder 
Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder är i budget för 2014 betydligt lägre jämfört 
med tidigare år. Verksamheten som bedrivs omfattar enbart arbetsmarknadsåtgärder 
för socialpsykiatri och LSS. Jämfört med verksamhetsanalysen innehåller budgeten 
kostnader för personal för arbetsmarknadsåtgärder inom området socialpsykiatri. 

8.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Socialchefens  kansli -28 -10 -60 -200 1 

Myndighetsenheten -60 -180 -410 -300 2 

Hemtjänst -1 -10 -40 -610 3 

Trygghetslarm 0 0 -100 0  

Dagverksamhet äldre 0 0 -30 0  

Korttidsboende äldre 0 -140 0 -300 4 

Äldreboende - Pomona Hus 4 -23 -75 -70 -40 5 

Hemsjukvård -7 -35 -50 -130 6 

Rehab -691 -956 -710 -130 7 

Fotvård -79 0 0 -30 8 
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Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Äldreboende - Solängen -58 -1 600 -1 640 0  

Personlig assistans -5 -25 -25 -20 9 

Socialpsykiatri -11 -40 -50 0  

Korttidsboende Ekan, LSS -6 -15 -90 -80 10 

Dalvägen - boende LSS 0 0 0 -430 11 

Sjövägen - boende LSS -47 -45 -40 -490 12 

Lindegårdsvägen - boende LSS -6 0 -20 -60 13 

Daglig verksamhet, LSS 0 -220 0 0  

Stöd- och behandlingsenheten -16 -25 -25 -75 14 

Äldreboende - Dalängen 0 -24 -40 0  

Summa -1 038 -3 400 -3 400 -2 895  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Socialchefens kansli 
Budget för inventarier till nytt äldrecenter. I verksamhetsanalysen presenterades 
kostnader för ombyggnation av lokaler avseende äldrecenter, denna kostnad om 
200 tkr är överflyttad till miljö- och tekniknämnden. 
 

2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i samband 
med IT-uppgradering. 
 

3. Hemtjänst 
Inventarier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgömmor. 
 

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya korttidsboendet. 
 

5. Äldreboende - Pomona Hus 4 
Utbyte av enhetens datorer. 
 

6. Hemsjukvård 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. 
 

7. Rehab 
Inventarier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab. En förändring i 
redovisningsprinciperna kring hjälpmedel görs till år 2014. Detta innebär att alla 
hjälpmedel oavsett inköpspris kommer att belasta driftsredovisningen. För 2014 har 
kostnader för större hjälpmedel som tidigare belastat investeringsredovisningen 
flyttats över till driftsredovisningen. 
 

8. Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning. 
 

9.  



 

10. Personlig assistans 
Utbyte av enhetens datorer. 
 

11. Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till korttidsboendet samt utbyte av enhetens datorer. 
 

12. Dalvägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. 
 

13. Sjövägen - boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. 
 

14. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 
 

15. Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 
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9 Miljö- och tekniknämnden 

9.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Mycket av det arbete som miljö- och tekniknämndens verksamheter utför är sådant som de 
flesta av medborgarna använder dagligen utan att reflektera över det. 

Miljö- och tekniknämnden ser till att det finns vatten i kranen, att alla sopor blir 
omhändertagna och att de allmänna platserna har belysning. Nämnden ser också till att alla 
naturreservat, stränder, parker, gator, gång- och cykelvägar samt busshållplatser fungerar och 
är säkra att vistas på. 

Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller och sköter lokalvården i alla kommunens 
lokaler. Nämnden ombesörjer att mat lagas och levereras till förskolor, skolor, gymnasiet samt 
till äldreomsorg. 

9.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

9.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 
standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen -
 KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest på avdelningar som 
bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal går att hämta från 
databasen som har direkt påverkan på miljö- och tekniknämndens verksamheter. Detta gör att 
det är svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet extremt effektivt eller inte i jämförelse 
med andra. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att kunna 
hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

I slutet av sommaren 2012 blev det tydligt hur effekterna av att nämnden inte har fått 
kompensation för konsumentprisindex (KPI) under flera år påverkar nämndens verksamheter 
negativt. Samtliga nämnder får årligen kompensation av kommunfullmäktige för 
lönekostnadsuppräkningar och det är ju positivt för samtliga nämnder och framför allt för de 
som har många anställda. Miljö- och tekniknämnden skiljer sig betydligt åt på denna punkt, 
eftersom nämnden till stor del köper in tjänster och varor i form av byggnads- och 
anläggningsentreprenörer, konsulter, livsmedelsråvaror och materiel - i stället för att ha egna 
anläggningsmaskiner, egna snickare, elektriker, VVS-arbetare och egen 
livsmedelsproduktion. Självklart ska nämnden erbjuda medborgarna hela skolor där det inte 
regnar in, hela vägar där fordon inte får skador samt erbjuda säkra, tillgängliga och trivsamma 
lokaler och miljöer att vistas i, men i och med att kompensation för en ökning av KPI inte 
fördelats ut under ett antal år, börjar det bli svårt att lyckas med uppdraget, väldigt svårt. 

Miljö- och tekniknämnden är i mångt och mycket en serviceorganisation som stödjer de andra 
nämnderna, så att de ska kunna erbjuda så bra tjänster som möjligt för medborgarna. Det är 
nämndens verksamheter som bygger upp och underhåller arenan där alla medborgare, 
företagare och besökare vistas. Det är därför viktigt att även miljö- och tekniknämndens 
viktiga verksamheter inte glöms bort. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll gator och fastigheter (3,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
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kommer vara kvar även 2014. 

9.2.2 Befolkningsförändringar 

Gatu- och fastighetsavdelningen påverkas av en positiv befolkningsökning vilket leder till 
slitage på befintliga anläggningar såsom gata, park, utomhusanläggningar, ishall, simhall, 
skolor och förskolor. Exakt hur mycket detta ökade slitage kommer att påverka är svårt att 
förutsäga men det kommer att innebära ökade kostnader som måste rymmas inom den 
befintliga ramen om inte ytterligare medel tillförs nämnden. 

Enligt befolkningsstatistiken så kommer antal barn mellan 1-5 år att minska och antal barn 
och ungdomar i åldern 6-15 år att öka och i stort sett blir det ingen större påverkan på driften 
inom miljö- och tekniknämnden avseende åren 2014-2016. Befolkningsförändringen kommer 
därför inte påverka kostavdelningen nämnvärt. 

9.2.3 Förändrade lagar och förordningar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet (Gatuaavdelning) 250 1 000 0 

Nya lagkrav gällande förvaring av elavfall (Avfallsavd.) 500 tkr 0 0 0 

Skärpta tillståndskrav (VA-Avd) 500 tkr/år 0 0 0 

Summa 250 1 000 0 

Håbo kommun ska enligt planen "Full delaktighet i Håbo" (antagen av kommunfullmäktige 
2011-12-19) arbeta för att öka tillgängligheten i kommunen. Planen "Ökad tillgänglighet i 
Bålsta centrum 2004" ska revideras och åtgärder genomföras. I enlighet med Boverkets 
författningssamling ALM - Tillgänglighet på allmänna platser, BFS 2011:5 – ALM 2 
rekommenderas att kommunen utför tillgänglighetsanpassningar senast år 2015. 

Det finns också beskrivet i HIN – Enkelt avhjälpta hinder, Boverkets författningssamling BFS 
2011:13 – HIN 2. För att aktivt kunna åtgärda enkelt avhjälpta hinder fram till 2015 krävs 
tillskott i budget. Revidering av planen "Ökad tillgänglighet i Bålsta centrum 2004" planeras 
till 2014 och åtgärder år 2015. 

9.2.4 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Adm. avd) 500 500 500 

Utredningsresurs centralt (MTF ledning) 0 500 500 

Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål 
(Gatuavdelningen) 

340 340 340 

Ökade materialkostnader avseende volymförändring (Lokalvård) 200 250 250 

Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom kommunens 
lokaler (Lokalvård) 

200 200 200 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården 
(Lokalvård) 

60 60 60 

Utökade städytor (Lokalvård) 150 150 150 

Summa 1 450 2 000 2 000 

Utredningsförstärkning kring vattenfrågor (Administrativa avdelningen) 
För att Håbo kommun ska kunna säkerställa framtida grundvattentillgångar, trygga långsiktig 
dricksvattenförsörjning och samtidigt kunna växa i den takt som kommunen planerar kräver 
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det att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med vattenfrågorna. Det finns därför ett 
behov av en resurs för hela kommunen som ansvarar för och samordnar det interna arbetet 
med att uppnå en god vattenkvalitet, främja en hållbar stadsplanering och lyfta vattenfrågan. 
Det finns ett stort behov av att strukturera upp vattenorganisationen i kommunen. 

Utredningsresurs (Miljö- och teknikförvaltningen, ledning) 
Miljö- och teknikförvaltningen använder ofta konsulthjälp för att ta fram utredningar och 
större rapporter, till stor del skulle dessa kostnader kunna minimeras genom att anställa en 
centralt placerad resurs. 

Drift och underhåll av en anläggning för fotbollsändamål (Gatuavdelningen) 
Enligt uppdrag från nämnden ska förvaltningen undersöka vad det skulle kosta att renovera en  
idrottsanläggning för fotbollsändamål och driftsätta den igen. Beräknad driftskostnad per år 
340 tkr. 

Ökade materialkostnader avseende volymförändringar (Lokalvård) 
Priset på tvål- och pappersprodukter ökar och det finns ingen möjlighet att minska 
kostnaderna - tvärtom ses en ökad användning, framförallt på skolor och förskolor. Ett förslag 
är att lägga dessa inköp på respektive verksamhet, det vill säga införa köp och sälj av dessa 
produkter för att öka kostnadsmedvetenheten. 

Ökad kvalitetssatsning för att minska smittspridning inom kommunens lokaler 
(Lokalvård) 
Inom rådande budgetram saknas utrymme för vikariekostnader. Detta leder till att lokalvården 
tvingas begränsa städningen under vissa perioder vilket i sin tur kan leda till ökad 
smittspridning inom kommunens lokaler. 

Riktad satsning på kompetensutveckling inom lokalvården (Lokalvård) 
Ett stort behov av att köpa in grundutbildningen till den personal som ej genomgått en sådan 
(ca 20 personer) finns. Detta för att kunna möta dagens och framtidens behov med kunskap 
om smitta, allergier samt nya ytmaterial. 

Utökade städytor (Lokalvård) 
Under 2012 har det tillkommit nya städytor, såsom Landstingshuset, Mansängsterrassen och 
Solängen. Det tar ca 1 200 timmar per år att städa dessa ytor (inkl. ställtid.) En merkostnad på 
150 tkr (2013 års lön).  De planerade verksamhetsförändringarna som lokalvården inte vet 
något om är omöjliga att beräkna. Det finns vetskap om att någon typ av omflyttning kommer 
att ske. Då de yngre barnen vistas en stor del av dagen i skolans lokaler och 
fritidsverksamheten nyttjar allt större ytor för sin verksamhet finns behov av att städa dessa 
lokaler minst två gånger om dagen för en hälsosam inomhusmiljö. Även detta kräver utökade 
resurser. 

9.2.5 Förändrade lokalbehov 

 2014 2015 2016 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavd.) 150 0 0 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavd.) 300 0 0 

Valstugor (Fastighetsavd.) 120 0  

Summa 570 0 0 

Kostnadsförändringar internhyra 
Internhyrans kostnaden ökar med 1,3 mkr till 2014 
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 Avfallshantering, ökad taxa (56,7% i maj 2013, förväntas höjas med 5% till 2014) 
 Fjärrvärme, ökad avgift (2%) 
 Vatten och avlopp, ökad taxa (förväntas höjas med 11,8%) 
 Externa hyror, ökar med index (1,4%) och förhandling (2,0%) 

Internhyrans kostnad minskar till 2014 avseende 

 Försäkringspremie för fastigheter 

Avetablering Skogsbackens förskola (Fastighetsavdelningen) 
Skogsbackens förskola är en inhyrd paviljong i Skokloster som ska avvecklas i samband med 
att verksamheten flyttar in i Junibackens förskola. När Junibackens förskola är återuppbyggd 
inrymmer den totalt åtta avdelningar. 

Återställning av lokal Biskops-Arnö, LSS-boende (Fastighetsavdelningen) 
Verksamheten för LSS-boenden på Oktavia har flyttat till Biskops-Arnö under tiden som 
nybyggnation pågår för verksamheten. När verksamheten flyttade dit var lokalerna tvungna 
att anpassas för de boende och verksamheten. De anpassningarna måste återställas när 
verksamheten flyttar ut. 

Valstugor (Fastighetsavdelningen) 
Valstugor att köpa eller hyra in för användning under perioden juni - september 2014 under 
valet. 

9.2.6 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 0 0 0 

Förändrade lagar och förordningar 250 1 000 0 

Kvalitetsförändringar 1 450 2 000 2 000 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 570 0 0 

Summa 2 270 3 000 2 000 

Nämnden hade ett besvärligt år 2012 med mängder av snö, vildsvinsproblematik och en 
avstämningsfaktura avseende energi från Kraft och Kultur som gjorde att ett stort underskott 
prognostiserades. För att minimera detta gick mycket tid under augusti och september åt till 
att omfördela, ifrågasätta, omprioritera och försöka att minimera underskottet så mycket som 
möjligt. Trots de åtgärder som genomfördes uppstod i alla fall ett underskott som uppgick till 
9,5 mkr. 

Ovan nämnda genomgång av budgeten visade även att nämnden kan konstatera att det idag 
inte längre finns någon buffert eller "luft i systemet" som kan hjälpa till att parera och hantera 
problem med djur, stora snömängder eller inläckage av vatten i framtiden. Detta leder till 
ännu större utmaningar i framtiden. 

För några år sedan så genomfördes en utredning som visade att det fanns ett eftersatt 
underhåll på kommunens vägnät som uppgick till uppskattningsvis 30 mkr. Denna siffra har 
ökat sedan dess. Efter en tuff vinter kan förvaltningen se många hål och sprickor på 
kommunens vägar som måste hanteras akut, vilket gör att nämnden, till viss del, tvingas 
bortprioritera det planerade underhållet på vägar och gång- och cykelvägar ännu ett år - till 
förmån för lagning av så kallade potthål. 

På samma sätt har även ett stort underhållsbehov byggts upp på fastighetssidan under många 
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år. Dessa problem blir väldigt tydliga i de lokaler där kommunen har läckande tak. 
Förvaltningen arbetar med att laga läckorna och bygga bort dåliga takkonstruktioner på de 
värst drabbade skolorna och förskolorna. Detta har gjorts på en del av Futurumskolan och 
arbetet med Västerängsskolan har påbörjats under 2013. Satsningarna är nödvändiga för att 
inte dessa byggnader snabbt ska tappa ytterligare i värde. 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Björnbro, 
Frösundavik och Draget. Detta är positivt, men det kommer även att innebära ökade framtida 
kostnader för vinterväghållning och underhåll samt krav på att förvaltningen har väl 
uppdaterat kartunderlag. Därför föreslår nämnden att en satsning görs på kvalitetsförbättring 
av kommunen kart- och GIS-plattform och att kommunen går med i ett geodatasamverkan för 
att ta del av mängder av information från medverkande myndigheter. Något som även andra 
verksamheter och medborgarna kommer att ha nytta av. 

Valåret 2014 kommer kräva någon typ av valstugor. Om förvaltningen hyr in eller köper in 
valstugor är ännu inte klart. Men en kostnad för valstugor kommer kommunen få och dessa är 
budgeterade som lokalförändringsbehov. 

En satsning som föreslås från nämndens sida är att lokalvården ges medel till 
utbildningsinsatser som kommer leda till bättre kvalitet och kunskap inom smitta, allergier, 
nya ytmaterial, med mera. 

De kvalitetsförbättrande satsningar som kommunfullmäktige gjorde mot miljö- och 
tekniknämnden 2013 avseende förbättrat underhåll av gator och fastigheter (3,5 mkr), 
kompensation för hyra på vårdcentralen (730 tkr) och 1,0 årsarbetare fastighetsstrateg 
kommer vara kvar även 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-10 i § 43, miljö- 
och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr lagts till för 
kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen kommer detta öka 
budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och gatuavdelningen. För 
fastighetsavdelningen kommer det ge en minskning av kostnader och även en minskning av 
intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen pågår och ska vara klar inför budgetbeslutet. 
Hyrorna kommer anpassas till verklig kostnad och bland annat kapitalkostnaderna är sänkta 
för hela kommunen. Förändringen är enbart en omräkning, lokalhyresbudgeten för alla 
nämnder kommer också att justeras till verklig kostnad. 

9.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

9.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

9.3.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och 
attraktiva 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
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och medborgare. För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de 
miljöer som barn och unga vistas i viktiga. Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer 
som är tillgängliga, trygga samt attraktiva för alla. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Genomföra medborgardialoger med syftet att öka delaktigheten och få 
bredare förankring hos medborgarna inför nya projekt. 

   2 

9.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

9.3.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 
för Håbo kommun behöver öka. När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex 
uppstår fukt- och vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett 
eftersatt underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 
Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett långsiktigt 
perspektiv. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Planerade underhållsåtgärder genomförs.    100% 

9.3.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 
för Håbo kommun behöver öka. Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra 
medborgardialogen skapas en ökad delaktighet för medborgarna. För att förbättra 
tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare förvaltnings- och 
avdelningsövergripande samarbete. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Öka andelen samtal som kan besvaras direkt i kontaktcenter och därmed 
minska andelen samtal som går direkt till handläggare. 

  32% 40% 

9.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

9.3.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 
mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt 
arbetar med tex källsortering, närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar 
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förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket 
kan möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2050. 

Nyckelindikatorer Utfall 
2012 

Utfall 
Augusti 

2013 

Måltal 
2013 

Måltal 
2014 

Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel 16% 17% 16% 18% 

Minska sjukfrånvaron  6%  5,5% 

9.4 Volymer och nyckeltal 

9.4.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Area kommunägd, kvm BRA 90 666 87 435 87 539 90 700 90 700 90 601 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 12 860 14 513 17 792 18 138 17 210 17 168 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm   76 66 62 76 

Energi, kr/kvm 142 137 192 146 157 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 11 7 12 15 14 15 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm   61 56 57 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

1 777 1 084 58 300 600 300 

Planerat underhåll, kr/kvm 30 58 73 74 83 79 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhåll, fastighet, tkr 

0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 98 102 110 101 99 107 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr   904 800 750 750 

Area kommunägd, kvm BRA 

Volymen inför 2014 minskar med totalt 99 kvm för kommunägd area. Avgående objekt är 
Humlan som säljs under hösten 2013. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Under 2013 har ytor tillkommit för förråd på Backvägen och evakueringspaviljonger 
Västerängsskolan. Avgående ytor är del av paviljong på Skogsbrynets förskola, MIU-skolan, 
socialförvaltningens lokaler på Hornvägen och ett avtal på Biskops-Arnö. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder med 
ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett 
förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning. 
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Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. Ökad budget för höjd VA-taxa. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall beror på vilka oförutsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnad för fukt- och vattenskador som inträffat i kommunens lokaler. 
Trenden visar på en minskning av fukt- och vattenskador. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Budget 
minskad från föregående år vilket ger ett lägre nyckeltal. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser volymen som av kommunfullmäktige är öronmärkta för underhåll av kommunens 
byggnader. 

Lokalvård, kr/kvm 

Visar en ökning från föregående år då budget ökas för utökade städytor och 
kvalitetsförbättringar. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 

9.4.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Ljuspunkt, kr/inv 202 183 239 260 210 250 

Vinterväghållning, kr per inv/år 503 403 335 360 349 363 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 40 195 232 85 180 75 

Trafikskada, tkr 274 244 255 200 150 150 

Gräsklippning, kr per inv/år 70 56 57 70 45 50 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar 
för underhållsbeläggning, gata, tkr 

 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Ljuspunkt, kr/inv 

Nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. Syftet är att 
se om kostnaden ökar eller minskar. Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, 
energiförbrukning, antal ljuspunkter och underhållsåtgärder. Utfallet mellan åren varierar 
något vilket kan bero på olika upphandlingar samt hur mycket reparationer som utförs. 
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Vinterväghållning, kr per inv/år 

Kostnaderna för vinterväghållning innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. Utfallet varierar 
mycket beroende på väderleken. På grund av de senaste snörika vintrarna har kostnaderna för 
köp av verksamhet ökat. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Under 2014 kommer endast de av kommunfullmäktige avsedda medlen för 
underhållsbeläggningar att användas för underhållsbeläggningar. Av gatuavdelningens egen 
budget avsätts ingen specifik budget underhållsbeläggningar. Budget har istället prioriterats 
på vinterväghållning och övriga underhållsåtgärder. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och vägskyltar 
i tkr. 

Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med invånarantal. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Avser de av kommunfullmäktige är avsedda pengar för underhåll av kommunens gator. 

9.4.3 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år 
förskola 

189 518 222 102 186 715 202 934 205 576 198 038 

Antal lunchportioner total/år grundskola 452 482 474 766 458 986 486 537 495 902 486 775 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 77 420 77 772 75 254 85 084 79 744 79 815 

Kostavdelningen ska öka andelen 
inköpta ekologiska livsmedel, (%) 
procent 

14 15 16 17 16 18 

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök 

  83 708 80 103 83 708 80 100 

Antal tillagade lunchportioner totalt/år förskola 

Antalet inskrivna barn uppskattas bli något lägre 2014 jämfört med budget och verkligt utfall 
2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna barn i kommunal 
förskoleverksamhet, 3 pedagoger/20 barn (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 15%) 
samt portioner som levereras till privata förskolor. 

Antal lunchportioner total/år grundskola 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli något lägre 2014 jämfört med budget 2013 och i paritet 
med prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i 
kommunal grundskola, 1 pedagog/20 elever (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 
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15%) samt portioner som levereras till friskolor. 

Antal lunchportioner total/år gymnasium 

Antalet inskrivna elever uppskattas bli lägre 2014 jämfört med budget 2013 och 
prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet innefattar antal inskrivna elever i 
kommunal gymnasieskola (antal minskat med ett uppskattat bortfall på 5%) samt 55 
lärare/gäster. 

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Nytt livsmedelsavtal bör öka möjligheten för större andel ekologiska inköp. 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Antalet ätande, framför allt på äldreboendet Pomona, förväntas bli något lägre 2014 jämfört 
med budget 2013 och i paritet med prognostiserat utfall 2013. Det estimerade volymtalet 
innefattar boende på äldreboendet Pomona, ätande i restaurangen samt matlådor till 
hemtjänsten. 

9.4.4 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Skadegörelse, tkr 1 291 920 1 041 660 660 700 

Klotter, tkr 61 63 172 100 100 105 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning, tkr 

10 867 8 986 6 668 7 000 7 000 7 310 

Skadegörelse, tkr 

En trend de senaste åren är att skadegörelsen har minskat, sedan 2009 då skadegörelsen 
uppgick till 1,7 mkr. Detta kan bero på Bålstapolarnas och polisens aktiva arbete med 
ungdomarna i kommunen. Kostnaderna på fastighetsavdelningen för till exempel 
sönderslagna fönster samt inbrott ligger på en konstant nivå. 

Klotter, tkr 

Kostnaderna för klottersanering har under det senaste året legat på 100 tkr eller lägre, dock 
finns ett undantag, år 2012 då kostnaderna uppgick till 172 tkr. Trenden sedan dess är att 
kostnaderna är tillbaka på en nivå under 100 tkr. Detta trendbrott kan bero på Bålstapolarnas 
och polisens aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Budget för vinterväghållning för gatuavdelningen har höjts för att möta de ökade kostnaderna 
för köp av denna tjänst. Budgeten för snöröjning på fastigheternas tak har minskat något, 
eftersom några av problemtaken är åtgärdade. 

9.5 Drifts- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens totala ramar 2013-06-10 i § 43, miljö- 
och teknikförvaltningen tilldelas totalt 91 659 tkr. I budgetförslaget har 7 037 tkr lagts till för 
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kapitalkostnader för miljö- och teknikförvaltningen. För förvaltningen kommer detta öka 
budgeten för MTF-ledning, kostavdelningen, lokalvårdsenheten och gatuavdelningen. För 
fastighetsavdelningen kommer det ge en minskning av kostnader och även en minskning av 
intäkter, så där kommer det inte bli något tillskott. 

En omräkning av lokalhyrorna inom kommunen är genomförd.  Hyrorna är anpassade till 
verklig kostnad och bland annat kapitalkostnaderna är sänkta för hela kommunen. 
Förändringen är enbart en omräkning, lokalhyresbudgeten för alla nämnder är justerad till 
verklig kostnad. 

Mer detaljerad information avseende investeringarna, finns att läsa i beslutet från 
kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 68, beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-
2016 och budgetstyrprinciper. 

9.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Miljö- o tekniknämnden -420 -430 -260 -268 8  

Nämndsekreterare 0 -120 -120 -120 0  

Summa Nämndverksamhet -420 -550 -380 -388 8  

       

MTF-ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277 1 

Summa MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277  

       

Administrativ stab gem -973 -1 633 -1 633 -920 -713 2 

Miljöstrategiska enheten -1 249 -667 -847 -1 438 591 3 

Energirådgivning 0 0 0 0 0  

Kommunikation -138 0 0 0 0  

Summa Administrativa avdelningen -2 360 -2 300 -2 480 -2 358 -122  

       

Kommunvägar -7 626 -4 956 -4 500 -8 956 4 456 4 

Gång och cykelv, kommunvägar -144 -100 -300 -250 -50  

Statskommunala vägar -4 242 -3 816 -4 438 -4 147 -291 5 

Gång- och cykelvägar statskommunala 0 0 0 0 0  

Stöd till enskild väghållning -355 -365 -365 -450 85  

Gatu- och gångvägsbelysning -5 078 -5 398 -4 700 -5 799 1 099 6 

Trafiksäkerhetsrådet 3 -25 -25 -5 -20  

Parkeringar -307 -350 -255 -45 -210 7 

Gatu/park drift och underhåll -5 066 -5 450 -5 228 -5 302 74  

Parkverksamhet -3 236 -1 614 -1 825 -2 659 834 8 

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 000 -123 9 

Utomhusanläggningar -2 116 -1 884 -2 006 -3 900 1 894 10 

Ishall -2 866 -2 476 -2 490 -4 715 2 225 11 

Simhall -3 131 -2 697 -2 800 -4 055 1 255 12 
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Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Buss, bil och spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 0  

Summa Gatuavdelningen -36 970 -31 560 -31 710 -42 938 11 228  

       

Skolmåltider, förskola -8 960 -8 785 -8 868 -8 310 -558 13 

Skolmåltider, skola -17 115 -17 736 -17 042 -16 769 -273 14 

Skolmåltider, gymnasieskola -2 026 -2 251 -2 276 -2 158 -118 15 

Restaurang Pomona -928 -976 -1 562 -1 087 -475 16 

Summa Kostavdelningen -29 029 -29 748 -29 748 -28 324 -1 424  

       

Fastighetsintäkter 104 876 111 300 110 724 103 756 6 968 17 

Adm fastighetsförvaltning -3 895 -4 642 -4 635 -4 675 40 18 

Tillsyn och skötsel -7 835 -7 153 -6 720 -6 687 -33 19 

Avhjälpande underhåll -6 310 -6 050 -6 097 -6 000 -97  

Planerat underhåll -6 390 -6 682 -7 500 -7 120 -380 20 

Mediaförsörjning -21 157 -17 469 -18 469 -18 700 231 21 

Övriga fasta kostnader -67 506 -73 188 -71 473 -63 561 -7 912 22 

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 511 724 23 

Summa Fastighetsavdelningen -19 505 -14 793 -14 957 -14 498 -459  

       

Summa Miljö- och teknikförvaltningen 
(exkl. VA & Avfall) -89 635 -80 155 -80 579 -90 087 9 508  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Miljö- och teknikförvaltning (MTF) ledning  
Under 2014 kommer miljö- och tekniknämnden att organisera en julfest för alla medarbetare. 
Ökningen på MTF-ledning beror på kapitaltjänst som nu ska belasta verksamheten. Från 
denna verksamhet har 300 tkr överförts för att finansiera en ny förvaltningschef på bygg- och 
miljöförvaltningen. 10 procent av de övergipande budgeterade kostnader (såsom julfest, 
utbildning, mobiltelefon, mjukvarulicenser, porto, kopiering, rehabilitering) på miljö- och 
teknikförvaltningen har överförts till bygg- och miljöförvaltningen totalt 45 tkr. 

2. Administrativ stab 
En del av denna stab flyttar över till tillståndsnämndens nya stab. Från denna verksamhet har 
700 tkr överförts för att finansiera en ny förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen. 

3. Miljöstrategiska enheten 
Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för en utredningsförstärkning kring 
vattenfrågor. 

4. Kommunvägar 
Budget har omfördelats till kommunvägar från bland annat statskommunala vägar, 
parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka beräknade kostnader för 
vinterväghållningen. Merparten av kostnaden uppstår inom verksamhet kommunvägar. Ingen 



 

underhållsbeläggning kommer att utföras på kommunvägar. Ökningen på kommunvägar beror 
på det förslag till kommunfullmäktige om att kapitaltjänst ska belasta verksamheten. 

5. Statskommunala vägar 
Budget har omfördelats från statskommunala vägar till kommunvägar för att täcka kostnader 
för vinterväghållningen. Underhållsbeläggningar utförs endast för de av kommunfullmäktige 
avsedda medlen. 

6. Gatu- och gångvägsbelysning 
Budget har omfördelats till gatu-och gångvägsbelysning från bland annat statskommunala 
vägar, parkeringar, parkverksamhet och ishall för att täcka ökade kostnader för planerat 
underhåll. Ökningen på gatu- och gångvägsbelysningen beror på kapitaltjänst som nu ska 
belasta verksamheten. 

7. Parkeringar 
Budget har omfördelats till vinterväghållning på kommunvägar och konsekvensen av detta 
blir ett minskat underhåll på kommunala parkeringar. 

8. Parkverksamhet 
Budget har omfördelats från parkverksamhet till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll av tätortsnära skogar. 
Ökningen på parkverksamheten beror på det förslag till kommunfullmäktige om att 
kapitaltjänst ska belasta verksamheten. 

9. Gårdsanläggningar 
Budget har omfördelats från gårdsanläggningar till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat beläggningsunderhåll på 
gårdsanläggningar. 

10. Utomhusanläggningar 
Budget har omfördelats från utomhusanläggningar till kommunvägar för att täcka kostnader 
för vinterväghållningen. Konsekvensen av detta blir ett minskat underhåll. Ökningen på 
utomhusanläggningar beror på det förslag till kommunfullmäktige om att kapitaltjänst ska 
belasta verksamheten. 

11. Ishall 
Budget har omfördelats från ishall till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in färre 
säsongsanställda. 

12. Simhall 
Budget har omfördelats från simhallen till kommunvägar för att täcka kostnader för 
vinterväghållningen. Konsekvensen av detta är att avdelningen kommer att ta in färre 
säsongsanställda. 

13. Skolmåltider, förskola 
Antalet barn i förskoleverksamhet estimeras minska något under 2014. Minskade 
lönekostnader pga pensionsavgång och omdisponering av personaltimmar. Budget har 
omfördelats från förskola till skola för att täcka ökade kostnader inom skolan. 

14. Skolmåltider, skola 
Antalet elever inom skolverksamhet estimeras öka något under 2014, däremot ser vi en 
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nedåtgående trend i antalet levererade portioner till externa kunder. Kostnadsökning som till 
exempel dyrare livsmedel, mer personalkrävande arbete samt extra utrustning på grund av att 
efterfrågan på specialkost blir allt större. Budgeten har omfördelats från förskola och 
Restaurang Pomona. 

15. Skolmåltider, gymnasieskola 
Antalet gäster, framför allt externa gäster, estimeras öka något för 2014 jämfört med 
budgeterat 2013. Kostnadsökning som till exempel dyrare livsmedel, mer personalkrävande 
arbete samt extra utrustning på grund av att efterfrågan på specialkost blir allt större. Budget 
har omfördelats från Restaurang Pomona. 

16. Restaurang Pomona 
Verksamheten var felbudgeterat för 2013. Antalet boende på Pomona har minskat under 2013 
och beräknas ligga kvar på samma nivå under 2014. Budget har omfördelats från Restaurang 
Pomona till skola och gymnasieskola för att täcka ökade kostnader inom dessa verksamheter. 

17. Fastighetsintäkter 
Intäkterna för hyror minskar kraftigt jämfört med tidigare år. Den största delen beror på 
justering av kostnad för kapitaltjänst vilket internhyrorna räknas ner med. Men en liten del av 
minskade hyror beror även på en minskning av den totala arean som hyrs ut. 

18. Administrativ fastighetsförvaltning 
Under 2013 anställdes en fastighetsstrateg och budgeten har justerats upp. En del av en tjänst 
(15 procent) flyttar över till den nya bygg- och miljöförvaltningen 115 tkr.. 

19. Tillsyn och skötsel 
Tidigare har budget lagts för lågt i förhållande till verkliga kostnader och har justerats upp. 
Avfallskostnader beräknas öka då avfallstaxan förväntas höjas. 

20. Planerat underhåll 
Budget visar på en lägre nivå då finansiering genom hyrestillägg minskar. Inom budgeten 
ryms även tilläggsanslag från kommunfullmäktige. 

21. Mediaförsörjning 
Viss höjning då vissa objekt har varit underbudgeterade och att VA-taxan förväntas höjas. 

22. Övriga fasta kostnader 
Kraftig minskning då budget för kapitaltjänst uppdateras inför 2014. En del av minskningen 
beror även på att inhyrda lokaler blir färre. De totala minskningarna vägs dock upp av ett 
budgettillskott som lagts till för avetablering av Skogsbackens förskola, återställning av lokal 
på Biskops-Arnö samt utökad budget för valstugor. 

23. Lokalvård 
Kommunfullmäktige har beslutat om att ge ökad budget till lokalvården avseende 
volymförändring, utökade städytor på grund av nya städobjekt samt ökad kvalitetssatsning. 
Ytterligare tillskott ges för en riktad satsning på kompetensutveckling för medarbetarna inom 
lokalvården för att möta dagens och framtidens behov av kunskap om smitta, allergier och nya 
ytmaterial. 
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Miljö- och tekniknämnden sammanfattning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Nämndverksamhet -420 -550 -380 -388 8  

MTF-Ledning -1 351 -1 204 -1 304 -1 581 277  

Adm. avd. -2 360 -2 300 -2 480 -2 358 -122  

Gator, park & belysning -26 051 -22 074 -21 636 -27 613 5 977  

Gårdsanläggningar -2 300 -2 054 -2 123 -2 000 -123  

Idrottsanläggningar -8 113 -7 057 -7 296 -12 670 5 374  

Buss, bil & spårbunden trafik -506 -375 -655 -655 0  

Kostavd. -29 029 -29 748 -29 748 -28 324 -1 424  

Fastighetsavd. -8 217 -3 884 -4 170 -2 987 -1 183  

Lokalvård -11 288 -10 909 -10 787 -11 511 724  

Summa Miljö- och tekniknämnden (exkl. 
VA & Avfall) 

-89 635 -80 155 -80 579 -90 087 9 508  

9.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Inventarier avskr 5 år 0 0 0 -820 1 

Inventarier avskr 10 år -744 -622 -700 0  

Inventarier avskr 3 år -596 -128 -50 -135 2 

Verksamhetsförändring miljö- och tekniknämnden -96 0 0 0  

Summa MTF -1 436 -750 -750 -955  

      

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -1 009 -22 -50 -2 500 3 

Skadegörelseföreb. åtgärder 0 0 -200 0  

Utemiljö, utrustning skolor 0 -1 350 -2 000 -2 500 4 

Centrumutveckling -1 008 -303 -506 0  

Parken utanför kommunhuset 0 -50 -150 -500 5 

Lastbergsvägen -414 0 0 0  

Räddningsväg Krägga -481 -519 -519 -1 000 6 

Byte kvicksilverarmaturer -897 -600 -700 0  

Kommunala badbryggor 0 -400 -400 0  

Konstgräsplan -2 957 -1 339 -1 339 0  

Skokloster upprustning -37 0 0 0  

Ny plantering infart/genomfartsleder -53 0 0 0  

Järnvägsparken 0 -500 -500 -1 000 7 

Kolonilottsområdet 0 -600 -600 0  

Offentliga utemiljöer 0 -250 -500 0  

Dirtbikebana 0 0 -150 0  
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Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Hundrastgård 0 0 -150 0  

Torresta naturstig 0 0 -150 0  

Cykelparkering vid stationen 0 0 0 -100 8 

Viby spår, omläggning & utegym 0 0 0 -300 9 

Sandhopp i Skokloster 0 0 0 -1 000 10 

Hälsans stig 0 0 0 -150 11 

Elljusspår Skokloster 0 0 0 -100 12 

Skatepark Skokloster 0 0 0 -100 13 

Summa Gatuavdelningen -6 856 -5 933 -7 914 -9 250  

      

Lundby ridanläggning -1 286 -2 102 -797 0  

Medborgarkontor kommunhus -87 0 0 0  

Nya Junibacken förskola -202 202 202 -28 342 14 

Verks. förändring Skolnämnd -382 0 0 -650 15 

Ombyggnation kök -279 0 -450 0  

Sjövägen grpb (Fd Oktavia) -12 -13 131 -13 131 0  

Utbyggnad Gransäterskolan -256 0 0 0  

Brand och inbrottslarm -814 -836 -836 -800 16 

Äldreboende Solängen -47 327 -8 615 -5 280 0  

Takåtgärder skolor, Västerängsskolan 2013 -1 869 -13 500 -13 500 -19 000 17 

Reservkraft, kommunhuset -1 943 271 162 0  

Futurum renovering -14 870 0 0 0  

Verks. förändring Bildningsnämnden -159 0 0 0  

Tillgänglighet -8 0 0 0  

Café Håbo 0 -700 -1 000 0  

Ventilationsombyggnad 0 -400 -600 0  

Matsal Gymnasieskolan 0 -200 -400 0  

Arbetsmiljö förskolor 0 0 0 -1 900 18 

Verksamhetsanpassning Äldrecenter Mansängen 0 0 0 -200 19 

Simhallen renovering 0 0 0 -2 200 20 

Fullmäktigesalarna i kommunhuset, tillgänglighet 0 0 0 -350 21 

Kvarnkojan, iordningsställa raststugan 0 0 0 -300 22 

Summa Fastighetsavdelningen -69 494 -39 011 -35 630 -53 742  

Summa -77 786 -45 694 -44 294 -63 947  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Inventarier 5 år 
Till kostavdelningen: kombiugnar till kök 4 st på grund av slitage. Tunneldiskmaskin bytes 
pga för höga servicekostnader. Kokgryta golvmonterad med volym 200 liter med automatisk 
omrörare. Uppvärmningsskåp och serveringsdiskar till två serveringslinjer för att möjliggöra 



 

servering av flera alternativa rätter. Storköksmatberedare Robot Coupe för att möjliggöra 
mixning av större mängder grönsaker och bönor i samband med tillagning. 

Till lokalvårdsenheten: kombiskurmaskin till Solängens äldreboende pga ny verksamhet. 
Kombiskurmaskin till ishallen utbytes pga för höga kostnader på service och reparationer. 

Till miljö- och teknikförvaltningen: möbler till arbetsplatsen i Landstingshuset, stolar och 
kompletterande möbler behövs för hela kontoret. 

2. Inventarier 3 år 
Datorer behöver bytas ut till hälften av medarbetarna inom förvaltningen för att kunna hantera 
nya operativsystem, samt gamla projektorer ersätts med nya fungerande. 

3. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Futurumskolan, 
eventuellt utföra åtgärder på Lastbergsvägen med statsbidrag. 

4. Utemiljö, upprustning skolor 
Futurum fortsätter upprustning. Gransäter och förskolor enligt plan. 

5. Park utanför kommunhuset 
Projektering och ombyggnation av kommunhusets park. 

6. Räddningsväg Krägga, gång och cykelväg vid banvallen 
Belysning på gamla banvallen enligt medborgarförslag från 2010. 

7. Järnvägsparken 
Renovering av järnvägsparken. 

8. Cykelparkering vid stationen 
Fler cykelparkeringar anläggs vid stationen. 

9. Vibyspåret utegym 
Anläggning av ett utegym och renovering av delar av Vibyspåret. 

10. Sandhopp Skokloster 
Iordningställa ett sandhopp i Skokloster under förutsättning att avtal med samfälligheten 
tillåter detta. 

11. Hälsans stig 
Iordningställa och skylta för Hälsans stig. 

12. Elljusspår Skokloster 
Utredning och förprojektering av ett elljusspår i Skokloster. 

13. Skatepark Skokloster 
Utredning och förprojektering av en skatepark i Skokloster. 

14. Junibacken förskola 
Nybyggnad av förskola efter brand. Den nya förskolan kommer inrymma totalt 8 avdelningar. 
Färdigställs i december 2014. 

15.Verksamhetsanpassning Läraskolan 
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Ombyggnad av verksamheten på Mansängen för att anpassa lokalen till skola. 

16. Brand och inbrottslarm 
Komplettera och förbättra brandlarm på Vibyskolan och Västerängsskolan. 

17. Västerängsskolan 
Omläggning av tak på Västerängsskolan samt åtgärder för en bättre inomhusmiljö. Projektet 
innefattar även en verksamhetsanpassning för skolan. 

18. Arbetsmiljö förskolor 
Miljö- och energiåtgärder för en bättre arbetsmiljö på Annehills förskola. 

19. Verksamhetsanpassning äldrecenter ombyggnad Mansängen 
Ombyggnad för äldrecenter på Mansängen, socialnämndens verksamhet. 

20. Simhall renovering 
Renovering av allmänna ytor, omklädning samt duschar. Återställa fastigheten efter många 
års takläckage. 

21. Fullmäktigesalar kommunhuset 
Tillgänglighetsanpassning av dörrpartier med automatisk dörröppnare mellan vinterträdgården 
och fullmäktigesalarna i kommunhuset. 

22. Kvarnkojan 
Renovering av Kvarnkojan på Granåsen. Inför renoveringen görs en utredning av behov och 
prioritering av åtgärder. 

  

Mer detaljerad information finns att läsa i beslutet från kommunfullmäktige, 2013-09-23, § 
68, beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budgetstyrprinciper. 
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10 VA-avdelningen 

10.1 Uppdrag och ansvarsområde 

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och 
avloppsvattenreningen i kommunen. För att förse invånarna med vatten och rena deras 
avloppsvatten har VA-avdelningen två kommunala vattenverk och två kommunala 
avloppsreningsverk. Utöver det finns en högreservoar, ett flertal pumpstationer samt vatten-, 
spill-, och dagvattennät. 

VA-avdelningen ska arbeta för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen och 
minimera störningar på miljö och egendom för både samhället och kommuninvånarna, via 
avloppsvattenhantering och vattendistribution. 

10.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

10.2.1 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar    

Förändrade lagar och förordningar    

Kvalitetsförändringar    

Omprioriteringar    

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring)    

Summa    

VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren och ytterligare 
investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard 
på ledningsnätet samt för att öka säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett 
fåtal fastigheter beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 
investeringarna finansieras via brukningsavgifterna. VA-taxan har justerats årligen de senaste 
fem åren för att få en ekonomi i balans år 2014. 

10.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

10.4 Volymer och nyckeltal 

10.4.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 1 689 156 1 633 463 1 715 660 1 705 000 1 700 000 1 707 000 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 2 303 564 2 336 901 2 271 460 2 500 000 2 350 000 2 500 000 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal abonnenter, st 5 591 5 760 5 888 5 950 5 875 6 000 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Fler lägenheter, villor och verksamheter byggs vilket göra att antal abonnenter ökar. 

10.5 Drifts- och investeringsredovisning 

10.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Vatten och avlopp gem 9 945 13 343 13 217 14 316 -1 099 1 

Vattenverk drift -2 691 -3 096 -3 096 -3 090 -6  

Pumpstationer drift -1 720 -1 448 -1 440 -1 440 0  

Ledningsnät drift -3 387 -2 905 -2 906 -2 894 -12  

Reningsverk drift -4 556 -5 894 -5 275 -6 542 1 267 2 

Dagvatten 0 0 -500 -350 -150 3 

Summa -2 409 0 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Vatten och avlopp gem 
VA-avdelningen höjer taxan och därför ökar intäkterna. Taxan höjs på grund av ökade 
kapitaltjänstkostnader VA-avdelningen har. Kapitaltjänstkostnaderna beror på omfattande 
investeringar de senaste åren. 

2. Reningsverk drift 
Kostnaden för slamhanteringen har ökat markant på grund av att det är svårt att hitta en 
mottagningsanläggning för orötat slam. 

3. Dagvatten 
Budgeten för dagvatten har omfördelats för att kostnaderna för slamhanteringen har ökat. 

 

 



 

10.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Övergran, Tallbacka, Kivinge 1 540 -100 0 0  

Larm o kommunikation -1 028 -100 -100 0  

Inventarier, data- VA-avd -100 -200 -200 0  

Processförbättring VV -1 000 0 0 0  

Kapacitetsökn Bålsta VV -6 346 0 0 -250 1 

Processförbättring RV -1 723 0 0 0  

Omläggning ledningar -4 566 -5 000 -5 000 -7 000 2 

PLC Byte, Bålsta ARV -1 487 0 0 0  

Personaldel Bålsta ARV -4 497 -4 530 -3 500 0  

Nytt tak, Bålsta RV -800 0 0 0  

Exploatering tätort -465 0 0 0  

Exploatering Viby äng -100 0 0 0  

Upprustning pumpstation -517 -120 -250 0  

Kväverening, Bålsta RV -62 971 -41 500 -26 500 0  

Tankstationer 0 0 0 -1 000 3 

Bräddningsanordning Skokloster vattenverk (VV) 0 0 0 -200 4 

Brunnstätning 0 0 0 -500 5 

Flytt av ventilation Bålsta vattenverk (VV) 0 0 0 -200 6 

Handkörning Bålsta VV 0 0 0 -300 7 

Renvattenpumpar Bålsta VV 0 0 0 -300 8 

Ekilla pumpstation 0 0 0 -500 9 

Farmartankar & kemikalietankar 0 0 0 -200 10 

Asfaltering Skokloster VV 0 0 0 -70 11 

Brutet vatten på pumpstationer 0 0 0 -500 12 

Summa -84 060 -51 550 -35 550 -11 020  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Kapacitetsökning Bålsta vattenverk (VV) 
Producerad mängd dricksvatten ökar och nya områden tillkommer vilket gör att kapaciteten 
på vattenproduktionen måste öka. 

2. Omläggning ledningar 
För att följa kommunens tillstånd och för att bibehålla god status på ledningsnätet läggs 
ledningar om enligt avdelningens omläggningsplan. 

3. Tankstationer 
För att minimera sabotage och skadegörelse på dricksvattennätet kommer avdelningen att 
tillhandahålla vatten vid särskilda tankstationer på 4-5 platser i kommunen. 

4. Bräddningsanordning Skokloster VV 
För att minimera risken för otjänligt dricksvatten på grund av bräddning ska en 
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bräddningsanordning anordnas vid Skokloster vattenverk. 

5. Brunnstätning 
För att följa kommunens tillstånd och för att minimera inläckage till ledningsnätet ska 
inventering av brunnar ske. De brunnar som är otäta ska tätas. 

6. Flytt av ventilation Bålsta VV 
För att förbättra arbetsmiljön och säkra dricksvattenkvaliteten ska ventilationen på Bålsta 
vattenverk förbättras och flyttas. 

7. Handkörning Bålsta VV 
För att säkra dricksvattenleveransen vid ett eventuellt strömavbrott ska vattenverket i Bålsta 
byggas om för att möjliggöra handkörning. 

8. Renvattenpumpar Bålsta VV 
För att säkra dricksvattenleveransen behövs utbyte till effektivare renvattenpumpar. 

9. Ekilla pumpstation 
Pumpstationen i Ekilla behöver moderniseras för att uppfylla arbetsmiljö- och miljökrav, 

10. Farmartankar & kemikalietankar 
För att minimera läckage och spill samt underlätta vid reservdrift kommer tankar att köpas in. 

11. Asfaltering Skokloster VV 
För att få en bättre drift och skötsel utvändigt kommer hela ytan utanför vattenverket att 
asfalteras. 

12. Brutet vatten på pumpstationer 
För att få en bättre arbetsmiljö samt minimera risken för att bakterier tar sig in i 
dricksvattennätet kommer alla pumpstationer att få brutet vatten. 
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11 Avfallsavdelningen 

11.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Avfallsavdelningen strävar efter en långsiktigt hållbar avfallshantering i Håbo. Genom att 
ständigt arbeta med omvärldsbevakning, samverkan och utveckling erbjuder 
avfallsavdelningen hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömässigt, på produkter och tjänster 
till kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Avfallsavdelningens verksamhet finansieras med avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska 
användas för att transportera hushållsavfall och liknande avfall inom kommunen till en 
behandlingsanläggning samt att avfallet återvinns eller bortskaffas. Avfallsavdelningen 
ansvarar också för tömning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare, samt 
latrinhämtning och insamling av småbatterier. 

Avfallsavdelningen ansvarar inte för att samla in och ta hand om avfallsslag som innefattas av 
producentansvar, men för dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för avfallsplanering, 
samråd och information. 

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande och resurshushållning. Allt material i 
avfallet ska utnyttjas; i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje 
hand användas till energiutvinning och i sista hand deponeras. Uppkomsten av farligt och 
miljöstörande avfall ska minimeras. Det avfall som ändå uppstår ska omhändertas på ett 
miljöriktigt sätt. 

11.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

11.2.1 Sammanfattning 

Håbo kommun strävar efter att följa de nationella miljömålen, återvinna mer och hantera 
avfall på ett miljövänligare sätt. Avfallsavdelningen har därför påbörjat matavfallsinsamling. 
Avdelningen arbetar ständigt med att förhindra att avfall skapas, återanvändning, återvinning 
av  material och återvinning av energi. Kommande år kommer ÅVC Västerskog att ses över 
för att byggas ut och öka möjligheterna för avfallsminimering och återanvändning. 
Avfallstaxan ses över årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

11.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

11.4 Volymer och nyckeltal 

11.4.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Hushållsavfall, ton/år 4 515 4 288 4 511 4 600 4 800 4 800 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 66 041 76 422 77 849 84 000 79 000 88 000 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, 
ton/år 

4 690 5 350 5 626 5 500 5 200 5 500 

Hushållsavfall, kg/invånare 230 219 228 235 240 235 

Grovavfall, kg/invånare 239 321 286 265 260 265 

Andel kunder som är anslutna till e-
faktura (%) procent 

16 22 20 21 21 21 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall förväntas vara densamma som föregående år. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök samt mängden avfall på återvinningscentralen ökar stadigt. 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 
förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, då fler sorterar 
sitt avfall på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall förväntas öka då fler blir medvetna om sopsortering i samband med att vi 
inför matavfallsinsamling. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Andel kunder anslutna till e-faktura förväntas inte öka. 

11.5 Drifts- och investeringsredovisning 

11.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Avfallshantering -587 1 333 3 367 3 707 -340 1 

Kundtjäns VA/avfall 145 27 -60 0 -60  

ÅVC Västerskog 0 -3 360 -3 307 -3 707 400 2 

Summa -442 -2 000 0 0 0  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Avfallshantering 



 

Ökad budget på grund av ökade overheadkostnader och ökade insamlingskostnader. 

2. ÅVC Västerskog 
Då ÅVC Västerskog startades upp 2012 låg delar av budgeten under Avfallshantering. 
Budgeten har nu lagts över på ÅVC Västerskog så att budgeten ligger rätt. 

11.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Körplåtar AVC 0 0 0 -250 1 

Ombyggnad ny ÅVC 0 0 0 -500 2 

Summa 0 0 0 -750  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Körplåtar ÅVC 
För att få en bättre arbetsmiljö för personal och chaufförer samt minska risken för höga ljud 
kommer nya körplåtar till containrarna att införskaffas. 

2. Ombyggnad ny ÅVC 
Antalet besökare till ÅVC Västerskog ökar varje år, samtidigt ökar också kraven på insamling 
av avfall i fler fraktioner och att arbeta mer med avfallsminimering där bland annat 
bytesboden ingår. En förstudie och förprojektering kommer att genomföras under 2014. 
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12 Tillståndsnämnden 

12.1 Uppdrag och ansvarsområde 

Tillståndsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter 
inom byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen och kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Tillståndsnämnden 
ansvarar även för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen, geografiska 
informationssystem samt handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

12.2 Verksamhetsanalys 2014-2016 

12.2.1 Kvalitets- och kostnadsjämförelse 

Under idékonferensen i mars 2013 presenterade ekonomer och förvaltningschefer 
standardkostnader, statistik och nyckeltal hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen -
 KOLADA. Tyvärr fokuserar dessa nyckeltal och KOLADA mest på avdelningar som 
bedriver sin verksamhet inom vård, skola och omsorg. Få nyckeltal går att hämta från 
databasen som har direkt påverkan på bygg- och miljös verksamheter. Detta gör att det är 
svårt att se om nämnden bedriver sin verksamhet extremt effektivt eller inte i jämförelse med 
andra. 

Utbildningar och andra satsningar på personalen har dragits ner till ett minimum för att kunna 
hantera den dagliga verksamheten och den dagliga driften. 

12.2.2 Befolkningsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Ökat behov av bidrag för bostadsanpassning 18 19 19 

Summa 18 19 19 

Folkmängden beräknas öka med ca 140 personer per år under åren 2014-2016. Den ökade 
folkmängden innebär att flera invånare kan komma att söka bidrag för anpassningar i hemmet. 
Lagen om bostadsanpassning är en tvingande lag och ges för att människor ska kunna bo kvar 
hemma längre. Antal anpassningar och deras storlek skiftar från år till år men trenden visar på 
att kostnaderna ökar. 

Under 2014 prognostiserar nämnden en ökning av byggnationer i kommunen, detta kommer 
att påverka byggavdelningen och mät-, kart och GIS enheten. Prognosen är att ökningen av 
byggnationer är marginell och kan därför rymmas inom driften. 

12.2.3 Kvalitetsförändringar 

Verksamhet 2014 2015 2016 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, 
geodatasamverkan och övergång till nytt höjdddatasystem (RH2000) 

450 200 100 

Summa 450 200 100 

Kvalitetsförbättring av kommunens kart- och GIS plattform, geodatasamverkan och 
övergång till nytt höjddatasystem (RH2000) 
Databasutveckling som avser att kompatibiliteten säkerställs mellan databaserna samt de 
verktyg och applikationer som används. Utvecklingen avser även framtida mobila lösningar. 
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Om utvecklingen inte genomförs leder detta till problem med versionsövergångar mellan 
databaserna och applikationerna med driftstörningar som följd, samt begränsad dataåtkomst. 
Leverantörerna erbjuder inte stöd till de gamla versioner som kommunen har idag. 

För att möjliggöra en övergång till nytt höjddatasystem, RH2000, behöver inmätningar göras i 
kommunen för att ha punkter att mäta ifrån. Arbetet skulle genomföras sommartid under två 
år med studenter/praktikanter för att hålla kostnaden nere. I dag betalar kommunen för 
enskilda datauppdateringar och information från våra myndigheter. 

Genom att gå med i geodatasamverkan betalar kommunen en fast avgift per år som ger 
kommunens verksamheter möjlighet att ta del av mängder av information från medverkande 
myndigheter. 

12.2.4 Sammanfattning 

Förändring från budget 2013 2014 2015 2016 

Befolkningsförändringar 18 19 19 

Förändrade lagar och förordningar 0 0 0 

Kvalitetsförändringar 450 200 100 

Omprioriteringar 0 0 0 

Förändrade lokalbehov (om det inte ingår i annan förändring) 0 0 0 

Summa 468 219 119 

Det planeras för en hel del nybyggnationer i framtiden inom bland annat Björnbro, 
Frösundavik och Draget vilket kommer att innebära ökade framtida kostnader. Därför föreslår 
nämnden att en satsning görs på kvalitetsförbättring av kommunen kart- och GIS-plattform 
och att kommunen går med i geodatasamverkan för att ta del av mängder av information från 
medverkande myndigheter. Något som även andra kommunala verksamheter och 
medborgarna kommer att ha nytta av. 

12.3 Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt tre prioriterade mål för perioden 2012-2014. Varje nämnd 
ska arbeta fram egna måldokument innehållande nämndens egna prioriterade mål samt 
åtgärder för att bidra till att kommunfullmäktiges mål nås. Under kommunfullmäktiges mål 
nedan anges nämndens prioriterade mål. 

12.3.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande. 

12.3.1.1 Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer så att de blir trygga, tillgängliga och 
attraktiva 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 
ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. 
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För att skapa bättre förutsättningar för personlig utveckling och lärande är de miljöer som 
barn och unga vistas i viktiga. 
 
Detta görs genom att skapa inre och yttre miljöer som är tillgängliga, trygga samt attraktiva 
för alla. 

12.3.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

12.3.2.1 Förvalta kommunens tillgångar kostnadseffektivt och långsiktigt 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 
ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 
för Håbo kommun behöver öka. När nämnden gör omprioriteringar som resulterar i att det tex 
uppstår fukt- och vattenskador i kommunens fastigheter eller att kommunens gator har ett 
eftersatt underhåll, så påverkar detta nämndens och även kommunens förtroende negativt. 
Därför kommer nämnden att prioritera att förvalta kommunens tillgångar med ett långsiktigt 
perspektiv. 

12.3.2.2 Förbättra tillgängligheten för medborgarna 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 
ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Tidigare genomförda medborgar- och medarbetarundersökningar har visat på att förtroendet 
för Håbo kommun behöver öka. Genom att förbättra tillgängligheten och förbättra 
medborgardialogen skapas en ökad delaktighet för medborgarna. För att förbättra 
tillgängligheten för medborgarna ytterligare krävs ett vidare förvaltnings- och 
avdelningsövergripande samarbete. 

12.3.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

12.3.3.1 Verka för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av naturens resurser och även 
mänskliga resurser, dvs medarbetare i kommunen 

Kommentar 

TILLSTÅNDSNÄMNDEN TAR FRAM NYA MÅL FÖR SINA VERKSAMHETER FÖR 
ANTAGANDE I TILLSTÅNDSNÄMNDEN I BÖRJAN AV ÅR 2014. 

Motivering 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun där en balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare är en viktig parameter. Att ökningen är balanserad samt att nämnden aktivt 
arbetar med tex källsortering, närodlade livsmedel och lokala leverantörer, skapar 
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förutsättningar för ett hållbart samhälle där kommunens ekologiska fotavtryck minskar, vilket 
kan möjliggöra en fossilbränslefri kommun 2050. 

12.4 Volymer och nyckeltal 

12.4.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Antal inspekterade 
livsmedelsanläggningar, st 

  69 61 61 65 

Antal inspekterade B- och C-
anläggningar 

  29 28 28 22 

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar 

  96 70 100 100 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar, st 

Miljöavdelningen visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 
kommun finns totalt 117 st livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn över. 
Anläggningarna är av olika storlek och innebär därav olika stora risker ur livsmedelssynpunkt. 
Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år medan mindre anläggningar 
med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2014 planeras att 65 
livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter som har fått tillsyn. I Håbo kommun finns 10 st tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. De verksamheter som 
innebär störst risk ur miljösynpunkt får tillsynsbesök varje år och mindre verksamheter med 
mindre risker ur miljösynpunkt får tillsynsbesök med glesare intervall. Under 214 planeras 
totalt 22 st tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga verksamheter att få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många enskilda avloppsanläggningar som har fått tillsyn. I Håbo 
kommun finns ca 1800 st befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är med andra ord ett 
tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma om de klarar 
lagstiftningens krav. Planeringen för denna tillsyn är därmed långsiktig och miljöavdelningen 
har som mål att 100 st befintliga enskilda avlopp ska få tillsyn under 2014. 

12.4.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

111 149 74 140 150 150 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 108 90 62 140 160 160 

Handläggningstid, veckor 3,4 7,9 8,5 3 4 4 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Kundnöjdhet, (%) procent 84 63 56 95 95 95 

Antal beslutade bygglov, st 267 198 246 215 300 300 

Antal överklagade beslut, st 11 5 2 5 5 5 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Avdelningen har arbetat fram en handläggningsprocess för bygglovsärenden för en kort men 
rättssäker process. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Antal beslut följer i stort sett antal ansökningar men kan komma att öka något tack vare 
satsningen på byggtillsyn. 

Handläggningstid, veckor 

Avdelningen är nu under hösten nere i en genomsnittlig handläggningstid på tre veckor men 
tror att det är möjligt med ett snitt på max fyra veckor under 2014 med avseende på 
säsongsvariationerna. 

Kundnöjdhet, (%) procent 

Resultatet av höstens mätning kommer först i december 2013. 

Antal beslutade bygglov, st 

Avdelningen anar en viss mättnad av nya byggprojekt i kommunen och vågar därför inte 
hoppas på en någon märkbar ökning under 2014. 

Antal överklagade beslut, st 

Genom tydliga beslut utifrån en konsekvent och rättssäker handläggning räknar avdelningen 
med att antalet överklagade ärenden inte ska öka. 

12.4.3 Stab 

Volym/nyckeltal Utfall 
2010 

Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Prognos 
helår 

Augusti 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Bostadsanpassning, kr/invånare  112 139 132 132 134 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Bostadsanpassningar görs för kommuninvånare i syfte att ge människor med 
funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende. Utfallet kan 
variera mycket mellan åren beroende på de behov som uppkommer. 



 

12.5 Drifts- och investeringsredovisning 

12.5.1 Driftsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Förändr 
budget 
13/14 

Not 

Tillståndsnämnden -194 -219 -189 -189 0  

Nämndssekreterare 0 -41 -41 -42 1  

Summa Nämndsverksamhet -194 -260 -230 -231 1  

       

Mät, kart och GIS -1 386 -1 405 -1 425 -2 101 676 1 

Summa Mät, kart och GIS -1 386 -1 405 -1 425 -2 101 676  

       

Bygg -684 -1 214 -900 -863 -37  

Summa Bygg -684 -1 214 -900 -863 -37  

       

Miljöavdelningen, stab -742 -1 055 -1 055 -1 007 -48  

Miljöskydd -601 -474 -474 -616 142 2 

Hälsoskydd -569 -558 -458 -455 -3  

Livsmedel -41 -213 -213 -90 -123 3 

Summa Miljöavdelningen -1 953 -2 300 -2 200 -2 168 -32  

       

Bostadsanpassning -2 773 -2 650 -2 650 -2 792 142 4 

BMF-Stab 0 0 0 -1 045 1 045 5 

Summa Bygg- och miljöförvaltningen, 
stab 

-2 773 -2 650 -2 650 -3 837 1 187  

       

Summa Tillståndsnämnden -6 990 -7 829 -7 405 -9 200 1 795  

Kommentarer driftsredovisning 

1. Mät, kart och GIS 
Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott för kvalitetsförbättringar av kommunens kart- 
och GIS plattform, medlemskap i geodatasamverkan samt för att påbörja arbetet med en 
övergång till nytt höjddatasystem. 

2. Miljöskydd 
Ökade lönekostnader då tidigare föräldraledig chef är tillbaka. 

3. Livsmedel 
Minskade lönekostnader då det under 2013 fanns budget för dubbla livsmedelsinspektörer 
under en tid pga pensionsavgång. 

4. Bostadsanpassning 
Budgetöverföring från fastighetsavdelningen (115 tkr), löneökning. Verksamheten har även 
fått medel för att hantera den ökade mängd invånare som har behov av bostadsanpassning 
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(18tkr). 

5. Bygg- och miljöförvaltningen stab (BMF-Stab)  
Budgetramen för bygg- och miljöförvaltningens stab är överförd från miljö- och 
teknikförvaltningen. 345 tkr är överförd från MTF-Ledning och 700 tkr från Adm. avd. 

  

12.5.2 Investeringsredovisning 

Tkr Utfall 
2012 

Prognos 
2013 

Budget 
2013 

Budget 
2014 

Not 

Inventarier avskr 3 år 0 0 0 15  

Summa 0 0 0 15  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten avser inköp av datorer till verksamheten. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

Bildningsnämnd 
HAtlU KOMMUN 

KOMliUNSTYRElSENS FÖRVALTNING 
INKOO 

JUqTE~RE 

.' ] . " I 

2013 -11- t 9 
BlN § 55 BlN 2013/32 KS IJ!T RllgJr 

;{OI3h-3 '<>?elS '33bö 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Bildningsnämnden 
Sammanfattning 
KonU1lUnfulImälctige fattade beslut om kommunens budget för 2014 den 10 

juni 2013 avseende nämndernas ramar, övergripande mål och skattesats. 
De1123 september 2013 fattade konnmmfulJmälctige beslut om 
investeringsbndgeten för kommunen. 
Bildningsnämndens ram fastställdes till 1 09 100 tkr. Konnnunfullmäktige 
faliade även beslut 0111 att kapitaltjänstkostnaderna från och med 2014 ska 
flyttas till verksam.heterna och ramen har därför ökats med 390 tIa. Totalt 
har Bildnmgsnälmldens driftsram minskat med 2 622 tkr j ämfört med 2013 
års budget: 

Förändring från budget 2013 2014 

Befoll<ningsförändringar -5400 

Förändrade lagar och förordningar 450 

Kvalitetsförändringar 960 

Förändrade lokal behov -160 

Lönekostnadsuppräkning 1128 

KapitaltjänstersäUning 390 

Summa -2622 

Bildningsnämndens investeringsram fastställdes till 600 tIa för år 2014. En 
behovsanalys har gjorts vad gäller investeringar 2014 där ett tidigare inte 
uppmärksammat behov av marlGladsföring och Ungt Företagande upptäckts 
och därför föreslås en viss omprioritering inom den beslutade 
investeringsramen. 

Enlydelseändring har gjorts på nämndens mål 3.1.1 där det tidigare stod 
"Fler elever söker till våra egna utbildningar som ett alternativ till elevens 
fria val av gymnasieskola/vuxenutbildning". Ordet "fria" har tagits bort då 
det inom vuxenutbildning inte är ett fi'itt val. Målen har även kompletterats 
med ytterligare en nyckelindikator för vuxenutbildllingen. 
Nyckelindilcatorer rörande nämndens mål 3.1.2 "Barn och unga ska erbjudas 
meningsfulla kulturupplevelser och fritidsupplevelser" har omarbetats för att 
bättre passa musikskolans verksamhet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

Bildningsnämnd ,. 

JUSTERARE 

BlN § 55 BlN 2013/32 

I samband med budgetarbetet har en översyn av interllhyresmodell gjOltS 
vilket kOllilller att innebära ytterligare ram- och kostnadsölmingar på 1 266 
tkr i för Bildningsnänmden, Dessa förändrlllgar kommer att beslutas i KS 
och KF under hösten 2013, 

Beslutsunderlag 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Bildnillgsllfumldell 
Tjfulsteskrivelse Hid 20 13.1757 2013-10-18, reviderad 2013-11-05 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Bildningsllfunnden 
Budgetdokumellt (14 sidor) Hid 2013.1788, 2013-10-28 

Beslut 
1. Bildningsllämllden godkfumer budget och må12014, plan 2015-2016 

enligt underlag 
2. Bildningsförvaltningell får i uppdrag att revidera budgetdokumentet 

utifrån förändrade lokalhyror inför beslut i KS och KF 
3, Bildningsnänmden beslutar att överlämna budget och mål 20 14, plan 

2015-2016 till konll11\mfuIlmäktige efter revidering av hyror gjorts 

Bes I utseKpecl ie ri 11 g 
Komunfullmäktige 
Förvaltllingschefell 
Rektorerna inkl bitr rektorer 
Förvaltningsekonomen 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-05 

Socia lnämnden ~ABO KOMM UN - -
KOMIIJNSTYRElSENS FORVAL TNING 

INKOM 

SN § 96 SN 2013/4 2013 -11- l l 

Budget och mål år 2014 samt plan 2015·2016 
Sammanfattning 

KSDIT 

Förvaltningen har tillsammans med ekonomikontoret arbetat fram intern-
budget och mål för 2014. KOIllinunfulhnäktige beslutade 2013-06-10 § 43, 
att tilldela socialnämnden en ram om 240 225 tkr. 

Ärendebeskrivning 
I ramtilldelningen films i huvudsak följande förändringar jämfört med 
budget för 2013 

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

• Volymökningar inom hemtjänsten och anpassning till LOV, lagen om 
valfi"ihet. 

• Utökning med 0,5 årsarbetare inom socialpsykiatri. 

• Utökning inom daglig verksamhet på grund av fler deltagare. 

• Förvaltningen har kompenserats för ett ökat resande med nird~änst. 

• Utökning med 2,0 sjuksköterska inom hemsjukvården. 

• Utökningen med 1,0 biståndsbedömare på grund av ökad volym och 
förändrat regelverk. 

• Medel för start av demensteam. 

• Medel har tillfölis för gratis ledsagning enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Förvaltningen konnner att återkonnna med ett regelverk kring detta till 
socialnällli1den i januari. 

I arbetet med internbudgeten har förvaltningen gjOli ett antal ompriori-
teringar i budget vilket framgår av materialet. Det innebär bland annat att 
det fi lms utrymme att förstärka förvaltningsorganisationen med 2,0 
årsarbetare avdelningscheffi'ån den l maj 2014 avseende stöd till 
funktionsnedsatta och stöd till äldre. Från den 1 maj konnner också att 
finnas 0,5 årsarbetare som kommunikatör, vilken kommer att vara anställd 
på heltid av kommunstyrelsen men arbeta motsvarande en halvtid mot 
socialförvaltningen. 

I budget [nms också medel avsatt för utökning med 0,5 årsarbetare som 
handläggare på överfönnyndarnänmden. Medel motsvarande detta bör 
därför omfördelas mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden. Det 
belopp som ska omfördelas beräknas till 235 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rt1l ~ HÅBO 
KOMMUN 

Socia lnämnden 

SN § 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11 -05 

SN 2013/4 

I budget är också finansierat stmi av nytt boende, LSS, på Dalvägen. Denna 
start är tidigarelagd från augusti ti ll februari beroende på att bostäderna blir 
klm'a tidigare än vad som förut aviserats. Detta finansieras genom att 
brukare som vi idag köper boende för på mman ort flyttar hem. 

För att rymma verksamheten inom den tilldelade budgetrmllen har stmten av 
Solängens avdelning tre och fyra flyttats fram. Avdelning tre berälmas nu 
starta den l september 2014 och avdelning fyra i januari 2015 . 
Bedönmingen i nuläget är att detta är möjligt men naturligtvis kOlnmer 
förvaltningen löpmlde att följa efterfrågan på särskilt boende. 

Den kommunala hemtjänsten har tilldelats en budget motsvarande 4 860 tkr 
och bedöms för 2014 inte redovisa underskott. 

Ett antal besparingar kommer att genomföras under 2014, bland annat: 

• Lokaler för daglig verksamhet på Hornvägen hm' sagts upp. 

• En tjänst som utvecklingsledare blir vakant den I maj och konnller inte 
att återbesättas. 

• För år 2014 föreslår förvaltningen samma mål som år 2013. Dock har ett 
antal strategier som gällde år 2013 tagits bort och föreslås ersättas med 
nya. 

De nya strategierna är: 

Iförhållande till målet "Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och 
andra aktörer ska stödet till barn och unga utvecklas" 

• Ungdomsteamet ska genom sin närvaro i kon11mmens skolor utveckla 
metoder som ökar elevens närvaro i skolan och bedriva ett aktivt arbete 
med bland almat attityd frågor. 

• Antalet genomförda samordnade individuella planer inom onuådet barn 
och unga ska öka under 2014. 

• Ungdomsteamet och Nakterhuset ska tillsal11l11aJ1s utveckla insatser till 
stöd för ungdomar som använder droger. 

• KRAFT -möten som metod i verksamheten ska utvecklas. 

Iförhållande till målet "Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens 
samtliga verksamheter" 

• Verksamheten på Biskops-Arnö fortsätter att utveckla arbetet med att 
individanpassa sin verksamhet för vmje elev. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 3.271 5 



r"1l W HÅBO 
KOMMUN 

Socialntlmnden 

SN § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
201 3-11 -05 

SN 201 3/4 

• Genom kompetensutveckling ska personalens kunskapsnivå i daglig 
verksamhet öka för att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar till 
utveckling. 

• Ti ll vaJje mål fim1s ett antal nyckelindikatorer som syftaJ' till att mäta att 
förvaltningens arbete är på väg åt rätt håll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 201 3-10-30, m SN 2013.2648. 

- Budget och mål år 2014, plan 201 5-2016, m SN 2013 .2596. 

Beslut 

l. Sociamänmden beslutar att anta förvaltningens förslag till mål och 
internbudget för år 2014 

2. Socialnänmden föreslår att konu11lmfl1l1mäktige beslutar att omfördela 
235 tkr från socialnänmdens budget till överförmyndarnäl1lnden. 

Beslut expedieras till: 
KOl1U11unstyrelsens kansli 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 201 3-11 -04 

Skol nämnden 

HA80 KOlViiY1UN 
KOMliUNSn'RElSENS FÖRVALTNING 

IN KOM 

JUSTERARE 

2013 -11- l l 
SKN § 83 SKN 20 13/149 

KS lJrT RegN 

~~?/i}3 -,20I~_.:I Yb 
Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 
Sammanfattning 
Skolförvaltningen redovisar i föreliggande handlillg förslag till Budget och 
mål 2014, plan 201 5-2016, SkolnämJ1den. 

Driftbudgeten uppgår till 363,2 miljoner kronor netto. Av detta har 
konu11Lmfullmäktige fattat beslut om 362,2 miljoner luonor i juni 2013 och 
skolförvaltningen förväntar att kommunfl1llmäktige beslutar om ytterligare 
1,0 miljoner kronor under december 201 3 för kapitaltjänstkostnader. 

Skolförvaltningen har inkluderat den extra milj onen i internbudgeten 
eftersom bidrag till verksamheter i mman regi ska kompenseras utifrån 
skolnänmdens ram, och förvaltningen bedömer att skol nämndens ram 
kommer att utökas med 1,0 miljoner kronor. 

Till detta föreslås konununfullmäktige av konullunstyrelsen att besluta om 
en ramminskning den 16 december 2013. Förslaget ilmebär en sänkt ram för 
skolnänmden och motsvarande sänkt internhyra. 

Enligt skollagen (2010 :800) och skolförordningen (SFS 201 1 :185) ska 
kommunen fastställa ett grundbelopp för fristående verksamheter. 

Senast den 31 december vmj e år ska varj e enskild verksamhet ha erhållit ett 
bidragsbeslut. Lagen ställer krav på att bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för kommande år. En kommun ska för den enskilda 
huvud\11aJmen kunna redovisa hur bidraget bar beräknats. Av redovisningen 
ska framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. 
Om det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen 
för övriga kostnadsslagen var för sig. 

I grundbe loppet ska bland annat lokalersättning ingå. Ersättningen för 
lokalkostnader ska enligt skollagens och skolförordningens krav motsvara 
hemkonu11l1l1ens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i 
motsvararlde verksamhet. Om det films särskilda skäl, ska ersättningen för 
lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudmmmens faktiska 
kostnader om dessa är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att 
utbildning eller annan pedagogisk verksaJllhet med enskild huvudman kan 
etableras beaktas. 

Vid skolnämndens behandling av ärendet delas en tjänsteskrivelse ut som 
ersätter den version som skickats ut som underlag i kallelsen. 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 201 3-11-04 

Skoln ämnden 

JUSTERARE 

SKN § 83 SKN 2013/149 

Forts. 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (MP): Föres lår att nyckelindikatorn Samspelet mellan alla 
som möts i förskolan utmärks av respekt och förtroende (förskola) höjs från 
90 ti ll 92 procent. 

Ordföranden: Bifaller Sofie Bergengrens förslag. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta skolnämnden ytterligare I , O 
miljoner kronor, godkänner skolnämnden Budget och mål 20 14, plan 201 5-
2015, Skolnämnden, med undantag av lokalersättningen i grundbeloppet. 

Vidare föreslås att skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att till 
skolnämndens sammanträde den 9 december 2013: 

Ta fram ett korrigerat förs lag på skolnäl11ndens internbudget 
gällande lokalersättning, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag 
till beslut den 16 december 2013. 

Ta fram ett förslag på lokalersättning till fristående verksamhet för 
budgetåret 2014, efter beaktande av kommunfullmäktiges förs lag till 
beslut den 16 december 2013. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 201 3-11-04, SKN nr 2013.4410 
Föredragnings li sta, ärende 6, Budget och mål 2014, plan 201 5-201 6, 
Skolnämnden, SKN nr 2013.4227 
Tjänsteskrivelse, 201 3- 10-15, SKN nr 201 3.4039 
Budget och mål 2014, plan 201 5-2016, Skolnä1llnden, SKN nr 
201 3.4046 

Beslut 

l. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta 
skolnämnden ytterligare I, O miljoner kronor, godkänner skolnämnden 
Budget och mål 2014, plan 201 5-201 5, Skolnälllilden, med undantag av 
lokalersättningen i grund beloppet. 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

Skol nämnden 

JUSTERARE 

SKN § 83 SKN 201 3/149 

Forts. 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016, Skolnämnden 

2. Skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att till skolnämndens 
sammanträde den 9 december 2013: 

Ta fram ett korrigerat förslag på skolnämndens internbudget 
gällande loka lersättning, i enlighet med kommunfullmäktiges förslag 
till beslut den 16 december 2013 . 

Ta fram elt förslag på lokalersättning till fri stående verksamhet för 
budgetåret 2014, efter beaktande av kommunfullmäktiges förslag till 
beslut den 16 december 2013. 

3. Nyckelindikatorn Samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av 
respekt och förlToende (förskola) höj s från 90 till 92 procent. 

Beslutsexpediering 
K01Tlll1Unstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Rektorer vid fri stående för- och grundskolor 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KO MMUN 201 3- 11 -04 

Miljö- och tekniknämnden 
HÄSO KOMMUN ~ 

KOMltUNSTYRElSE,~S FORVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 05 
MTN § 89 MTN 20 13/48 

Budget och mål 2014, plan 2015 - 2016 

Sammanfattning 
KommunflJllmäktige bes lutade om kommunens budget för 2014 den 10 juni 
2013 avseende nämndemas ramar, övergripande mål och skattesats. Den 23 
september 2013 beslutade kOlmnunflJllmäktige om investeringsbudgeten för 
kommunen. 

Miljö- och tekniknämndens ram fastställd es till 91 659 tkr med en ökn ing på 
:3 675 tkr för år 2014. Parallellt med budgetdokumentet går el! ärende tiJJ 
kommunfullmäktige i december med förslag om att kapitaltjänstkostnadema 
ska betalas av verksamhetema och föreslagen budget för detta är totalt 7 037 
tkr. Det skulle ge en utökad ram för mjljö- och tekniknämnden på 10 712 tkr 
enligt nedan förde lning: 

18 tkr för befolkningsökningar. 
250 tkr avseende förändrade lagar och förordningar. 
l 900 tkr avseende kvalitetsförändringar. 
570 tkr avseende förändrade lokalbehov. 
937 tkr lönekostnaclsuppräkni.ng 
375 tkr avser kapitaltjänst för övriga investeringar såsom inventarier 
inom förvaltningen. 
6 662 tkr tilldelas gatuavdelningen avseende kapitaltjänst för aHa 
anläggningaT och kOlmnande investeringar för 2014. 

Miljö- och tekniknämndens investeringsram fastställdes till 63 962 tkr och 
V A/avfallsavclelningens investe rings ram fastställdes till 11 770 tkr. 

Från den 1 januari 20 14 kommer en ny förvaltning under tillstånclsnämnden 
att bildas utifrån det beslut om omorganisation som kommunfullmäktige 
tagit. Förvaltningen kommer att innehålla verksamheterna bygg, miljö, mät, 
kart och G1S, bostaclsanpassni.ng samt nämncladministration. 

För att säkerställa att den nya förvaltningen har en budget redan från start 
kOlmner ett separerat budgetdokument utifrån omorganisationen att tas fram 
till kommunstyrelsens sammanträde den 25 november. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-16 
Budget oeh mål 2014, plan 201 5-2016, Miljö- och tekni.knänlllden 
Budget och mål 2014, plan 2015-20 16, VA-avdelningen 
Budget och mål 2014, plan 2015-20 16, Avfallsavdelningen 
Beslut om ny politisk organisation från kommunnlllmäktige, 
2013-04-22, § 27 

Forts .. 

I YT. QRAGSBESTYRKNII~ G 
\1' • 
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r~ HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOf(OLl. 
Datum 
2013-1 1-04 

MilJö- och lekniknämnden 

JUSTE RARE 

MTN § 89 MTN 2013/48 

Forts .. 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknäml1den godkäJmer budget och mål 2014 för miljö-
och teknilmämnden inklusive V Navfallsavdelningen, enligt underlag. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att överlämna budget och mål 2014 
för miljö- och tekniknämnden inklusive VAJavfallsavdelningen, till 
kOlmnunfullmäktige. 

3. Paragrafen justeras omedelbmi. 

Besl utsexpediering 
KommunnJ!lmäktige (för beslut) 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Ekonomen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSO ESTYRKNING 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-18 KS 2012/106 nr 2013.3314

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Håbo kommun, 
Uppsala län - antagande 
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. 
Planområdet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 
1:9 samt Bålsta 3:356 och 1:614.  

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.   

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort 2010. I denna är området Björnbro utpekat 
som ett verksamhetsområde och en ny vägförbindelse föreslås från 
Björnängsvägen söder ut till Viby. Planeringsinriktningen i den fördjupade 
översiktsplanen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor 
kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa 
verksamhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda 
logistikförutsättningar.  

Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 63 
att godkänna detaljplaneprogrammet.  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska 
miljöpåverkan. Till antagandet av detaljplanen har ett utkast till särskild 
sammanställning, enligt MB 6 kap 16 §, tagits fram. Efter antagandet av 
detaljplanen för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta kommer en färdig handling att 
tas fram. Den särskilda sammanställningen är en utvärdering av hur 
miljöfrågor har beaktats i planarbetet. I sammanställningen finns förslag till 
vilka åtgärder som bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad 
som ska göras, vem som har ansvaret för att genomföra åtgärden och när 
åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas fram. Åtgärdsprogrammet 
kommer att fokusera på buller, natur och dagvatten. 

Detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivning har varit ute på samråd den 
17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. Inkomna synpunkter ledde till att 
planhandlingarna uppdaterades med information från kompletterande 
utredningar (bullerutredning och miljöteknisk markutredning) och fördjupad 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-11-18 KS2012/106 nr 2013.3314

 

bedömning (dagvattnets påverkan på Mälaren). Planbeskrivningen 
genomgick en del redaktionella ändringar och kompletteringar. Planområdet 
utökades efter samrådet med en del av befintligt industrispår till Benders 
AB. Redaktionella ändringar av plankartan gjordes för att öka läsbarheten. 
Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen förtydligades och gjorda 
bedömningar värderades utifrån nya uppgifter från kompletterande 
utredningar. 
 
Detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivning har varit på granskning den 
9 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013. Inkomna synpunkter har lett 
till att planbeskrivningen uppdateras med en karta som visar vilka 
rättigheter (gemensamhetsanläggning, samfälligheter, ledningar) som finns 
inom och i angränsning till planområdet. Avsnitten om dagvatten har 
reviderats för att bli tydligare. Redaktionella ändringar har också gjorts. 
Plankartan har uppdaterats så att beteckning för samfälligheter syns. Efter 
planens antagande kommer en särskild sammanställning samt ett 
åtgärdsprogram att upprättas.  
 
Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2013-11-15 
– Planbeskrivning, daterad 2013-11-15 
– Illustrationskarta, daterad 2013-11-15 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-18 
– Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2013-09-23 
– Utkast särskild sammanställning, daterad 2013-11-15 
 
Förslag till beslut 

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

3. Överlämna miljökonsekvensbeskrivning till kommunfullmäktige för 
godkännande. 

4. Överlämna utkast till särskild sammanställning enligt 6 kap 16 § 
miljöbalken till kommunfullmäktige för godkännande. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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                  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 2010: 900 

Detaljplan för    Dp 419 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta  
(omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl.) 

Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
PLANBESKRIVNING  

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Behovsbedömning 
Miljöbedömning 
Miljökonsekvensbeskrivning  
Dagvattenutredning Björnbro 
Utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribuller 
Översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 
3:356 och Brunna1:12 i Bålsta, Håbo kommun 
PM Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på förore-
ningshalterna i Mälaren 
Särkskild sammanställning (utkast) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik 
Bålsta 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområ-
det Björnbro, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för 
Bålsta tätort, planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell 
verksamhet. Enligt de uppgifter som finns för närvarande har Kilen-
krysset AB för avsikt att köpa marken från Håbo kommun för att 
där uppföra en stor lager/logistikbyggnad på ca 88.000 m2 och med 
tillhörande körytor för lastbilar. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB, för att 
kunna ta in fullstora gods-/cargotåg till tomtplatsen och byggnaden. 
 
Etableringen kräver avjämning av marken med både fyll- och 
sprängningsarbeten då byggnaden, den körbara delen av tomtplatsen 
samt spårförbindelsen kräver höjdsättning till i princip en enda 
plushöjd. Tomtplatsen är tänkt att anslutas till en första etapp av en 
sydlig ringled/huvudgata i Bålsta genom förlängning av befintliga 
Björnängsvägen väster ut. Området utgörs idag av skogs- och 
ängsmark och är oexploaterat. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap 
som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 
5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgiv-
ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte. 
 

PLANDATA Planområdet är beläget i den norra delen av Bålsta, strax nordväst 
om Västerskogs företagspark. Planområdet omfattar delar av fastig-
heterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614.  

Läge 

 

Areal Planområdets areal är ca 35,4ha. 

Markägoförhållanden För närvarande pågår en lantmäteriförrättning som innebär att Håbo 
kommun samt Håbo Marknads AB kommer att äga all mark inom 
planområdet. 

  

Planområde 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort (FÖP), antagen 2010-06-14. I 
denna är området Björnbro utpekat som ett verksamhetsområde och 
en ny vägförbindelse från Björnängsvägen söder ut till Viby är 
också påvisad. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktpla-
nen är att utveckla nya verksamhetsområden så att fler Bålstabor 
kan få möjlighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verk-
samhetsområden med bra skyltläge utmed E18 och goda logistik-
förutsättningar.  

Riksintressen Planområdet omfattas inte av något riksintresse men berör Mälarba-
nan och E18 som är av riksintresse för kommunikationer. För be-
dömning av planförslagets påverkan på riksintresse för kommuni-
kationer se avsnittet Trafik.  

Program Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsområde. Planprogrammet har varit föremål för 
samråd. Kommunstyrelsen godkände planprogrammet, 2013-04-08. 

Detaljplaner, områ-
desbestämmelser och 
förordnanden 

Stora delar av planområdet är inte detaljplanelagda men i öster om-
fattas en mindre yta av detaljplan för Brandstation, övningsområde 
samt mottagningsstation för el (Dpl 242) samt detaljplan för Väster-
skogs industriområde, norra (Dpl 395). Den först nämnda detaljpla-
nen vann laga kraft 1992-02-14 och hade en genomförandetid på 10 
år. Den sist nämnda detaljplanen vann laga kraft 2012-12-14 och har 
en genomförandetid på 15 år. 

Strandskydd Befintliga diken i åkerlandskapet omfattas inte av något strand-
skydd.  

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. 

 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 ska skickas till länsstyrelsen för samråd. Samråd 
har skett med länsstyrelsen om behovsbedömning, se länsstyrelsens 
yttrande 2013-02-26. Länsstyrelsen instämmer i kommunens be-
dömning att rubricerad detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken, och i förordning-
en om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap 34§ 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
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Kommunala beslut i 
övrigt 

Beslut om planuppdrag togs 2013-02-04. Eftersom beslutet togs ef-
ter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och 
bygglagen. 

Håbo kommun har en energi- och klimatstrategi (Fossilbränslefri 
kommun 2050) som innebär att klimatbelastningen ska minska i 
kommunen. De tre prioriterade områdena är: 

- Minska utsläppen från transportsektorn 
- Minska den totala energianvändningen 
- Producera förnyelsebar energi lokalt 

 Givet att behovet av distributionsanläggning för dagligvaror måste 
tillgodoses i regionen, bidrar den föreslagna lokaliseringen till att 
minska utsläppen från transportsektorn. För detta talar möjligheten 
att ansluta det nya kvarteret för industri och lager med ett järnvägs-
spår för godstrafik. Järnvägsspåret innebär att stora mängder gods 
kan fraktas på järnväg i stället för med lastbil på väg. Lokalisering-
en nära Bålsta tätort, den planerade utbyggnaden av gång- och cy-
kelvägar samt en på sikt förbättrad kollektivtrafik ger besökare och 
arbetstagare möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet 
istället för i egen bil. Minskat resande och minskade transporter på 
väg bidrar till att minska utsläppen av fossila ämnen från transport-
sektorn.  

Byggnadens energianvändning kommer att understiga de energini-
våer som BBR anger, enligt uppgifter från byggherren, Kilenkrysset 
AB. Någon lokal produktion av energi planeras inte eftersom de 
kylmaskiner som behövs för verksamheten i byggnaden alstrar till-
räcklig överskottsenergi i form av värme utom vid ett fåtal tillfällen 
per år.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 
Terrängen inom planområdet består i den västra delen av ett höglänt 
parti som är bevuxet med barrblandskog och i den norra och östra 
delen av åker- och ängsmark, samt ungskog.  

Vid den naturvärdesinventering som genomfördes i Björnbro under 
2012 är så gott som hela planområdet oklassat vilket innebär att om-
rådet bedöms ha låga naturvärden. Ett mindre aspbestånd i den 
nordvästra delen av planområdet bedöms ha visst naturvärde, klass 
3 i naturvärdesinventeringen. Vid en exploatering kommer detta be-
stånd troligtvis behöva tas bort. Området skyddas inte i detaljplanen. 
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 En exploatering av tomten med en större byggnad för lager och lo-
gistik med tillhörande körytor samt ett industrispår kräver en 
avjämning av marken med både fyll- och sprängningsarbeten till i 
princip en enda plushöjd. Nivån bestäms av de förutsättningar som 
det nya järnvägsspåret för gods ger (anslutningspunkt till Mälarba-
nan samt spårgeometrin). Där spåret korsar befintliga Björnängsvä-
gen bör nivån ligga på cirka +35,0 meter, vilket är cirka 1 meter 
högre än vägens nuvarande nivå. Från korsningspunkten kan spåret 
stiga med cirka 1,6 meter innan det måste plana ut.  

Den nya marknivån, till följd av järnvägsspåret och exploateringen 
på kvartersmark, påverkar höjdsättningen av den nya lokalgatan i 
nordsydlig riktning, infarten till Brunna 1:12 (E.on) samt angrän-
sande områden.  

 

 
 Flygfoto med markering som visar planerad förändring av marknivån 

 
 Den gröna struktur som sparas inom det planerade Björnbro verk-

samhetsområde är lokaliserad utanför pågående detaljplaneområde 
och består av flikar med befintlig skogsmark och befintliga prome-
nadvägar. Inom pågående detaljplan kommer grönstrukturen bestå 
av en grön yta som skapas längs med Björnängsvägen (detaljplanen 
reglerar att 20% av marken ska utgöras av plantering), mindre om-
råden mot angränsande kvarter och lokalgator som ska planteras 
med träd och buskar samt huvudgatan, förlängningen av Björnängs-
vägen väster ut, som föreslås planteras med en enkelsidig trädallé. 
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 Landskapsbild 
Föreslagen exploatering påverkar landskapsbilden i stor omfattning. 
Området omvandlas från ett skogslandskap till ett öppet och storska-
ligt rum med storskalig bebyggelse. Planerad byggnation kommer 
synas väl i landskapet, speciellt från norr. 

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk markundersökning har under 2012 ge-
nomförts för den del inom planområdet som utgörs av åkermark. 
Åkermarkens plusnivåer varierar mellan +30,5 – +33,0 meter. Jord-
lagerföljden från markytan och nedåt består av 0,5-1 meter torr-
skorpelera (tjällyftande jordart), därefter kommer lera/siltig lera vars 
lagertjocklek bedöms variera mellan 7-16 meter. Under leran har 0-
4 meter siltjord påträffats.  

Baserat på den översiktliga geotekniska markundersökning rekom-
menderas att de byggnadsdelar som sträcker sig ut över lerområden 
pålas ner till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar och 
vägar bör grundläggas på en grundförstärkt terrass med exempelvis 
kalkcementpelare. 

 Vid schaktningsarbeten i lös lera skall försiktighetsåtgärder med 
hänsyn till eventuella skred tas.  

 Ytvatten, Grundvatten och Högt vattenstånd  
Planområdet består av ett par höjdpartier i den västra delen (+38-
+45 meter) och mer låglänt mark i den östra delen (cirka +31 me-
ter). De naturliga förutsättningarna innebär viss avrinning till åker-
marken i öster jämsides med naturlig infiltration. I samband med att 
stora ytor kommer att hårdgöras kommer andelen dagvatten som 
måste tas omhand att öka.  

Grundvattenyta har, i samband med de geotekniska markundersök-
ningarna, uppmätts cirka 0,5-1 meter under markytan.  

Planområdet ligger ovanför +30,5 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området be-
döms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 Förorenad mark 
En översiktliga miljötekniska markundersökningen har utförts inom 
fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12. Låga halter av metaller 
har påträffats i de analyserade jordproverna men nivåerna, undanta-
get kobolt, ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning. Den uppmätta halten för kobolt ligger inom labo-
ratoriets osäkerhetsgräns. De analyserade jordproverna från fastig-
heterna klassas under riktvärdet för känslig markanvändning (KM). 
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 Analysresultatet för grundvatten visar på låga halter av PFOS (per-
fluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). De uppmätta 
halterna är låga. Det finns i dagsläget inga gränsvärden för dessa 
ämnen.  

 Då det endast är en översiktlig miljöteknisk markundersökning som 
utförts kan det inte uteslutas att det förekommer föroreningskon-
centrationer punktvis på platser som inte har provtagits. Men mot 
bakgrund av erhållna resultat finns det inget som tyder på att mark 
och grundvatten skulle vara förorenade i sådan omfattning att de ut-
gör några konsekvenser till omgivande grundvatten. 

Vid alla typer av markarbeten inom fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12 ska föroreningssituationen beaktas och vid behov ska 
erforderliga skyddsåtgärder vidtas. Vid eventuella schaktarbeten 
inom ovan nämnda fastigheter ska personal på plats vara uppmärk-
sam på att det kan finnas förhöjda halter av föroreningar i marken. 
Schaktmassorna från fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 
ska inte användas på annan plats utan föregående kontroll av för-
oreningshalten. Förorenade massor ska omhändertas på ett miljörik-
tigt sätt.  

Den som äger eller brukar en fastighet och upptäcker en förorening 
är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om föroreningen kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och/eller miljön. 
Schakt i förorenad mark är anmälningspliktig. Anmälan lämnas in 
till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbeten ska på-
börjas.  

 Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde för markradon då 
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga 
bergarter. Marken i planområdet utgörs av lera och berg. Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter anger gränsvärdet 400 Bq/m3 för arbetsplatser. 
Ny bebyggelse bör utföras radonsäkert såvida radonundersökning inte 
påvisar annat.  

 Fornlämningar 
Under 2012 genomfördes en arkeologisk utredning samt en tilläggs-
inventering för området Brunna-Björnbro. Utredningarna visar att 
det i den västra delen av planområdet finns flera fornlämningar i 
form av färdvägar och en hägnad. Centralt i området finns också ett 
gränsmärke. Under 2013 genomfördes också en särskild arkeologisk 
utredning för att undersöka ett tidigare påvisat ett möjligt boplats-
läge (längs huvudgatans sträckning). Utredningen visade att det inte 
funnits någon boplats vid det aktuella läget. Vid en exploatering av 
området kommer fornlämningarna behöva tas bort. Det krävs till-
stånd från Länsstyrelsen för att få ta bort fornlämningarna.  
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Bebyggelseområden Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmsta bostadsområde, 
Skörby, ligger cirka 600 meter söder om planerad industrifastighet. 
Enstaka bostadshus finns inom Nyhagen, cirka 180 meter öster om 
planområdet samt cirka 300meter nordväst om planområdet i 
Apallboda.  

 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Planområdet ingår i ett större område där processen med att om-
vandla naturmark till ett område för verksamheter (Björnbro verk-
samhetsområde) pågår. I öster gränsar planområdet till befintligt 
verksamhetsområde, Västerskogs företagspark. Här finns bland an-
nat Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E-on, Benders AB, Combi-
mix och UAMS AB med flera lokaliserade.  

Planområdets markanvändning kommer vara industri och lager. De-
taljplanen anger ett exploateringstal på 0.5 vilket innebär att det kan 
uppföras byggnader om totalt cirka 150 000kvm. Detaljplanen tillå-
ter en högsta byggnadshöjd på 30 meter, förutom en smal remsa mot 
norr där högsta byggnadshöjd är 20 meter. Inom en 60 meter bred 
yta längs med nya Björnängsvägen tillåts endast skärmtak, komple-
mentbyggnader och nätstationer att uppföras.  

 

 

 Karta: Situationsplan över kvarter nr 3  
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  Den planerade verksamheten utgörs av en större lager och logistikan-
läggning om cirka 88 000kvm. En möjligt framtida expansion om yt-
terligare 25 000kvm finns också planerad. Byggnaden kommer att 
placeras med långsidan mot den nya Björnängsvägen. Byggnads-
kroppen bör gestaltningsmässigt delas upp i flera tydliga volymer och 
med lägre partier som förstärker de horisontella linjerna. Detaljplanen 
medger dock en högsta byggnadshöjd på 30 meter för större delen av 
fastigheten. Då det är en stor byggnad och för att fasaderna inte ska 
upplevas som enformiga och stereotypa bör fasader ges skiftningar i 
struktur, material och/eller färg. Byggnaden kommer att omgärdas av 
hårdgjorda ytor för trafik. För att skapa en säker miljö för anställda 
och besökare kommer en gångförbindelse ovan mark anläggas som 
förbinder entrén med byggnaden. 

En fullt utbyggd anläggning och en verksamhet som är i full gång be-
räknas sysselsätta cirka 700 personer. 
 

 

 

Bild: Fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet 

  
Då nya Björnängsvägen på sikt kommer utgöra tillfart till bostads-
områden längre väster och söder om Björnbro verksamhetsområde 
är det av stor betydelse hur området upplevs av förbipasserande på 
nya Björnängsvägen. Detaljplanen har därför försetts med bestäm-
melser om att fasader som vänder sig mot huvudgata ska utformas 
med särskild omsorg samt att marken längs med nya Björnängsvä-
gen ska ges ett prydligt och ordnat intryck och därför inte får an-
vändas för upplag eller förvaring. Skyltar på kvartersmark får endast 
göra reklam för inom området existerande verksamheter och ska 
vara fasta. 
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 Tillgänglighet 
För att ordna en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikan-
ter planeras nya Björnängsvägen förses med trottoar och separat 
gång- och cykelväg. Passager anläggs i punkter där många naturligt 
väljer att korsa vägen. 

Bebyggelsens utformning ska säkerställa en god tillgänglighet till 
byggnaders entréer, gång- och cykelvägar och friytor enligt gällande 
lagstiftning.  

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

Friytor Rekreation och naturmiljö 
Planområdet innehåller inga naturområden eller ytor för rekreation. 
Enligt planprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Lo-
gistik så kommer ett större sammanhängande naturområde med be-
fintliga stigar att genomkorsa verksamhetsområdet i nordsydlig rikt-
ning. Naturområdet kommer utgöra rekreationsområde för närbo-
ende samt arbetstagare i området. 

Gator och trafik Gatunät  
Västerskogs företagspark och det planerade verksamhetsområdet 
Björnbro angörs från E18 via Kraftleden. Kraftleden är utformad 
som en industrigata utan trottoarer och övergångställen. Gatan har 
en skyltad hastighet på 70km/h. Planer finns på att förbättra gestalt-
ningen och öka framkomligheten för oskyddade trafikanter på 
Kraftleden bland annat genom att en trafikseparerad gång- och cy-
kelväg anläggs på östra sidan om Kraftleden, passager för oskyd-
dade trafikanter samt en cirkulationsplats där Björnängsvägen anslu-
ter till Kraftleden. Cirkulationsplatsen avses även leda till en jäm-
nare och lägre hastighet på gatan. Nedan visas antal fordon per var-
dagsmedelsdygn på Kraftleden och Björnängsvägen. Andelen tung 
trafik (lastbil med eller utan släp) är 13% på de båda vägarna.  

Utbyggnaden av nya Björnängsvägen väster ut innebär att vägen, 
och därmed trafiken på nya Björnängsvägen, kommer att korsa be-
fintligt järnvägsspår till Benders verksamhet i plan. Kontakt kom-
mer att tas med Trafikverket för beslut om skyddsnivån på plan-
korsningen.  
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Karta: Blå siffror visar vardagsmedelsdygnstrafik år 2011. 

  

 Transporter med gods till och från den planerade verksamheten be-
räknas ske med tåg och lastbil. Huvuddelen av transporterna till an-
läggningen sker med 1 fullstort tåg/dag (ett fullstort tåg på 700 me-
ter motsvarar cirka 36 trailers med lastbil). Med samma tåg som an-
kommer anläggningen sker också utleverans av gods. Transporter 
med gods till och från anläggningen på tåg kommer att ske under 
lågtrafiktid. Transporter från anläggningen sker förutom med tåg 
också med cirka 250 lastbilar/dag, det vill säga cirka 500 fordonsrö-
relser per dag med lastbil. Dessa transporter kommer trafikera nya 
Björnängsvägen, Kraftleden och E18. Trafiken till området består 
också av personbilstrafik, cirka 150-200 personbilar per dag, som 
genereras av anställda. Utöver detta tillkommer kollektivtrafiken.  

Påverkan på Mälarbanan av förslaget till detaljplan bedöms som 
ringa då det är en så liten andel godståg samt att godstågen kommer 
trafikera banan under lågtrafiktid. E18 bedöms ej heller påverkas 
negativt till följd av förslaget till detaljplan då tillskottet av fordons-
rörelser är så pass litet (cirka 500 fordonsrörelser per dag med last-
bil) jämfört med dagens trafikmängder på E18 (cirka 22 100 fordon 
per dygn väster om trafikmotet och cirka 22 580 fordon per dygn 
öster om trafikmotet). Den uppkomna trafiken kommer troligtvis att 
fördelas relativt jämt mellan östlig respektive västlig riktning på 
E18 och det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra 
trafikplats.  
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 Planerad anläggning förutsätts också bli väl försörjd med kollektiv-
trafik, men viss personbilstrafik kommer att tillkomma till ovan 
nämnda siffror. Men då fler arbetstillfällen skapas lokalt i Bålsta till 
följd av anläggningen finns möjlighet att utpendlingen mot Stock-
holmsområdet minskar. Anläggningen kan bidra till att minska per-
sonbilstrafiken på E18. 

Den framtida trafikmängden på gatorna, nya Björnängsvägen och 
Kraftleden, har bedömts översiktligt i samband med upprättandet av 
Planprogram för Björnbro verksamhetsområde. Siffrorna är mycket 
osäkra, eftersom såväl lokaliseringstakt och omfattning av nya verk-
samheter i Björnbroområdet som utbyggnaden av nya bostäder väs-
ter där om inte kan preciseras. Den planerade Björnängsvägen samt 
omgestaltningen av Kraftleden ges en utformning som bedöms klara 
framtida beräknade trafikmängder. 

Nya Björnängsvägen föreslås få en gatusektion som redovisas i föl-
jande figur. Ett 19 meter brett utrymme krävs.  

 

 
 Bild: Gatusektion, 19 meter bred, för nya Björnängsvägen (huvudgata i 

detaljplanen) 

  
Den befintlig Björnängsvägen som ansluter till Vallalundsvägen i 
norr kommer få en ny dragning genom det planerade verksamhets-
området och en ny anslutning till nya Björnängsvägen strax väster 
om Nyhagen och Västerskogs företagspark. Gatan ges en gatubredd 
på 7 meter och förses med en trottoar, två meter bred, på östra sidan. 
Se gatusektion nästa sida. Kvarvarande mark, 20 meter, mellan 
lokalgata och planerad anläggning, kvartsmark, planeras att använ-
das för dagvattenhantering. 
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 Bild: Gatusektion för ny lokalgata (del av befintliga Björnängsvägen) och 

dagvattenstråk, 29 meter bred 
 

 Gång- och cykeltrafik 
I Bålsta finns ett väl utbyggt gång och cykelvägnät mellan bostads-
områden. I samband med genomförandet av den planerade omge-
staltningen av Kraftleden kommer gatan att förses med gång- och 
cykelväg på gatans östra sida samt förses med övergångställen. Väs-
terskogs företagspark nås idag via befintlig gång- och cykelväg från 
bostadsområdet Skörby i söder. Det planerade verksamhetsområdet 
kommer att ansluta till befintligt och planerat gång- och cykelvägnät 
i samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen. Nya Björn-
ängsvägen kommer att förses med trottoar samt separat gång- och 
cykelväg för att skapa god tillgänglighet och en trygg trafikmiljö för 
de oskyddade trafikanterna. Övergångsställen anläggas i naturliga 
korsningspunkter. 

 Kollektivtrafik 
Västerskogs företagspark kollektivtrafikförsörjs av UL med buss-
linje 310. Busslinjen har en turtäthet på en tur i timmen på morgon 
och kväll och varannan timme på dagtid. Närmsta busshållplats är 
lokaliserad vid Räddningstjänsten Enköping-Bålsta, cirka 300 meter 
öster om planområdet.  

I samband med att Björnbro verksamhetsområde byggs ut finns be-
hov av att se över linjesträckningarna för kollektivtrafiken. Målet 
ska vara att förse Björnbro verksamhetsområde med så god kollek-
tivtrafik (hög turtäthet och närhet till busshållplats) så att de som ar-
betar i området väljer att åka kollektivt istället för bil till arbetet.  

 Parkering, varumottag och utfarter 
Angöring för bilister och transporter med lastbil sker från nya Björ-
nängsvägen i söder. Detaljplanen reglerar inte exakt placering av in- 
och utfarter utan detta avgörs i samband med bygglov. Tomten kan 
anslutas med ett järnvägsspår för godstrafik vilket innebär att varor 
kan tranporteras på järnväg.  
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 Parkeringsplatser ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatser för be-
sökare och arbetstagare samt för lastbilar som väntar på sin tur vid 
lastning och lossning planeras att anläggas i området utefter nya 
Björnängsvägen.  

Järnvägstrafik Redan i dagsläget finns ett befintligt järnvägsspår som går utefter 
västra kanten på Västerskogs företagspark och som leder fram till 
Benders AB. Järnvägsspåret trafikeras av Benders AB men enligt 
avtal finns möjlighet att ansluta fler godsspår till spåret. Delar av 
befintligt godsspår får förbättrat planstöd i nu pågående detaljplan.  

I samband med utbyggnaden av Björnbro verksamhetsområde plan-
eras kvarter 3 försörjas med ett nytt järnvägsspår för godstrafik. 
Järnvägsspåret ansluter till befintlig växel till Mälarbanan. Utbygg-
naden av järnvägsspåret medför att delar av Räddningstjänstens öv-
ningsområde inom fastigheten Bålsta 3:356 tas i anspråk samt att 
markens nivåer behöver anpassas till rekommenderade lutningar för 
järnvägsspår för tung godstrafik.  

Störningar Industribuller 
Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhus-
riktvärden för externt industribuller (se även Riktlinjer för externt 
industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, Naturvårdsverket). Till 
verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verk-
samhet ej bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på 
industritomten betraktas som industribuller och/eller beräknas in i 
ljudnivån från industrin. 

Områdesan-
vändning 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå, 
dBA-läge ”FAST” 

Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-
22 samt sön-

dag och 
helgdag kl. 

07-18 

Natt kl. 
22-07 

Momentana ljud 
nattetid kl. 22-07 

Arbetslokaler för 
ej bullrande 
verksamheter 

60 55 50 - 

Bostäder och re-
kreationsytor i 
bostäders grann-
skap samt utbild-
ningslokaler och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
(Ej 

bild-
ningslo-
kaler) 

55 

 

 Buller som kan uppstå från anläggningen och som bedöms kan på-
verka omgivningen lokalt är interna och externa transporter samt 
temperaturaggregat på lastbilar och tåg.  

Genomförda beräkningar på industribuller visar att verksamheten 
uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden vid närmsta bostad för samt-
liga beräkningsfall. Detta under förutsättning att driften av fordon 
som hanterar logistiken internt (reachstacker och terminaltruck) inte 
är i drift mer än maximalt 3h 30 min (38%), vardera under nattetid 
klockan 07-22 på den norra sidan av verksamheten. Beräkningen är 
gjord utifrån dagens förutsättningar och nivåer på fordon.  
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 Trafikbuller 
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt de 
riktvärden för trafikbuller som normalt inge bör överskridas vid ny-
byggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller vä-
sentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen enligt tabellen nedan. 

 Ekvivalent ljudtrycks-
nivå 

Maximal ljudtrycks-
nivå 

Inomhus 30 dBA 45dBA (nattetid) 
Utomhus 

- Vid fasad 
- Uteplats 

 
55 dBA 

- 

 
- 

70 dBA 
 
Planerat och befintligt industrispår medger tåg med en högsta has-
tighet på 10km/h. Vägtrafik till och från det planerade verksamhets-
området kommer att trafikera nya Björnängsvägen och Kraftleden.  

 Genomförd bullerberäkning på spårtrafik och vägtrafik visar att be-
fintliga bostäder inte kommer att påverkas av buller från järnvägs-
trafiken till följd av utbyggnaden av kvarter nr 3 inom Björnbro 
verksamhetsområde. Befintligt godsspår till Benders AB ger en för-
sumbar påverkan i förhållande till det buller som kommer från 
Mälarbanan. De bostäder som får höga ljudnivåer på grund av järn-
vägen får det redan idag till följd av Mälarbanan. Vägtrafiken har, 
enligt utförda beräkningar, ingen eller liten påverkan på bostäder i 
området. För de få bostäder som överskrider riktvärdet är fönsteråt-
gärder en rimlig åtgärd.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Planområdet genomkorsas av överföringsledningar till Krägga och 
Enköpings kommun för dricksvatten och spillvatten. Ledningarna 
måste flyttas vid en exploatering av området. Befintliga ledningar 
har kapacitet att klara den nya anläggningen.  

 Dagvatten 
Så gott som hela planområdet kommer att bestå av bebyggda 
och/eller hårdgjorda ytor vilket ställer krav på dagvattenhanteringen 
i området. Principen för dagvattenhanteringen är att dagvatten skall 
hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera upp-
komsten av flöden och föroreningar. Befintliga dagvattenledningar i 
närliggande områden har inte kapacitet att ta emot mer dagvatten än 
i dagsläget. Därför krävs ett separat avledningssystem i form av 
dagvattenstråk som ansluts till befintlig bäck/dike som leder till re-
cipient Mälaren. Dagvattenanläggning inom tomtmark ska dimens-
ioneras för att klara ett 5 års regn samt att fördröja dagvattenflöden 
som motsvarar naturlig avrinning. 
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 En dagvattenutredning har utförts för kvartersmarken inom hela om-
råde A dvs. både kvarter 1, 2, 3 och 4. Flödes- och föroreningsbe-
räkningar har utförts utifrån föreslagen markanvändning och en an-
tagen exploatering. Förslag till hantering av dagvatten ges för varje 
kvarter samt att det bör anläggas ett dagvattenstråk inom allmän 
plats som kan ta emot dagvatten från kvarter 1-4.  

Exakt utformning av dagvattenanläggningen för kvarter nr. 3 tas 
fram i samband med projektering av området. Detaljplanen anger att 
dagvatten ska fördröjas inom tomtmark samt att riktlinjer i kommu-
nens dagvattenpolicy ska efterföljas. Även förslag och resultat i 
dagvattenutredningen bör ligga till grund för fortsatt planering av 
området. 

 På allmän platsmark, utefter lokalgatan, föreslås en 20 meter bred 
zon som avses användas för dagvattenhantering. 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bland annat 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 rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv. 
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 
 

 Det finns ett utbyggt fjärrvärmenät i delar av Bålsta. Västerskogs fö-
retagspark är inte anslutet till fjärrvärmenätet men det finns en lokal 
produktionsenhet. Det är stor brist i fjärrvärmeproduktionen i områ-
det i dag så några nya kunder kan inte anslutas till fjärrvärmenätet. 
Till år 2017 planeras ett nytt kraftvärmeverk stå klart i Upplands 
Bro vilket ger möjlighet att knyta ihop produktionen och då också 
ansluta nya kunder i Bålsta.  

Den planerade anläggningen har endast behov av tillförd energi för 
uppvärmning av lokalerna under ett fåtal dagar per år. Uppvärm-
ningen kommer vid dess tillfällen troligtvis att ske med värmepump.  
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 El 
Området är i dagsläget inte försörjt med el. Elnätet inom planerat 
verksamhetsområde kommer att byggs ut från öster. Då planerad an-
läggning inom kvarter 3 är så pass stor finns det möjlighet att an-
sluta verksamheten direkt till högspänningskabeln. Vid annan verk-
samhet än den planerade inom planområdet, kvarter 3, bör området 
försörjas med två nätstationer som placeras utefter huvudgatan med 
några hundra meter mellanrum. Varje nätstation har behov av en yta 
som är 6*6 meter. Inom en radie på 5 meter från den ytan får inga 
byggnader placeras. Område för teknisk anläggning, ej låst i läge, 
reserveras i detaljplanen. 

 Befintliga luftledningar som korsar det planerade industrispåret i 
nordsydlig riktning behöver markförläggas vid en utbyggnad av in-
dustrispåret.  

 I samband med utbyggnaden av nya Björnängsvägen behöver kraft-
ledningsstolparna för befintlig luftledning som korsar den planerade 
nya Björnängsvägen i nordsydlig riktning förstärkas, alternativt att 
ledningen markförläggs. 

 Tele och data 
Telekablar och bredbandsnät kommer att dras fram i området.  

 Avfall 
Avfall hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. Närm-
aste återvinningsstation finns inom Västerskogs företagspark.  

Trygghet och säker-
het  
 

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 planom-
rådet. Om det i framtiden blir aktuellt med en ny verksamhet som 
omfattar transporter till och från området med farligt gods eller be-
tydande kemikaliehantering inom planområdet ska en riskutredning 
utföras. Området gränsar till befintligt brandstationsområde, vilket 
med ett väl utbyggt vägnät, medför kort framkörningstid till delom-
råden. 
 

 I samband med utbyggnad av infrastruktur som vatten och avlopps-
ledningar ska området försörjas med ett brandpostnät. Gällande rikt-
linjer för flödeskapacitet och utformning ska följas. 
 
En utbyggd infrastruktur av gång- och cykelvägar inom planerat 
verksamhetsområde samt i angränsande områden bidrar till att skapa 
en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.  
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Miljökonsekvenser En behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har 
stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. Detaljplanen bedöms ge 
en sådan betydande påverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen, daterad 2013-09-05, har upprättats av 
Sweco Environment AB i Västerås. Miljökonsekvensbeskrivningen 
bifogas i helhet till detaljplanen som bilaga. Nedan följer en sam-
manfattning: 

De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konse-
kvenser är påverkan på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskaps-
bild, kulturmiljö, buller, trafik och tillgänglighet, luft samt rekreat-
ion och friluftsliv. 

 De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet be-
döms bli måttligt positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med 
tillhörande gång- och cykeltrafik byggs ut vid verksamhetsområdet. 
Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara goda. 

 När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms 
det bli små positiva konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgär-
der för att minska påverkan av ökade dagvattenflöden liksom sprid-
ning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men lokali-
seringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvali-
tét i andra delar av kommunen och utanför planområdet.  

De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och land-
skapsbild bedöms bli måttligt negativa på grund av de stora ytor 
som omvandlas till verksamhetsområde med avplaning av ytan och 
minskade naturområden som följd. 

För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli 
små negativa konsekvenser av planens genomförande. En utredning 
visar att ett bullerriktvärde för vägtrafik överskrids vid ett bostads-
hus medan det tillkommande industrispåret inte kommer påverka 
bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till re-
kreation påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsom-
råde. I det framtida Björnbro verksamhetsområde kommer natur-
mark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer medföra att 
fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver till-
stånd från länsstyrelsen. 

Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvali-
tetsnorm kommer att överskridas.  

Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en 
del miljömål negativt.  

MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska mil-
jöpåverkan. 



19(24) 
 

 Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det 
framtida verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners på-
verkan behöver inte medföra negativ miljöpåverkan men den sam-
mantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan se annorlunda 
ut. 

 Uppföljning av miljökonsekvensbeskrivning 
Till antagandet av detaljplanen har ett utkast till särskild samman-
ställning, enligt MB 6kap 16§, tagits fram. Efter antagandet av de-
taljplanen för kvarter nr 3 Logistik Bålsta kommer en färdig hand-
ling att tas fram. Den särskilda sammanställningen är en utvärdering 
av hur miljöfrågorna har beaktats i planarbetet. I sammanställningen 
finns förslag till vilka åtgärder som bör följas upp.  

Kommunen kommer också att upprätta ett åtgärdsprogram som be-
skriver vad som ska göras, vem som har ansvaret för att genomföra 
åtgärden och när åtgärden bör vara gjord. Åtgärdsprogrammet 
kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

Miljökvalitetsnormer Utomhusluft 
Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
på miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avseende halterna för kvä-
vedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och 
partiklar (PM10 och PM 2.5). 

 Vattenförekomster 
Enligt Vattenmyndighetens databas VISS har Mälaren-
Gripsholmsviken god ekologisk och kemiska status. Det bedöms 
finnas risk att den kemiska stutsen försämras till år 2015. Orsaken 
till försämrad kemisk status skulle vara halten av TBT från hamn-
verksamhet. Även förekomst av koppar, PCB, lösningsmedel och 
petroleumprodukter från hamnverksamheter bedöms medföra risk 
för försämrad kemisk status.  

 Genomförandet av planen bedöms inte medföra en negativ inverkan 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, avseende god 
kemisk och ekologisk status för ytvatten samt grundvattnets ke-
miska och kvantitativa status. Bedömningen grundar sig på följande: 

• Dagvatten från planområdet kommer att renas i en dagvat-
tendamm innan det släpps vidare till befintligt dike. Det in-
nebär att vatten från dagvattendammen kommer att transpor-
teras drygt 6 km i dike innan det når recipienten Mälaren. 
Diken har generellt en god reningsförmåga för dagvatten.  

• Då dagvatten från planområdet föreslås renas i en damm 
finns goda möjligheter att ta hand om utsläpp från olyckor 
genom att tillfälligt proppa utflödet från dammen för att 
kunna pumpa bort föroreningarna. Det finns även goda möj-
ligheter att avskilja olja. 
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 • Utanför planområdet planeras för ett dagvattenstråk för om-
händertagande av dagvatten från verksamhetsområdet. Ut-
formningen av detta stråk är inte planerad men här finns 
möjligheter att uppnå rening vilket kan minska förorenings-
halter och mängder ytterligare.  

• Möjlighet finns också att ta hänsyn till utspädningseffekten i 
Mälaren vilket minskar föroreningshalten. 

 • En jämförelse av föroreningsmängder via dagvatten från 
planområdet och utsläpp från reningsverket utgör utsläppen 
från dagvatten en liten procentuell andel av utsläppen från 
avloppsreningsverket med avseende på kväve och fosfor. 
När det gäller metaller utgör dagvattenutsläppen efter rening 
i diket mindre än 10 % av utsläppen från reningsverket med 
undantag av Zink och Bly. Bly utgör 38 % av utsläppen från 
reningsverket. Mängden från både reningsverket och dagvat-
ten bedöms dock som liten. Utspädningseffekten har inte 
vägts in i bedömningen.  
 

Det planerade dagvattenstråket utanför planområdet bör beaktas i 
bedömningen. Anläggandet av detta gör att det finns goda möjlig-
heter att ytterligare minska föroreningsmängder från planområdets 
dagvatten. Det är dock inte möjligt att beräkna hur mycket eftersom 
det inte finns något underlag om dagvattenstråket än. Bedömningen 
är att miljökvalitetsnormerna för Mälaren inte kommer att påverkas 
negativt.  
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GENOMFÖRANDE  

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt nya 
plan- och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 
Preliminär tidplan för detaljplanen är enligt följande: 

Samråd    maj – juni 2013 
Granskning    oktober 2013 
Antagande    december 2013 
Laga kraft    januari 2014 
 

  Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 
kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att 
gälla tills den ändras eller upphävs. 

Möjlighet finns att bygga ut kvarter nummer 3 i etapper.  

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 
Kilenkrysset AB (benämns byggherren) och Håbo kommun ansva-
rar för planens genomförande.  

Byggherren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten på kvar-
tersmark samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor 
till följd av genomförandet av detaljplanen (nytt järnvägsspår, infar-
ten till E-on, markförläggning och flytt av ledningar). Byggherren 
förutsätts utföra och bekosta alla nödvändiga åtgärder för att klara 
uppställda krav på dagvattenhantering enlig kommunens dagvatten-
policy inom planområdet. 

 Kommunen är huvudman för allmänna gator, naturområden samt 
vatten och avloppsledningar. E-on är huvudman för fjärrvärme och 
elnät.  

 Avtal 
Ett avtal som reglerar ekonomi, ansvar och erforderlig markregle-
ring ska träffas mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och 
byggherren innan detaljplanen antas.  

Avtal bör upprättas som ger byggherren rätt att ansluta stickspår till 
befintligt godsspår.  

Tekniska åtgärder Tekniska utredningar 
Projektering av industrispår, VA- och dagvattenanläggningar, el och 
fjärrvärme ska ske i samråd mellan byggherren, E-on, Håbo kom-
mun och Benders AB.  

Eventuella kompletterande tekniska undersökningar skall ombesör-
jas och bekostas av byggherren. 



22(24) 
 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi 
Kommunens kostnader för handläggandet av detaljplanen betalas av 
byggherren i enlighet med tecknat planavtal.  

 Byggherren bekostar dessutom genom plankonsult upprättandet av 
planhandlingar samt det underlag som krävs för detaljplanens fram-
tagande. 

Byggherren bekostar förutom anläggnings- och byggnadsarbeten på 
kvartersmark även ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor som 
härrör från exploateringen. Dessa är markförläggning av luftledning 
till följd av nytt industrispår, flytt av överföringsledningar för spill-
vatten och dricksvatten samt iordningställande av infart till fastig-
heten Brunna 1:12 i samband med utbyggnad av industrispår och 
förändrad höjdsättning av mark.  

 Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnaden av ny lokalgata, 
utbyggnad av Björnängsvägen väster ut, anläggandet av ny cirkulat-
ionsplats vid korsningen Kraftleden och Björnängsvägen samt för-
stärkning av kraftledningsstolpar till följd av ny väg. De fastighets-
bildningsåtgärder som erfordras för genomförandet av detaljplanen 
bekostas av kommunen. 

Förutom köpeskilling för marken kommer byggherren få erlägga ett 
belopp som utgör andel i Björnbroområdets infrastruktur samt för 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Eventuella arkeologiska åtgärder inom planområdet utförs och be-
kostas på kvartersmark av byggherren och på allmän platsmark av 
kommunen.  

Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
Genomförandet av detaljplanen innebär att en eller flera fastigheter 
kan bildas inom område som betecknas JU i planen.  

Områden som avsatts som allmän platsmark (natur, huvudgata och 
lokalgata) på plankartan ska genom fastighetsreglering överföras till 
kommunens gatu- och parkmarksfastighet i området.  

Gemensamhetsanläggningen Lundby GA:1 måste omprövas i sam-
band med genomförandet av detaljplanen. Ombildandet i framtiden 
innebär att kommunen övertar ansvaret för den del av befintliga 
Björnängsvägen som i detaljplanen benämns som Lokalgata (kom-
munal väg). Håbo kommun skall ansöka om och bekosta en sådan 
lantmäteriförrättning. I förrättningen skall även eventuell ersättning 
till de delägande fastigheterna till Lundby Ga:1 utredas och be-
stämmas. 
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 Vid byggnation av stickspåret och lokalgatan skall, vid behov av till 
exempel avstängning av väg, en alternativ väg föreslås så att fram-
komlighet finns för de delägande fastigheterna. 

Servitut bör bildas för nytt järnvägsspår till förmån för nyttjaren. 

 Befintlig ledningsrätt för dricksvattenledning och spillvattenledning 
kan behöva ändras till nytt läge. Befintlig ledningsrätt för stark-
strömsledningar behålls. Ledningsrätt till förmån för ledningshava-
ren kan bildas för eventuella framtida nätstationer. Ansökan om 
ledningsrätt görs av respektive ledningshavare. 

 

 

Bild som visar vilka rättigheter (gemensamhetsanläggning, samfälligheter, ledningar) som finns 
inom och angränsande planområdet. Källa: Lantmäteriet och Håbo kommun 

 Namnfrågor 
Befintliga Björnängsvägen från norr, förbi bland annat Brunna 1:12 
och Bålsta 3:356, bör ges ett nytt namn. Förlängningen av Björn-
ängsvägen väster ut föreslås få namnet Björnängsvägen. 

Konsekvenser av fas-
tighetsrättsliga åtgär-
der 

Möjlighet för Räddningstjänsten Enköping-Håbo att nyttja fastig-
heten Bålsta 3:356 kvartstår men kommer att inskränkas då nytt 
järnvägsspår planeras att anläggas i kanten av fastigheten. Bålsta 
3:356 kommer att belastas med ett servitut.  
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MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingen har upprättas av och 
, Sweco Architects i Västerås, i samarbete med tjänstemän inom 

Håbo kommun, Håbo Marknads AB samt Kilenkrysset AB. 
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Förslag till detaljplan för kvarter nr 3 Logistik Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län, 
upprättat i april 2013, reviderat i november 2013. 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

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. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhusets entré, på 
Håbo bibliotek samt på kommunens hemsida (www.habo.se). 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 erinran. Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att 
invända mot förslaget: Polismyndigheten i Uppsala län, Vattenfall Eldistribution AB, Skanova 
och Svenska kraftnät. Polismyndigheten inkom med samma yttrande två gånger.  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslaget till detaljplan har efter samrådsskedet varit tillgängligt för granskning under tiden 9 ok-
tober - 30 oktober 2013 i kommunhusets entré, på Håbo bibliotek samt på kommunens hemsida 
(www.habo.se). Under granskningstiden inkom 17 yttranden. Av dessa var 4 stycken utan erin-
ran. Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Landstinget i 
Uppsala Län, Svenska Kraftnät, Försvarsmakten och E-on. 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas yttranden med synpunkter som inkommit under granskningsskedet samt 
kommentarer till dessa. Inkomna yttranden redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga.  

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 15) 

Synpunkter på detaljplanen 

Länsstyrelsen vill betona vikten av att föreslagna dagvattenåtgärder genomförs samt att 
bullerfrågan följs upp och att åtgärder vid behov vidtas.   

Svar 

Arbete pågår med att utvärdera hur miljöfrågorna har beaktats i planarbetet, i en särskild 
sammanställning. I den särskilda sammanställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansva-
ret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas fram. 
Åtgärdsprogrammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 
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2. Trafikverket (bilaga nr 8) 

Synpunkter på detaljplanen 

Trafikverket vidhåller att tågen ska ankomma och avgå direkt till terminalen. Vid en ut-
veckling av verksamheten, med fler tågavgångar som följd, krävs ett triangelspår med 
överlämningsbangård för att inte påverka Mälarbanan negativt. Kostnaden för en om-
byggnad ska bekostas exploatören. Det tåg som föreslås i rubricerad plan bör fram till 
dess att det finns en överlämningsbangård vända i Bro, vid ankomst från väster. 

Svar 

En förutsättning för verksamheten är att det inte ska ske några aktiviteter på Bålsta drifts-
plats. När det blir aktuellt med en utökning av verksamheten, etapp 2, finns det behov av 
ett triangelspår med överlämningsbangård. Triangelspår och överlämningsbangård ersät-
ter aktiviteterna i Bro. Kommunen och Håbo Marknads AB har kontakt och kommer även 
framöver att ha dialog med Trafikverket om triangelspåret och utvecklingen i området.  

3. Lantmäteriet (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Grundkartan ska innehålla följande information:  

- Korrekt angiven fastighetsindelning 

- Samfällighetsbeteckningar och samfällighetsgränser ska finns med 

- Gemensamhetsanläggning ska redovisas 

- Servitut och ledningsrätter ska redovisas 

Svar 

Planbeskrivningen kompletteras med en karta som visar var samfälligheter, gemensam-
hetsanläggningar, servitut och ledningsrätter finns samt om de berörs av detaljplanen. 
Grundkartan har justerats så att beteckning för samfälligheter syns i vyn. 

4. Tillståndsnämnden, Miljöavdelningen, Håbo kommun (bilaga nr 9) 

Synpunkter på detaljplanen  

Miljöavdelningen önskar att man sparar så mycket som möjligt av den nuvarande natur-
miljön. De har funderingar kring vilka riskerna är med att den naturliga hanteringen av 
markvatten upphör samtidigt som grundvattenytan ligger högt. Miljöavdelningen före-
språkar att den skyltade hastigheten sänks från 70km/h till 50 km/h. Trafikstockning bör 
undvikas då det kan leda till försämrad luftkvalitet och lågfrekvent buller. Kapaciteten i 
Bålsta norra trafikplats bör utredas.  
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Närboende kan bli störda med anledning av den utökade trafiken på lågtrafiktider. Miljö-
avdelningen förutsätter att drifttiden för fordon mellan 22-07 är förenlig med planerad 
verksamhet.  

Det är av stor vikt att det tas ett samlat grepp över dagvattenhanteringen inom hela områ-
det som ska exploateras. Miljöavdelningen undrar hur väl undersökt reningsförmågan är 
hos befintligt dike om sex kilometer. Miljöavdelningen anser inte att det är relevant att 
jämföra dagvattnets föroreningar med reningsverkets utsläpp. Planbeskrivningen bör 
kompletteras med information om att exakt utformning av dagvattenanläggningen tas 
fram i samband med projektering av området i enlighet med dagvattenutredningen. 

Miljöavdelningen efterfrågar en analys av kylsystemets energiåtgång och möjligheten att 
minska åtgången. 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningens bör-krav ska utformas som skall-krav. Det är otydligt 
vem som ska ansvara för uppföljningen. 

Kontrollprogram och riktlinjer för miljöhänsyn bör tas fram för pågående exploatering. 
Ansvaret för att ta fram kontrollprogram och riktlinjer bör pekas ut.  

Hårdgjorda ytor bör undvikas där det inte är helt nödvändigt. Kommunen bör ta ett över-
gripande ansvar för att åtgärda konsekvenser som verksamheten ger upphov till, exem-
pelvis att ansvara för drift av dagvattendammar. 

Svar 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort samt i detaljplaneprogrammet för 
Björnbro verksamhetsområde har den övergripande strukturen vad gäller vägar, kvar-
tersmark och natur med mera redan utretts.  

Skyltad hastighet på väg och byggnaders energiåtgång är inga detaljplanefrågor. Hastig-
hetsbegränsning av väg med kommunalt huvudmannaskap beslutas av utsedd nämnd i 
kommunen. En byggnads energiåtgång ska inte finnas som planbestämmelse på plankar-
tan då detta redan regleras i BBR (Boverkets byggregler). 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. I åtgärdsprogrammet kommer det 
att framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden för uppföljningen. 

Vid samrådet efterfrågades förtydligande angående dagvattnets påverkan på miljökvali-
tetsnormerna för Mälaren. För att sätta utsläppen från planområdet i relation till andra ut-
släpp gjordes en jämförelse med utsläpp från avloppsreningsverket. Det dike till vilket 
dagvatten avleds har inte detaljstuderats. Bedömningen utgår från att diken generellt re-
nar dagvatten och att vattnet kommer att transporteras en längre sträcka i diket. Efter re-
ning på kvartersmark samt dikestransport kvarstår bedömningen att utsläppen inte kan 
anses påverka miljökvalitetsnormerna för Mälaren negativt. 
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Dagvattenutredningen som togs fram i samband med planarbetet har bedömt behovet av 
rening utifrån kommunens dagvattenpolicy. I det fortsatt arbetet kommer policyn att be-
aktas. Planbeskrivningen kompletteras med information om dagvattenutredningen. Upp-
följning av dagvattenhanteringen i området kommer att ske. I åtgärdsprogrammet kom-
mer det att framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden för uppföljningen. 

Den verksamhet som kommer att bedrivas medför mycket hårdgjorda ytor och fördröj-
ningsåtgärder kommer studeras i det fortsatta arbetet.  

Arbete pågår med att utvärdera hur miljöfrågorna har beaktats i planarbetet, i en särskild 
sammanställning. I den särskilda sammanställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansva-
ret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas fram. 
Åtgärdsprogrammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

5. Naturskyddsföreningen Håbo (bilaga nr 3) 

Synpunkter på detaljplanen 

Naturskyddsföreningen önskar se en trafiklösning som gör det attraktivare att välja Bålsta 
norra infart än den södra för tung trafik. De saknar en beskrivning av konkreta åtgärder 
för att minska de störningar som förväntas uppkomma när anläggningen är på plats och 
transporterna till och från anläggningen kommit igång. Byggherren bör ansvara ekono-
miskt för att det skall kunna gå att passera spåret som kommer att korsa Björnängsvägen. 
Vi anser att denna synpunkt inte har beaktats. 

Björnängsvägen ska inte fortsätta väster om kvarter nr 3. 

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller ett ”nollalternativ” som vi bedömer realistiskt. 
Föreningen förordar att busslinje 310 läggs om så att denna löper igenom området.  

Informationsskyltar vid fornlämningar bör sättas upp. 

Kilenkrysset bör gå ett steg längre och satsa på egen produktion av elektricitet för att dri-
va belysning etc. i anläggningen, t.ex. i form av installation av solpaneler och/eller vind-
kraftverk. 

Svar 

Ambitionen är att trafiken till/från verksamhetsområdet ska använda Bålsta norra trafik-
plats. En cirkulationsplats vid nuvarande korsning Kraftleden – Björnängsvägen planeras 
vilket kommer underlätta för trafiken och bidra, tillsammans med andra åtgärder, till att 
den tunga trafiken väljer den norra trafikplatsen. I arbetet med centrum planeras en för-
ändring av Stockholmsvägen som även den bidrar till att minska attraktiviteten för tung 
fordon att köra via centrum.  



  
   

 
 2013-11-18 KS 2012/106 nr 2013.3314

 

5 
 

Möjlighet att passera spåren kommer att finnas då nya Björnängsvägen är en allmän väg. 
Hur passagen kommer att utformas kommer att diskuteras mellan kommunen och Trafik-
verket då det är Trafikverket som bestämmer skyddsnivån i en ny plankorsning.  

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. I åtgärdsprogrammet kommer det 
att framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden för uppföljningen. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort samt i detaljplaneprogrammet för 
Björnbro verksamhetsområde har den övergripande strukturen vad gäller vägar, kvar-
tersmark och natur med mera redan utretts. Denna detaljplan omfattar och lägger endast 
fast den del av nya Björnängsvägen som går utefter kvarter nr 3. Detaljplanen omfattar 
inte någon fortsättning av nya Björnängsvägen väster om kvarter nr 3.  

Inom kvarter nr 3 kommer inga fornlämningar att sparas. Däremot finns det möjlighet att 
informera om fornlämningar, genom skyltning, i de delar av programområdet där natur 
sparas och strövstigar föreslås. Kommunen anser att det är en bra idé med skyltar som in-
formerar om kulturhistorian. I åtgärdsprogrammet kommer det att framgå vem som an-
svarar för och står för kostnaden för skyltningen. 

Plan och bygglagen ger inte möjlighet att ställa högre krav på energiåtgång än vad som 
regleras i BBR eller krav på egen produktion av elektricitet. Byggherren informeras om 
Naturskyddsföreningens förslag.  

6.  (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

De överklagar mot det planerade industribygget i Björnbro-området. Planeringen av indu-
stribygget anser de är väldigt olämpligt med hänsyn till de boende och övrigas hälsa. 
Barnen kommer inte kunna passera Björnängsvägen säkert och de kommer störas av ljud 
från lastbilar dygnet runt. Om bygget kommer till mot deras vilja kräver de att ett bul-
lerstaket, minst 3 meter högt, utefter hela vägen, tunnel eller bro över/under den tungt tra-
fikerade vägen, att kommunen regelbundet tar miljö- och bullerprover under arbetstiden 
för att säkerställa miljö och ljudnivå i området samt att det finns en plan om djur och 
människor blir så pass störda att de måste flytta.  

De överklagar pga. att: 

- Skog och grönområden försvinner 

- Djurlivet blir fördärvat 

- Dålig livsmiljö 

- Bullerstörningar samt grov trafik dygnet runt 

- Värdeminskning av bostaden 
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- Svårt för barnen att ta sig från Nyhagsvägen till skola, kompisar och träningar 

- Mera utsläpp pga. extremt ökande trafik utanför bostadsområdet 

- Fridlysta salamandrar hotas att utrotas i området 

Svar 

Det är inte möjligt att överklaga förslaget till detaljplan i detta skede av planprocessen. 
Detaljplanen har ännu ingen rättsverkan. Det är först när kommunen tar beslut om att anta 
detaljplanen (vilken har rättsverkan) som beslutet kan överklagas. När detaljplanen har 
antagits av kommunfullmäktige kommer sakägare med kvarvarande synpunkter få infor-
mation per brev om den fortsatta processen. För ytterligare information är du välkommen 
att kontakta kommunen. 

Vid utbyggnaden av nya Björnängsvägen samt cirkulationsplatsen vid korsningen Björn-
ängsvägen och Kraftleden avses gatan förses med trottoar, trafikseparerad gång- och cy-
kelväg samt passagemöjligheter. I samband med projektering av gatan kommer exakta 
lägen för passager och dylikt att bestämmas. Någon gångbro över eller tunnel under vä-
gen är inte aktuellt. 

Arbete pågår med att utvärdera hur miljöfrågorna har beaktats i planarbetet, i en särskild 
sammanställning. I den särskilda sammanställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansva-
ret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas fram. 
Åtgärdsprogrammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas.  

7.  (bilaga nr 7) (  

Synpunkter på detaljplanen 

Detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen tar inte tillräckligt hänsyn till den totala 
påverkan som inrättandet av ett logistikcentrum innebär. En sådan omfattande expansion 
kommer innebära konsekvenser även utanför det område som omfattas av detaljplanen. 
Detta gäller särskilt den mycket stora ökningen av tung trafik och personbilstrafik som 
verksamheten kommer att medföra. 

Befintlig trafiklösning vid trafikplats Bålsta kommer orsaka köbildning. Redan idag finns 
problem med köbildning på grund av problematiken för trafik från Stockholmshållet att 
svänga vänster in på väg 263. Dessutom saknas det gång- och cykelväg längs väg 263 
vilket skapar en farlig trafiksituation för cyklister och fotgängare. 

De anser att en förutsättning för att godkänna detaljplanen är att det ingår en trafiklösning 
som beaktar helhetsperspektivet även utanför det aktuella planområdet.  
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Svar 

Det finns inga kända kapacitetsproblem vid Bålstas norra trafikplats enligt uppgifter från 
miljö- och teknikförvaltningen. Tillskottet av 250 lastbilar per dygn, det vill säga 500 
fordonsrörelser per dygn, kommer att fördela sig i alla riktningar vid trafikplatsen, det vill 
säga i riktning till och från Stockholm samt i riktning till och från Enköping. Tillskottet 
av fordonsrörelser bedöms inte medföra köbildning.  

Kraftleden planeras att förses med en trafikseparerad gång- och cykelväg vilket förbättrar 
framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister utmed sträckan.  

8.  (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

 känner stor oro för att det kommer bli mycket störningar i området Nyhagen. De är 
redan idag störda av buller från all tung trafik på Kraftleden samt miljöstationen. I Swe-
cos bullerrapport står att för de bostäder där störningarna överskrider riktvärdena är föns-
teråtgärder en lösning. Vem bekostar åtgärderna? Bullerskydd längs med Kraftleden är en 
åtgärd som kan/bör åtgärdas redan idag plus bullerskydd vid miljöstationen. Hastigheten 
på Björnängsvägen bör sänkas till 30km/h. Övergångsställe från Björnängsvägen till Bal-
dersvägen är ett måste. Vi har blivit lovade att en bullermätning ska utföras.  

Svar 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske.  

Arbete pågår med att utvärdera hur miljöfrågorna har beaktats i planarbetet, i en särskild 
sammanställning. I den särskilda sammanställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansva-
ret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas fram. 
I åtgärdsprogrammet kommer det att framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden 
för uppföljningen. Åtgärdsprogrammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

Boende som känner sig störda redan idag kan rapportera detta till kommunens miljöav-
delning som då kommer utreda om någon åtgärd behöver vidtas.  

Frågor som skyltad hastighet på väg är ingen detaljplanefråga. Hastighetsbegränsning av 
väg med kommunalt huvudmannaskap beslutas av utsedd nämnd i kommunen.  

Vid utbyggnaden av nya Björnängsvägen samt cirkulationsplatsen vid korsningen Björn-
ängsvägen och Kraftleden kommer Björnängsvägen förses med trottoar, trafikseparerad 
gång- och cykelväg samt passagemöjligheter. I samband med projektering av gatan 
kommer exakta lägen för passager och dylikt att bestämmas. Även Kraftleden planeras att 
förses med trafikseparerad gång- och cykelväg. 
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9. (bilaga nr 11) 

Synpunkter på detaljplanen 

Logistik Bålsta innebär bland annat stor ökning av trafik i vår precisa närhet. Vi efterfrå-
gar mätning och uppföljning, samt eventuellt uppförande av bullerskydd. Vi utgår från att 
det i all planering tas hänsyn till att det är en hästgård och inte bara ett boende som kom-
mer vara granne med kommande bygge. Vi vill fortsätta ha den boendemiljö vi har idag 
och förväntar oss att kommunen och Marknadsbolaget tar hänsyn till detta. 

Svar 

Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansvaret för att 
genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer att tas fram. Åtgärdspro-
grammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

Nu pågående detaljplan bedöms inte medföra någon försämrad tillgänglighet till kringlig-
gande skogsområden. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har 
ansvaret för att genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer sedan att tas 
fram. Åtgärdsprogrammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten men även re-
kreation (stigar) behandlas. 

10. (bilaga nr 12) 

Synpunkter på detaljplanen 

Detta område lämpar sig överhuvudtaget inte för industribyggnation. Visst finns det re-
dan några höga byggnader angränsande till området men gör inte det misstaget igen och 
bygg så höga byggnader. De boende i Skörby är ju redan idag missnöjda med höjden och 
med bullret från Combimix och Benders. Kommunen bör bygga hus och lägenheter istäl-
let för industrier. Bullernivån kommer naturligtvis bli ett problem likaså utsläppen från 
lastbilar och bilar. Värdet på de bostäder som ligger runt industriområdet kommer att 
sjunka drastiskt.  

Svar 

Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till industrispår. Det är 
också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten till miljövänliga transporter, 
som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att etablera sig här.  

Bedömningen av landskapsrummet och möjligheten att passa in byggnadens volym i 
landskapet kvarstår. Området kommer att planas ut vilket innebär att befintliga höjdparti-
er kommer tas bort och lågpartierna kommer fyllas ut. Området kommer att sänkas och 
det är på den nya lägre plushöjden som den nya byggnaden kommer att placeras. Åt-
gärdsprogrammet som ska tas fram kommer också omfatta faktorer som landskapsbild 
och miljöpåverkan under byggtiden.  

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas. 
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11. (bilaga nr 14) 

Synpunkter på detaljplanen 

Den bullernivå de befinner sig i idag är då tågen passerar deras hus. När tågen passerat är 
det tyst. Planerat industriområde kommer troligtvis innebära ett mer konstant buller dyg-
net runt och det kommer att bli en avsevärt sämre levnadsmiljö. 

Vid inbromsning kommer troligtvis ämnen frigöras från rälsen och bromsarna. Hur på-
verkar det miljön vi lever och vistas i? 

Vi har valt att bo på landet. Ett industriområde i vår närmiljö kommer att påverka vår 
utemiljö avsevärt eftersom det aldrig kommer vara tyst. 

Det kommer vara svårt att sälja vår fastighet till rätt värde på grund av det ovissa läget 
om hur miljön och bullernivån i praktiken blir. 

Det är otydligt vem som ansvarar för åtgärder som kan/bör vidtas för att förbättra miljön.  

Svar 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. I åtgärdsprogrammet kommer det 
att framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden för uppföljningen. 

Boende som känner sig störda redan idag av tågtrafiken på Mälarbanan kan rapportera 
detta till kommunens miljöavdelning som då kommer utreda om någon åtgärd behöver 
vidtas.  

Områdena Apallboda, Berghäll och Fågelsång påverkas främst av tågtrafiken på Mälar-
banan. Godstågen på industrispåret till kvarter nr3 samt Benders AB kommer hålla 
mycket låga hastigheter på stickspåret (10 km/h). Att det skulle frigöras ämnen från räls 
och bromsar som sprider sig till angränsande fastigheter eller så pass långt bort som till 
Apallboda är inte troligt. Upplever de boende störningar kan detta rapporteras till kom-
munens miljöavdelning som då kommer utreda om någon åtgärd behöver vidtas.  

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas.  

Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem som har ansvaret för att 
genomföra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord kommer att tas fram. Åtgärdspro-
grammet kommer fokusera på buller, natur och dagvatten. 

12. bilaga nr 17) 

Synpunkter på detaljplanen 

Planerad verksamhet kommer att framkalla störande och ohälsosamma ljudnivåer dygnet 
runt. Nuvarande tågspår stör boende i området idag. Med planerat logistikcenter kommer 
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störande ljud komma från både norr och söder, vilket inte är anpassningsbart. Det är oro-
väckande att man i detaljplanen placerar de högsta och störande ljuden på dygnet runt-
basis i riktning mot de boende istället för på andra sidan. Störande ljud kommer uppstå 
från de 250 extra lastbilar som beräknas passera aktiv verksamhet under ett dygn. Vilka 
krav ställer Håbo kommun på transportföretag och typ av lastbilar som kommer användas 
i detta logistikcenter? 

De ljudnivåer som kommer uppstå i samband med byggnation, sprängning med mera 
kommer att vara extremt störande för oss som inte är borta från hemmet på normal arbets-
tid, 07-17. 

Den logistik som tänkts byggas kunde placerats på bättre områden, där logistik redan 
finns.  

Planerad logistikanläggning kommer påverka värdet på bostaden.  

Svar 

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till. Kommunen har inte möjlighet att ställa särskilda krav på fordon inom privat 
verksamhet. Då verksamheten måste förhålla sig till gällande riktvärden för buller är det 
inte troligt att de väljer fordon som bullrar för mycket då det skulle föranleda krav på åt-
gärder. Uppföljning av bullernivåer kommer att ske. I åtgärdsprogrammet kommer det att 
framgå vem som ansvarar för och står för kostnaden för uppföljningen. 

Boende som känner sig störda redan idag av tågtrafiken på Mälarbanan kan rapportera 
detta till kommunens miljöavdelning som då kommer utreda om någon åtgärd behöver 
vidtas.  

Björnbro-området är unikt i kommunen på grund av tillgången till industrispår. Det är 
också tillgången på industrispår, och därmed möjligheten till miljövänliga transporter, 
som gör området lämpligt och attraktivt för verksamheter att etablera sig här. 

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas.  

13. (bilaga nr 16) 

Synpunkter på detaljplanen 

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen kommer det vara cirka 7500 fordonsrörelser/dag. En-
ligt er kommer det bara vara 500 fordonsrörelser/dag, vilket låter orimligt. Buller och 
oljud bör inte störa vårt liv och fritid mer än vad det redan gör. Inbromsning av tågen 
kommer ske utanför huset och därmed skapa mer buller och oljud än i dagsläget. Det 
kommer ske en värdeminskning av huset.  
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Svar 

Denna detaljplan omfattar kvarter nr 3 inom Björnbro-området. Vid fullt utbyggd verk-
samhet inom kvarter nr 3 bedöms 250 lastbilar per dygn trafikera anläggningen, det vill 
säga 500 fordonsrörelser per dygn. Vid Bålstas norra trafikplats kommer trafiken fördelas 
sig i alla riktningar dvs. i riktning till och från Stockholm samt i riktning till och från En-
köping. Den prognosticerade trafikmängden på 7500 fordonsrörelser per dygn på nya 
Björnängsvägen utgör ett maxalternativ där ett värsta scenario vad gäller trafikmängder 
har räknats fram för hela område A i planprogrammet. I nuläget är det svårt att veta fram-
tida verksamheters behov av transporter och deras påverkan på omgivningen. I maxalter-
nativet har hänsyn 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 om-
rådet som gående och cyklist. Den prognostiserade trafikmängden omfattar dessutom 
byggnation av ett betydligt större område än kvarter nr 3.  

Vid planering är det riksdagens fastställda riktvärden för trafikbuller samt angivna utom-
husriktvärden för externt industribuller som gäller och som verksamheterna har att förhål-
la sig till.  

Hur eller om fastighetens värde påverkas som en följd av förslaget till detaljplan kan idag 
inte fastställas.  

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER PROCESSEN 
Det finns en oro över hur planerad verksamhet kommer inverka på boendemiljön för de som bor 
i närområdet. Inkomna synpunkter behandlar lokaliseringen av verksamhetsområdet, trafik-
mängder och trafiksäkerhet, störning i form av buller och oljud, värdeminskning av fastigheter 
samt påverkan på miljö. Det efterfrågas information om vilka åtgärder som kommer att utföras, 
vem som ansvarar och bekostar dessa samt önskemål om uppföljning.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

Planhandlingarna uppdaterades med information från kompletterande utredningar (bullerutred-
ning och miljöteknisk markutredning) och fördjupade bedömningar (dagvattnets påverkan på 
Mälaren). Planbeskrivningen genomgick en del redaktionella ändringar samt kompletterades 
med information om när riskutredning bör göras och att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att 
ta bort fornlämningar. Genomförandefrågorna kompletterades med information om samfällig-
hetsföreningar och att borttagande av fornlämningar innebär en kostnad.   

Grundkartan uppdaterades och försågs med rutnätspunkter. Planområdet utökades efter samrådet 
med en del av befintligt industrispår till Benders AB. Redaktionella ändringar av plankartan 
gjordes för att öka läsbarheten. Egenskapsbeteckningen jvg fördes in på en mindre yta där befint-
ligt industrispår korsar nya Björnängsvägen. 

Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen förtydligades. Gjorda bedömningar värderades 
utifrån nya uppgifter från kompletterande utredningar.  

Ändringar gjorda efter granskningen 

Planbeskrivningen uppdateras med en karta som visar befintliga gemensamhetsanläggningar, 
samfälligheter, servitut och ledningsrätt samt hur dessa berörs av detaljplanen. Texten i avsnitten 
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om dagvatten revideras för att bli tydligare. Redaktionella ändringar har också gjorts. Plankartan 
uppdateras så att beteckning för samfälligheter syns. Efter planens antagande kommer en särskild 
sammanställning (utkast bifogas planhandlingarna) samt ett åtgärdsprogram att upprättas.  

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 
Nedan följer en sammanställning av de sakägare som vars synpunkter under samrådsskedet och 
granskningsskedet inte har blivit tillgodosedda i det förslag till detaljplan som för fram till anta-
gande. 

Sakägare med besvärsrätt: 

 Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 
Synpunkt inkom under granskningen 
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 
Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 

 Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 
 Synpunkt inkom under granskningen 
 Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 

  Synpunkt inkom under samrådet och granskningen 
  Synpunkt inkom under samrådet  

 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-
lagen (2010:900).  

 

Bålsta november 2013 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh  Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef    Planarkitekt 
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
 
Håbo kommun detaljplanerar för ett nytt verksamhetsområde. En större byggnad avsedd 
för lager och logistik kommer att uppföras inom planområdet liksom parkerings- och 
körytor. Ett industrispår för järnväg kommer anslutas till området. Den aktuella 
detaljplanen ingår i ett större verksamhetsområde för logistik och lagerverksamhet kallat 
”Björnbro verksamhetsområde”. För verksamhetsområdet finns ett av kommunstyrelsen 
antaget detaljplaneprogram. 
 
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser detaljplanens genomförande kan antas medföra. En 
behovsbedömning har tagits fram av Håbo kommun som har stämts av med 
länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
De aspekter av planens genomförande som bedöms få störst konsekvenser är påverkan 
på naturmiljö, yt- och grundvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, trafik och 
tillgänglighet, luft samt rekreation och friluftsliv. En sammanfattning av de 
konsekvensbedömningar som har gjorts visas i tabell 7-1. 
 
De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet bedöms bli måttligt 
positiva till följd av att en ändamålsenlig väg med tillhörande gång- och cykeltrafik byggs 
ut vid verksamhetsområdet. Möjligheterna till kollektivtrafik till området bedöms vara 
goda. 
 
När det gäller yt- och grundvatten liksom påverkan på luft bedöms det bli små positiva 
konsekvenser. Det planeras för dagvattenåtgärder för att minska påverkan av ökade 
dagvattenflöden liksom spridning av föroreningar. Luftkvalitén kan försämras lokalt men 
lokaliseringen av verksamheter utanför tätorten bidrar till bättre luftkvalitét i andra delar av 
kommunen och utanför planområdet.  
 
De sammantagna konsekvenserna avseende naturmiljö och landskapsbild bedöms bli 
måttligt negativa på grund av de stora ytor som omvandlas till verksamhetsområde med 
avplaning av ytan och minskade naturområden som följd. 
 
För buller, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv bedöms det bli små negativa 
konsekvenser av planens genomförande. En utredning visar att ett bullerriktvärde för 
vägtrafik överskrids vid ett bostadshus medan det tillkommande industrispåret inte 
kommer påverka bullersituationen vid befintliga bostäder alls. Möjligheterna till rekreation 
påverkas när naturmiljön omvandlas till verksamhetsområde. I det framtida Björnbro 
verksamhetsområde kommer naturmark att sparas i vissa delar. Exploateringen kommer 
medföra att fornminnen behöver tas bort. Borttagande av fornminnen kräver tillstånd från 
länsstyrelsen. 
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Planens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm kommer att 
överskridas. 
 
Planens bidrar positivt till flera nationella miljömål men påverkar en del miljömål negativt. 
Hur planen bidrar till ett uppnå de nationella miljömålen redovisas i tabell 7-2 och 7-3. 
 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåverkan. 
Det rekommenderas bland annat att miljöpåverkan för hela det framtida 
verksamhetsområdet studeras. Enskilda detaljplaners påverkan behöver inte medföra 
negativ miljöpåverkan men den sammantagna effekten av hela verksamhetsområdet kan 
se annorlunda ut. 
 
 
 
Sweco Environment AB 
Västerås Vatten & Miljö 
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1 Inledning och syfte 

Håbo kommun detaljplanerar för en lager- och logistikanläggning väster om Västerskogs 
företagspark. Planområdet ingår i ett större planerat verksamhetsområde kallat Björnbro 
verksamhetsområde. Större delen av området är inte tidigare detaljplanelagt. Några 
mindre delar i östra planområdet är planlagda, Dpl 242 och Dpl 395. Dpl 242 avser 
Brandstation, övningsområde samt mottagningsstation för el. Dpl 395 avser norra delen 
av Västerskogs industriområde. Den aktuella detaljplanen avser främst en större 
lagerbyggnad. Därutöver omfattar planen en anslutning till industrispår för järnväg, in- och 
utfartsvägar, körytor för lastbilar och parkeringsytor. Detaljplanen har benämningen dp 
419, ”Kvarter Nr 3, Logistik Bålsta”. 

Området ligger på fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3, 2:1, Brunna 1:9 samt Bålsta 
3:356 och 1:614. Marken i området kommer att ägas av Håbo kommun och Håbo 
Marknads AB. Marken består i nuläget av skogs- och åkermark. 

Håbo kommun har genomfört en behovsbedömning avseende planens miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen har av kommunen stämts av med länsstyrelsen i Uppsala län. 
Resultatet av behovsbedömningen är att planen bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning ska genomföras och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 6 kap. 11§ miljöbalken.  

Syftet med miljöbedömningen enligt miljöbalken är att integrera miljöaspekter i planen 
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.  

MKB:n utgör beslutsunderlag för planen. Den anger också förslag till uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen kan antas 
medföra. 
 
Denna MKB har tagits fram under januari-mars 2013 i samband med att detaljplanen 
utarbetades. MKB:n har reviderats efter samråd under september 2013. 
 

2 Avgränsning 

2.1 Geografisk avgränsning 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. 
Områdets yta är cirka 35 0000 m2. Planområdet avgränsas i söder och väster av skog, i 
norr av åkermark och i öster av Björnängsvägen, Kraftleden och Västerskogs 
företagspark. Området ligger cirka 3 km nordväst om Bålsta centrum. Strax norr om 
planområdet passerar Mälarbanans järnväg. Figur 2-1 visar plankartan och figur 2-2 visar 
områdets läge i förhållande till Bålsta centrum och E18. Plankartan finns även som bilaga 
1 till MKB:n.
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Figur 2-1. Plankarta där streck-prickad linje visar plangränsen. Kartan med teckenförklaringar finns även som bilaga 1 till MKB:n Källa: Sweco Architects 2013.
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Figur 2-2. Planområdets läge i förhållande till Bålsta centrum, Mälarbanan (järnväg) och E18. 
Planområdet är ungefärligt markerat med svart ellips. 
 

2.2 Avgränsning av miljöaspekter 

Miljöaspekter i planområdet har avgränsats i samråd med Håbo kommun samt stämts av 
med länsstyrelsen i Uppsala län. De frågor som bedömts som mest relevanta att 
behandla i MKB:n är påverkan på naturmiljö, dagvatten, landskapsbild, kulturmiljö, buller, 
trafik och tillgänglighet, luftkvalitet samt rekreation och friluftsliv. I tabell 2-1 visas en 
sammanställning över de miljöaspekter med motivering som behandlas i MKB:n. 
Planområdet innehåller inte några riksintressen avseende natur och kultur. Det finns inte 
heller några Natura 2000-områden, naturreservat eller nyckelbiotoper inom området1. 

                                                      
1 Naturvärdesinventering, Calluna 2012. 

Mälarbanan, 
järnväg 

E18 
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Tabell 2-1. Sammanställning av miljöaspekter och motivering till varför miljökonsekvenserna 
bedöms vara betydande. 
Miljöfaktor Motivering 

Naturresurser 

Naturmiljö Omvandling från skog- och åkermark till verksamhetsområde kommer 
att påverka djur och natur i området. Effekterna utreds översiktligt.  

Yt- och 
grundvatten 

Exploatering av naturområdet kommer att medföra att stora hårdgjorda 
ytor anläggs. Detta medför kraftigt ökade dagvattenflöden som 
behöver tas om hand och fördröjas samt eventuellt renas. En 
dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet och 
resultaten beaktas i MKB:n. 

Landskapsbild Planen medför stor förändring av landskapsbilden. Detta till följd av att 
det kuperade området kommer att planas ut när skog- och åkermark 
omvandlas till verksamhetsområde. 

Kulturmiljö Inventeringar har visat att det finns fornlämningar i området som 
kommer att påverkas av exploateringen.  

Hälsa och säkerhet 

Buller Rangering av tåg och lastbilar kommer att ge upphov till buller. 
Trafikbuller kommer att alstras både av yrkestrafik och av persontrafik 
till och från området. Trafiken och verksamheten riskerar att förändra 
bullersituationen för närboende och andra som vistas i området. 
MKB:n redogör för resultaten från genomförd bullerutredning. 

Trafik och 
tillgänglighet  

Det kommer att anläggas nya vägar och järnväg i området, vilket 
kommer att påverka trafiksituationen. Säkra trafiklösningar för gående 
och cyklister behövs. 

Luft Luftkvaliteten i området och dess omgivningar kan komma att 
påverkas vid anläggandet av byggnader och infrastuktur. Även 
framtida närliggande verksamheter kan komma att påverka 
luftkvaliteten.  

Rekreation och 
friluftsliv 

Både planområdets och angränsande områdens rekreativa värden 
kommer att påverkas vid bildandet av verksamhetsområdet. 
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2.3 Avgränsningar i tid 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag i denna MKB utgår från 
jämförelseåret 2023. Vid detta år bedöms planen vara genomförd fullt ut. 

 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Nuvarande markanvändning 

Området består idag till största del av skogsmark, i norr och öster finns åkermark, se 
flygfoto i figur 3-1. Skogen utgörs av blandbarrskog, i norra och östra delen finns partier 
med ungskog. Området nyttjas framförallt av närboende för rekreation och friluftsliv. I 
skogen finns många stigar och området nyttjas bland annat för svampplockning. 

Det finns inte några vattenförekomster inom området, ett större dike passerar genom 
åkermarken från norr mot söder i planområdet. Efter planområdet avrinner diket vidare 
mot Mälaren. Sydväst om planområdet finns en sumpskog. 

I västra delen av området finns höjdpartier på upp till +45 meter (höjdsystem RH 00) 
medan de östra delarna är mer låglänta, cirka + 31 meter. 

Marken består i höjdpartierna till största del av berg och i de låglänta partierna av lera. 

Genom planområdet passerar överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten. 
Ledningarna kommer att behöva flyttas vid exploatering. 
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Figur 3-1. Flygfoto över planområdet. Fotot visar att området idag till största del består av skog men 
i nordöst även av åkermark. Ett dikessystem passerar över åkermarken från norr mot söder. 

3.2 Angränsande markanvändning 

Söder om planområdet fortsätter skogen cirka 600 meter fram till bostadsområdet Skörby. 
Även marken väster om det aktuella planområdet är skogsbeklädd medan marken norrut 
består av åkermark. Området omedelbart söder om planområdet ingår i 
detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde, liksom delar av marken väster 
om planområdet. Även norr om området planeras för verksamheter inom 
planprogrammet.  

Norr om planområdet passerar både E18 och Mälarbanan (järnväg). Avståndet mellan 
planområdet och E18 är ca 900 m medan det är ca 300 m från planområdet till 
Mälarbanan. Öster om planområdet finns Västerskogs företagspark med bland annat 
kommunens återvinningscentral och Benders betongindustri. Öster om planområdet, 
mellan det befintliga industrispåret och Björnängsvägen i området Nyhagen, finns några 
bostadsfastigheter. Avståndet från planområdet till närmaste bostadsfastighet är cirka 
200 meter. Figur 3-2 visar planområdet och nuvarande markanvändning i omgivningarna 
och figur 3-3 visar vilka delar som ingår detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. 
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Figur 3-2. Flygfoto med planområdet ungefärligt markerat. 
 
 

Befintliga bostäder öster 
om planområdet 

Bostadsområdet 
Skörby 
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Figur 3-3. Bilden visar vilka delar som ingår i detaljplaneprogrammet för Björnbro 
verksamhetsområde. Lila och grå områden utgör planerade verksamhetsområden, ljusgröna partier 
visar värdefull natur som föreslås sparas. Det aktuella planområdet är ungefärligt markerat med 
svart ellips. Källa; Sweco Architects 2012. 

4 Alternativ 

4.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 
genomförs. Detta alternativ ska inte förväxlas med nuläget. Nollalternativet i denna MKB 
beskriver ett scenario där detaljplaneprogrammet för området har genomförts. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att det aktuella 
området ska användas för verksamheter. Under 2012 togs ett detaljplaneprogram fram 
för Björnbro verksamhetsområde där det aktuella området ingår, se figur 3-3. 
Detaljplaneprogrammet antogs av kommunstyrelsen den 8 april 2013. 
Detaljplanprogrammet prövar möjligheten att utveckla området för verksamheter inom 
logistik, industri, hantverk och lager och berör ett område på cirka 200 hektar. 
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Detaljplaneprogrammet utgör en grund för inriktning i kommande detaljplaner inom 
Björnbro verksamhetsområde. 

Verksamhetsområdets läge med nära anslutning till E18 och Mälarbanan med möjlig 
etablering av industrispår bedöms göra området mycket attraktivt för lager och 
logistikverksamhet.  

Mot bakgrund av att det antagits ett detaljplaneprogram, att området pekats ut för 
verksamheter i den fördjupade översiktsplan liksom det geografiska läget, bedöms det 
inte realistiskt att i nollalternativet utgå från att området kvarstår som oexploaterad 
naturmark. Nollalternativet är ett verksamhetsområde med liknande verksamhet som det 
nu aktuella planalternativet. 

Nollalternativet medför att skogs- och åkermark kommer att försvinna och ersättas av 
verksamheter och ny infrastruktur i form av vägar och järnväg. Miljöpåverkan i 
nollalternativet är ungefär densamma som för planalternativet, se tabell 2-1, då området i 
första hand är avsatt för och mest attraktivt för, verksamheter inom lager och logistik. 
Aktuella miljöaspekter kan ändras beroende på typ av verksamhet som etableras. 

Den planerade verksamheten medför uppförande av en mycket stor byggnad. Vid 
nollalternativet bedöms det mer aktuellt med mindre byggnadsyta. Trafiken bedöms bli 
ungefär densamma vid nollalternativet som vid planalternativet. 

För nollalternativet antas i denna MKB följande: 

 Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområde” antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

 Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs 

 Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 
trafikanalysen från 2012 

 Industrispår anläggs i samma sträckning som för planalternativet 

 Verksamhet inom lager eller logistik etableras 

 

4.2 Planalternativ 

Planalternativet innebär att ett cirka 35 hektar stort område detaljplaneras för 
logistikverksamhet. Skogs- och åkermark försvinner och omvandlas till 
verksamhetsområde.  

Detaljplanen medger en exploateringsgrad på 0,5. Slutgiltig utformning och storlek är inte 
beslutad men skissförslag anger en lagerbyggnad på 88 000 kvadratmeter. En 
tillbyggnad på ytterligare 26 000 kvadratmeter kan tillkomma. Utbyggnaden planeras 
etappvis. Den första etappen med ungefär halva lagerbyggnaden planeras att tas i bruk 
hösten 2015. En andra etapp omfattande resterande del planeras till år 2020.  I 
anslutning till byggnaden kommer parkeringsytor och lastzoner samt järnvägsspår som 
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ansluter till befintligt industrispår att anläggas. I figur 2-1 och bilaga 1 visas 
detaljplanekartan med planbestämmelser.  

Inom planområde kommer ytor att avsättas för hantering av dagvatten. Dagvattenflödena 
kommer att öka till följd av den stora takyta som anläggs i kombination med övriga 
hårdgjorda ytor i området. I samband med planens utarbetande har även en 
dagvattenutredning tagits fram. 

En ny tillfartsväg skapas som en förlängning västerut av den befintliga Björnängsvägen. 
Syftet med förlängningen av Björnängsvägen är att serva flera delar i det planerade 
verksamhetsområdet. I den fördjupade översiktsplanen anges att förlängningen av 
Björnängsvägen kan komma att förlängas ytterligare mot sydväst för att bilda en ringled.  
Längre västerut längs denna ringled kan det bli aktuellt med bostadsbebyggelse. 

Trafiken i planområdet kommer främst att bestå av yrkestrafik i form av lastbilar till och 
från området. Personal och besökare till anläggningen kommer även att ge upphov till 
persontrafik. Den planerade anläggningen bedöms kunna generera cirka 700 
arbetstillfällen. Det finns inga beslut om kollektivtrafik till området.  

Det kommer att anläggas ett industrispår till anläggningen från den befintliga 
industrijärnvägen till Västerskogs företagspark. Inkommande gods till anläggningen 
planeras i första hand att komma med tåg. Utgående transporter från anläggningen 
kommer att ske med tåg och lastbil.  

Till följd av trafik på väg och järnväg kommer områdets bullersituation att förändras. 
Under planarbetet har en bullerutredning tagits fram. Biltrafiken i området kommer ge 
upphov till utsläpp till luft.  

Planalternativet medför att marken kommer att avplanas till en jämn nivå då den stora 
byggnaden och verksamheten kräver det. 

För planalternativet antas i denna MKB följande: 

- Området detaljplaneras enligt riktlinjer i ”Detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområde”, antaget av kommunstyrelsen 13-04-08. 

- Den öst-västliga förlängningen av Björnängsvägen genomförs. 
- Den framtida trafikbelastningen på Björnängsvägen överensstämmer med 

trafikanalysen från 2012. 

4.3 Alternativ lokalisering 

Den planerade verksamheten har behov av transporter både på väg och järnväg. 
Närheten till E18 och Mälarbanan med möjlighet att bygga ut befintligt industrispår gör 
platsen logistiskt mycket fördelaktig. Möjligheten för nya verksamheter att etablera sig 
med anslutning till järnväg är begränsad i Sverige på grund av hård belastning på spåren. 

Håbo kommun ligger geografiskt bra till för den planerade verksamheten med närhet till 
flera storstadsområden. Närheten till vägar, järnväg och storstäder medför stora fördelar 
även för dem som kommer att arbeta på anläggningen. Det är lätt att nå området med bil 
och Håbo har goda kommunikationer med tåg och pendeltåg för pendlande medarbetare. 
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Området ligger inom ett område som pekats ut som verksamhetsområde i den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort och är redan avsatt för verksamheter i kommunens 
övergripande planering.  

För den planerade verksamheten ses det som en fördel att marken till största del utgörs 
av berg. Avsikten är att grundlägga den större byggnaden på packad kross ovanpå 
plansprängt berg. 

Den planerade verksamhetsutövaren har studerat alternativa lokaliseringar i andra 
kommuner. Redovisade fördelar med den aktuella platsen gör den mest lämplig jämfört 
med andra studerade områden. 
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5 Metod och bedömningsgrunder 
Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till 
grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, riktvärden och 
miljökvalitetsnormer. Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget: 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Ingen övergödning 
 God bebyggd miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Levande skogar 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Myllrande våtmarker 

 
Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).  
 
De transportpolitiska mål som har satts upp av regeringen syftar till att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för både 
medborgare och näringsliv, i hela landet. De övergripande målen är uppdelade i två 
huvudmål. Funktionsmålet inriktar sig på tillgänglighet medan hänsynsmålet inriktar sig på 
säkerhet, miljö och hälsa. Mer information om målen och dess innebörd finns på 
Regeringens webbplats (www.regeringen.se).  

Håbo kommun arbetar med att ta fram en kommunövergripande miljöplan utifrån de 
nationella miljömålen. Miljöprogrammet är inte färdigställt men i MKB:n har hänsyn tagits 
till den nulägesanalys som har tagits fram för de nationella miljömålen som en del i 
miljöprogrammet. 

Under 2008 tog kommunfullmäktige i Håbo kommun beslut att kommunen ska arbeta för 
att vara en fossilbränslefri kommun år 2050. Utifrån beslutet prioriteras miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö framför övriga miljömål. 

5.1 Bedömningsskala 

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 
bedömd miljöpåverkan. En samlad bedömning görs i kapitel 7.1. 

 
Mycket stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 
Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal betydelse. 
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Måttliga konsekvenser   
Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser   
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

En analys av miljömålsuppfyllelsen för planförslaget presenteras i kapitel 7.2. 

 

5.2 Osäkerhet i bedömningar 

Följande punkter bedöms medföra osäkerhet i bedömning av miljökonsekvenser. 

 MKB tas fram samtidigt som planen. 

 MKB:n bedömer den aktuella detaljplanens miljöpåverkan men området är en del 
i ett större verksamhetsområde och den totala miljöpåverkan från det framtida 
verksamhetsområdet kan bli annorlunda än från respektive delområde vilket 
behöver beaktas av kommunen. 

6 Miljökonsekvenser 

6.1 Naturmiljö 

6.1.1 Nuläge 

Planområdet utgörs av kuperad skogsmark och små arealer av öppen åkermark. Området 
är cirka 35 0000 m2 stort. År 2012 utfördes en naturvärdesinventering i området för 
detaljplaneprogrammet. Inventeringen syftade till att objektklassa värdefulla delområden 
och beskriva deras känslighet för exploatering. Enligt naturvärdesinventeringen finns det 
inom planområdet ett mindre område i nordväst som klassats med ”Visst naturvärde” det 
vill säga klass 3/3 i inventeringen där 1 utgörs av områden med ”Högt naturvärde” och 
klass 2 av områden med ”Påtagligt naturvärde”. Området består av ett aspbestånd där 
det rekommenderas att de grövre asparna bör sparas vid exploatering.  

 

Sydväst om planområdet finns en våtmark/sumpskog med naturvärde 2 enligt 
naturvärdesinventeringen. Sumpskogen är känslig för ökad avvattning och körning med 
arbetsmaskiner. Norra delen av sumpskogen innehåller tallar med en uppskattad ålder på 
över 120 år. En mindre del av det sydvästra planområdet kan i nuläget ha avvattning mot 
sumpskogen. 

Det finns inga delar i planområdet som pekats ut som värdefulla i den kommuntäckande 
naturvårdsplanen från 2010. 

Det finns inte heller några områden med riksintresse inom planområdet. Mälaren, som är 
slutgiltig recipient för områdets dagvatten, utgör riksintresse för friluftsliv och fiske.  
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För skogsbruket inom planområdet finns skötselplaner som reglerar skötsel och 
avverkning. 

Den planerade förlängningen av industrispåret kommer att passera över den tomt som 
Räddningsverket för närvarande använder för övningsverksamhet. Enligt 
Räddningsverket består marken av fyllnadsmassor och eldning utförs med gasol och i 
containrar.  

I augusti 2013 genomfördes en översiktlig markteknisk undersökning i planområdet med 
analys av jord- och vattenprover. Undersökningen utfördes på fastigheten Bålsta 3:356, 
Räddningstjänstens övningsområde, samt fastigheten Brunna 1:12 som är 
mottagningsstation för el, idag ägd av EON.  

Jordproverna analyserades med kombinationspaket för bland annat metaller, mineralolja, 
klorerade pesticider, PAH, PCB, BTEX, klorbensener, klorerade alifater och klorfenoler. 
Samtliga analyserade jordprover underskred Naturvårdsverkets generella riktlinjer för 
känslig markanvändning. 

Två grundvattenprover analyserades, det ena med kombinationspaket med bland annat 
metaller, organiska ämnen samt perfluorerade ämnen. Det andra provet analyserades 
med avseende på perfluorerade ämnen. Resultaten av den översiktliga marktekniska 
undersökningen visar inga resultat som tyder på att mark och grundvatten skulle vara 
förorenade i en omfattning som utgör några konsekvenser för grundvattnet.  

Marken i de kuperade delarna utgörs av berg och sandig morän. Nivåerna varierar mellan 
+30,5 till cirka +45 meter (höjdsystem RH 00). I de flacka delarna dominerar sand och 
lera. I figur 6-1 visas SGU:s jordartskarta över området. Markförhållandena medför 
varierande infiltrationsmöjligheter inom planområdet. 
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Figur 6-1. Jordartskarta. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. Rött= berg, gult=lera, 
ljusblått=sandig morän, orange =grus/sand. Kartunderlag; Sverige Geologiska Undersökning, 
www.sgu.se. 

År 2012 utfördes en översiktlig geoteknisk undersökning av åkermarken inom 
planområdet. Undersökningen anger att jordlagren består av upp till 1 meter 
torrskorpelera som övergår till lera/siltig lera med tjocklek på 7-16 meter. Leran 
underlagras av upp till 4 meter siltjord. Det har inte installerats några grundvattenrör men 
vattenytan har observerats i undersökningspunkterna till 0,5-1 meter under markytan. 

Genom området går idag större ledningar för vatten och avlopp. Ledningarna kommer att 
behöva ledas om vid exploateringen.  

6.1.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område på cirka 200 hektar, som i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort pekats ut för verksamheter. Planområdet finns 
även med i det detaljplaneprogram som antagits av kommunstyrelsen.  

Nollalternativet innebär att området omvandlas till verksamhetsområde även om den nu 
aktuella detaljplanen inte genomförs. Vid nollalternativet etableras med stor sannolikhet 
en likande verksamhet som den planerade. Det betyder att skogsområden avverkas och 
arealen åkermark minskar till följd av exploateringen. Naturvärdesinventeringen gäller 
även vid nollalternativet. Avverkning av skog och minskad åkermark kommer att påverka 
djur och natur i området genom ändrade förutsättningar. Tidplanen för nollalternativet kan 
vara annorlunda än för det aktuella planförslaget.  

Oavsett vilken framtida verksamhet som etableras måste dess eventuella påverkan på 
sumpskogen sydväst om planområdet beaktas även i nollalternativet. 
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Nollalternativet innebär att byggnader och vägar uppförs i området. Anvisningar i den 
översiktliga geotekniska utredningen antas kunna gälla även vid nollalternativet. Vid 
byggande på lerområden rekommenderas pålning till fast botten. För större 
bankuppfyllnader för till exempel vägar rekommenderas grundläggning på grundförstärkt 
terrass.  

I det fall industrispåret för järnväg anläggs i samma sträckning som planalternativet gäller 
de rekommendationer som ges i den översiktliga markundersökningen avseende 
förorenad mark2. 

Förutsatt att området utvecklas enligt detaljplaneprogrammet bedöms nollalternativet ge 
måttliga negativa konsekvenser avseende naturmiljö. Detta eftersom avverkning av stora 
markområden medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även 
att marken kommer avplanas till en jämn nivå och att massor kommer att omfördelas i 
området. 

6.1.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planalternativet innebär att 24 hektar skog kommer att avverkas och drygt 9 hektar 
åkermark försvinner. Området är kuperat med höjdpartier i väster på upp till +45 meter 
(höjdsystem RH 00) medan åkermarken i öster ligger på cirka nivån +31 meter. 
Verksamheten kräver en jämn yta. Marken kommer att planas av och den mesta 
vegetationen tas bort.  

Avverkning av skog bedöms påverka livsmiljön negativt för djur och natur. För djur 
innebär det större avstånd mellan tillgängliga skogsområden. I detaljplaneprogrammet för 
hela logistikområdet lämnas en naturzon söder och öster om aktuellt planområde. 
Naturmarken syftar till störningsskydd mot bostäderna i Skörby. Naturzonen innefattar 
också ytor som bör undantas exploatering enligt naturvärdesinventeringen, se figur 6-2.  

                                                      
2 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 
Bålsta, Håbo kommun. 
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Figur 6-2. Karta från detaljplaneprogrammet för Bålsta logistik. Det aktuella planområdet är 
ungefärligt markerat med svart ellips. Söder och väster om planområdet bevaras naturområden. 
Ljusgröna ytor avser värdefull natur enligt naturvärdesinventeringen. 

Överblivna massor från exploateringen kommer i största möjliga mån att nyttjas inom 
området. Det kommer dock att uppstå överskottsmassor som kommer att föras bort från 
området. Exploatören har för avsikt att göra en geoteknisk undersökning samt en 
massbalans för området. Syftet är att nyttja marken och överskottsmassor på bästa sätt. 
Hanteringen av överskottsmassor beror på bergets kvalité och går i detta läge inte att 
bedöma. Beroende på kvalitet kan det finnas möjlighet till lokal avsättning i planområdets 
närhet. Skogen som avverkas vid exploateringen kommer att tas till vara. 

Geotekniska konsekvenser är bedömda i den översiktliga utredningen från år 2012. 
Undersökningarna omfattade fältarbete men inte laboratorieanalyser av jordprover. 

Planalternativet innebär grundläggning på packat krossmaterial ovanpå plansprängt berg. 
För grundläggning av de delar som sträcker sig ut över lerområden rekommenderas 
pålning till fast botten. Större bankuppfyllnader för järnvägar/vägar bör grundläggas på 
grundförstärkt terrass. 

Vid den översiktliga undersökningen av mark och grundvatten inom räddningstjänstens 
övningsområde och EON:s mottagningsstation för el så har inga föroreningshalter över 
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nu gällande riktvärden påträffats. De rekommendationer som anges i rapporten3 bör följas 
vid det fortsatta planarbetet. 

Planalternativet bedöms sammantaget ge måttligt negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Detta eftersom avverkning av stora markområden, i kombination med minskad åkerareal, 
medför förändrade livsvillkor för djur och natur. Bedömningen avser även avplaning av 
ytan och omfördelningen av massor. 

6.1.4 Förslag till uppföljning 

Det bör följas upp att en massbalans för att nyttja områdets överskottsmassor på bästa 
sätt tas fram. 

Hanteringen av värdefull natur bör följas upp. 

Inför etableringen bör en fördjupad geoteknisk undersökning genomföras. Syfte med 
detta är att få en bättre uppfattning om jorddjupen mellan sonderingspunkter, bergdjupet 
och bergets lutning. Det bör även utföras laboratorieanalyser av jordprover 

De behöver utredas hur vatten- och spillvattenledningarna som passerar genom området 
ska hanteras. 

 

6.2 Ytvatten och grundvatten 

6.2.1 Nuläge 

Yt- och dagvatten 
Åkermarken inom området avvattnas i ett dikessystem som avrinner mot Mälaren. Från 
skogsområdet avrinner dagvatten diffust mot Mälaren. Till största del ingår planområdet i 
ett delavrinningsområde som mynnar i Kalmarviken i Mälaren. 

Generellt har skogsområden låga flöden och det mesta vattnet omhändertas lokalt. Strax 
söder om planområdet finns en våtmark mot vilken skogsområdets sydvästra delar kan 
ha sin avvattning.  

Skogsmarken ger inte upphov till några direkta föroreningar av dagvattnet. Åkermarken 
kan orsaka förorening av framförallt kväve och fosfor till följd av gödsling.  

Det finns inte några strandskyddade diken inom planområdet. 

Den ekologiska och kemiska statusen för denna del av Mälaren har bedömts som god av 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Miljökvalitetsnormerna (MKN) som ska uppnås 
är god kemisk och ekologisk status år 2015. Det bedöms finnas risk att den kemiska 
statusen inte är god år 2015. Den del av Mälaren som Håbo kommun tillhör har av 
Vattenmyndigheten delats upp i mindre vattenförekomster men för dessa finns inte några 

                                                      
3 Sweco 2013. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i 
Bålsta, Håbo kommun. 
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publicerade bedömningar över statusen. Den redovisade statusen kan därför komma att 
ändras. 

Enligt kommunen ligger området inte inom område som riskerar att översvämmas vid 
kraftig nederbörd. 

I figur 6-3 visas förslaget till vattenskyddsområde för Håbo kommun. Planområdet ligger 
inom det sekundära vattenskyddsområdet. Om vattenskyddsområdet antas av 
länsstyrelsen gäller föreskrifterna för det sekundära vattenskyddsområdet för 
planområdet.  

 
Figur 6-3. Bilden visar föreslaget vattenskyddsområde för Håbo kommun. Streckad yta visar primärt 
vattenskyddsområde och heldragen linjen det sekundära vattenskyddsområdet. Planområdets läge 
är ungefärligt markerat med svart cirkel. Planområdet ligger delvis inom det sekundära 
vattenskyddsområdet. 

Grundvatten 
Grundvattennivån har i den översiktliga geotekniska undersökningen bedömts ligga 0,5-1 
meter under markytan. Det är dock endast en översiktlig bedömning, grundvattennivån 
har inte observerats under någon längre tidsperiod. I figur 6-4 visas grundvattentillgången 
enligt SGU. 
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Figur 6-4. Grundvattentillgång i området enligt SGU. Berggrunden i planområdet bedöms ha 
uttagsmöjligheter på 600-2000 l/h. Planområdet ligger inom svartmarkerat område. 

6.2.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Yt- och dagvatten  
Då nollalternativet kommer innebära omvandling till verksamhetsområde kommer ytor att 
hårdgöras och dagvattenflödet att öka. Risken finns att dagvatten kan förorenas av 
verksamhet och trafik. Håbo kommun har en dagvattenpolicy som ska följas och som 
medför att en dagvattenutredning ska genomföras för nya detaljplaner. Utredningen ska 
visa hur dagvattenflöden och föroreningssituation påverkas av planen samt hur vattnet 
ska omhändertas och vid behov renas. Kraven i policyn medför goda möjligheter att 
uppnå en hållbar dagvattenhantering.  

Vid nollalternativet gäller föreskrifter för det sekundära vattenskyddsområdet om 
skyddsområdet antas. 

Nollalternativet bedöms medföra mindre takyta än planalternativet då planalternativet 
innebär en mycket stor takyta. Nollalternativet bedöms till följd av mindre andel 
hårdgjorda ytor ge upphov till något lägre dagvattenflöden än planalternativet. 
 

Grundvatten 
Det går inte att bedöma påverkan på grundvatten för nollaternativet. I samband med 
exploatering behöver geotekniska undersökningar utföras som även tar hänsyn till 
påverkan på grundvatten 
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Konsekvenser 
Nollalternativet bedöms ge upphov till små negativa konsekvenser för mark och 
grundvatten på grund av risken för påverkan på intilliggande våtmark. 
 

6.2.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Dagvatten 
Den stora byggnaden samt hårdgjorda ytor i form av parkeringar och lastytor kommer att 
ge upphov till kraftigt ökade flöden i förhållande till nuläget.  

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med planarbetet. Utredningen ger olika 
förslag på hantering av dagvatten från den framtida anläggningen. Dagvattnet som 
uppstår då planområdet är uppfört bedöms innehålla föroreningar och behövs renas. 
Rening föreslås i till exempel en damm där även fördröjning av vattnet kan uppnås. 
Dagvattenhanteringen kan också delas upp för olika delar av fastigheten med rening för 
de delar där förorenat dagvatten uppstår, kör- och parkeringsytor. Dagvatten från till 
exempel tak kan hanteras separat och kräver då endast fördröjning.  Några beslut om 
den exakta utformningen av den framtida dagvattenhanteringen inom planområdet finns 
inte vid MKB:s framtagande. Utanför planområdet, på kommunal mark, finns en 20 m 
bred markremsa avsatt för dagvattenhantering. Denna yta är avsedd för vidare avledning 
av dagvatten från flera delar i verksamhetsområdet. 

Förutsatt att dagvatten från planområdet renas enligt förslag i dagvattenutredningen 
bedöms dagvatten från planområdet inte påverka miljökvalitetsnormerna för Mälaren4 
negativt.  

Bedömningen bygger på att dagvattnet förutom rening inom planområdet även kommer 
att renas under den 6 km långa transporten i dike fram till Mälaren. 

Utsläppen (kg/år) från planområdets dagvatten har jämförts med utsläppen från Bålsta 
reningsverk. Dagvattenutsläppet utgör för de flesta ämnen mindre än 10 % av utsläppen 
från reningsverket efter rening i damm och dike. 

Förutom rening av det dagvatten som uppstår finns möjligheter till att begränsa utsläpp 
vid spill och olyckor genom att brunnar kan täckas över och att dammar tillfälligt kan 
proppas för att kunna fånga upp utsläpp. 

Kommunen har i behovsbedömningen påtalat risk för påverkan på den våtmark som 
ligger söder om planområdet. Vid planens genomförande kommer planområdet avvattnas 
österut och risken för påverkan på våtmarken bedöms vara liten. 

Planområdet ligger delvis inom det föreslagna sekundära vattenskyddsområdet. Det 
betyder att de föreskrifter som hör ihop med skyddsområdet måste följas, när 
skyddsområdet antas. Skyddsföreskrifterna säger avseende dagvatten; 

                                                      
4 Sweco 2013. PM- Kompletternade bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren. 
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Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. 
större vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att 
utsläpp i samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet 
ska avledas på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp. Hantering av dagvatten från 
hårdgjorda ytor samt anläggande av vägar och järnvägar ska ske på ett sådant sätt att 
risken för vattenförorening minimeras.  

 
Håbo kommun har under planprocessen samrått med länsstyrelsen i Uppsala län 
angående omledning av de åkerdiken som passerar genom planområdet. Vid 
framtagande av MKB och dagvattenutredning har det inte framkommit att områdets diken  
tillhör något markavvattningsföretag . Då åtgärden inte avser ökad markavvattning är 
åtgärden inte att betrakta som vattenverksamhet. Omledning av dikena bedöms av 
länsstyrelsen inte kräva någon anmälan eller tillstånd5.   

Grundvatten 
Vid den geotekniska undersökning som utförts gjordes mycket översiktliga bedömningar 
av grundvattennivån i åkermarken. Inför exploateringen behövs ytterligare geotekniska 
undersökningar. I samband med detta bör grundvattenrör installeras så att 
grundvattennivån kan följas upp och påverkan på grundvattnet bedömas. 

Konsekvenser 
Påverkan på yt- och grundvatten bedöms ge upphov till små positiva miljökonsekvenser. 
Bedömningen grundar sig i att det finns stora möjligheter till väl fungerande 
dagvattenhantering med rening och fördröjning både inom planområdet och på 
kommunal mark. I dagsläget finns en risk för diffus föroreningsspridning från åkermarken. 
I bedömningen ingår även att risken för negativ påverkan på våtmarken söder om 
området bedöms vara liten till följd av att området inte avvattnas åt detta håll. 

6.2.4 Förslag till uppföljning 

Föreslagen dagvattenhantering bör följas upp för att säkerställa funktionen. 

Det bör följas upp hur exploateringen påverkar grundvattnet i området. Detta kan göras 
genom installation av grundvattenrör där nivåerna följs på längre sikt. 

6.3 Kulturmiljö 

6.3.1 Nuläge 

Fornlämningar skyddas genom lagen (1988:950) om kulturminnen (KML). Enligt 
kulturminneslagen är fasta fornlämningar lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider. De ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna. 
Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller 
täcka över en fornlämning. Länsstyrelsen kan utförda tillstånd som medger dispens från 

                                                      
5 2013-08-06. Epost Sara Andersson, länsstyrelsen Uppsala län & Erik Sondén, Håbo Marknads AB. 
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förbudet. Alla fornlämningar har automatiskt ett skydd. Det gäller även de fornlämningar 
som ännu inte är upptäckta eller registrerade av Riksantikvarieämbetet (RAÄ).  

För kulturhistoriska lämningar, som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte 
utgör fast fornlämning, men som ändå anses ha ett antikvariskt värde, används 
benämningen ”övrig kulturhistorisk lämning”. Dessa har inget automatiskt skydd enligt 
KML. 

År 2010 och 2012 gjordes arkeologiska utredningar av flertalet områden i nära anslutning 
till detaljplaneområdet. I dessa områden fann man ett antal kulturhistoriskt värdefulla fynd, 
främst i form av gränsrösen6, hålvägar7 och möjliga boplatser. Fornlämningarna visar att 
närområdet har en lång bosättningskontinuitet från järnålder fram till nutid. Fornlämningar 
visas i figur 6-5. 

 

Figur 6-5. Fornlämningar i planområdet. 

Inom det aktuella detaljplaneområdet finns enligt Riksantikvarieämbetet ett fåtal 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Här finns ett gränsmärke som utgörs 

                                                      
6 Gränsröse-tecken för att visa ett jordområdes gräns mot ett annat, till exempel för att skilja en 
fastighet från en annan. 
7 Hålväg- fornlämning som består av fåra i marken där forntida väg gått fram. 
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av två stenar varav en är kantställd. Stenarna bedöms härröra från tiden 1520 e Kr eller 
yngre och de bedöms vara välbevarade. 

Det finns även en hägnad vilken är utformad som en stenmur. Hägnaden klassas som en 
agrar lämning och bedöms härröra från tiden 500 f Kr till 1520 e Kr. Hägnaden bedöms 
vara välbevarad.  

I närheten av planområdesgränsen, vid yttergran 115 finns ett röjningsröse, som är en 
stensamling som uppkommit vid röjning, vanligen av åkermark. 

Varken gränsmärket, hägnaden eller röjningsröset omfattas av något skydd enligt 
kulturminneslagen. Samtliga bedöms dock vara av antikvariskt värde. Inom området finns 
spår av forntida färdvägar som tros härröra från tiden mellan 500 f Kr till 1520 e Kr. En av 
dessa (Yttergran 101) är en välbevarad vägbank som är 420 meter lång. Denna vägbank 
har klassats som en övrig kulturhistorisk lämning med antikvariskt värde. Vägbanken 
övergår söderut i en otydlig hålväg. Vägbanken bedöms ha ett antikvariatiskt värde men 
omfattas inte av kulturminneslagen. Det finns även ett färdvägsystem bestående av tre 
hålvägar/vägbankar (Yttergran 117). Den längsta av dessa hålvägar är 295 meter lång 
och övriga två är 130 meter respektive 110 meter långa. Färdvägssystemet har klassats 
som fasta fornlämningar och omfattas därmed av skydd enligt kulturminneslagen.  

Norr om planområdet, i skogsområdet mellan järnvägen och E18, finns ett antal forntida 
boplatslämningar i form av husgrunder. Här finns även ett gravfält från 
stenålder/bronsålder. I skogsområdet väster och söder om planområdet finns färdvägar 
och gränsmärken. 

 

6.3.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Då det antagna detaljplaneprogrammet för området och FÖP:en för Bålsta tätort medger 
verksamheter kommer kulturlandskapet i framtiden troligtvis att förändras. I 
detaljplaneområdet kommer kulturlandskapet ändras från att ha dominerats av 
skogsmark och jordbruksmark till att präglas av verksamheter. 

Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser beroende på att fornminnen 
kommer att bortföras men att de är få och hanteringen regleras av länsstyrelsen. 

6.3.3 Konsekvenser vid planalternativet  

Inom planområdet finns identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
Genomförs den planerade exploateringen kommer dessa kulturminnen att gå förlorade i 
sin naturliga miljö. Den planerade exploateringen av området medför att kulturminnenas 
kontinuitet inom området bryts. 

Planens genomförande bedöms ge små negativa konsekvenser avseende kulturmiljö på 
grund av de fornminnen som kommer att tas bort vid exploateringen. 
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6.3.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Områdets identifierade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar finns dokumenterade 
hos Riksantikvarieämbetet. Inför exploateringen behöver det beslutas hur dessa 
kulturminnen ska hanteras.  

Om strövstråk upprättas i närområdet kan informationsskyltar sättas upp som informerar 
om platsens historia. 

Inför byggskedet bör en plan för hantering av oförutsedda fynd upprättas. 

 

6.4 Buller 

6.4.1 Nuläge 

Då planområdet i nuläget består av skogs- och åkermark ger området i sig inte upphov till 
något buller. E18 som passerar cirka 900 meter norr om planområdet bidrar till trafikbuller 
i området. Buller uppstår också från tågtrafik på Mälarbanan cirka 300 meter norr om 
området.  

Boverkets gällande riktvärden för buller vid bostäder är 30 dB dygnsekvivalent nivå 
inomhus som huvudregel och 55 dB ekvivalent nivå utomhus.  

Avståndet från planområdet till närmsta befintliga bostäder, i Nyhagen mellan Kraftleden 
och Björnängsvägen, är cirka 180 meter, se figur 3-2. De befintliga bostäderna utsätts i 
nuläget framförallt av buller från Kraftleden, E18, Mälarbanan, verksamheter i 
Västerskogs företagspark samt från det befintliga industrispåret. Det har förekommit 
klagomål på buller från boende i området Skörby, cirka 600 meter söder om planområdet. 
En bullerutredning genomfördes för Kraftleden år 2008. Den nuvarande 
trafikbelastningen på Kraftleden och Björnängsvägen bedömdes inte ge upphov till något 
störande trafikbuller i planområdet eller för de befintliga bostäderna.  

I samband med planarbetet har en utredning av den framtida bullersituationen 
genomförts. Utredningen visar att Mälarbanan ger ljudnivåer över riktvärdet vid några av 
bostäderna i Nyhagen i nuläget. Detsamma gäller för det befintliga industrispåret. Det 
skall dock beaktas att det befintliga industrispåret trafikeras av två tåg per dag.  

6.4.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med liknande verksamhet 
som vid planalternativet.  

En utredning av den framtida bullersituationen avseende externt industribuller, samt väg- 
och spårtrafik har tagits fram i samband med planarbetet. 

För nollalternativet bedöms bullernivån från verksamhet, väg- och spårtrafik vara 
jämförbar med bullernivån vid planalternativet. Resultaten av bullerutredningen visar att 
vägtrafiken kommer ge ingen eller liten påverkan på närliggande bostäder.  Järnvägen 
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bedöms medföra ljudnivåer över riktvärdet för bostäder. Dock bedöms källan till 
järnvägsbullret vara Mälarbanan och det befintliga industrispåret. Det tillkommande 
industrispåret ligger på större avstånd från befintliga bostäder och bedöms inte ge någon 
bullerpåverkan på bostäderna. 

För nollalternativet bedöms planen medföra små negativa konsekvenser avseende buller 
till följd av ökad vägtrafik. Bedömningen är osäker då nollalternativet kan innebära att 
verksamheter som alstrar mer buller än planalternativet etableras. 

6.4.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Buller från den planerade verksamheten kommer uppstå från transporter med spår- och 
vägtrafik samt vid rangering av gods.  

Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 
järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 
bland annat spårtillgång och anslutning till järnväg hos leverantörerna. Till att börja med 
bedöms ett tåg per dygn trafikera spåret. Det har tagits fram två tidiga alternativ för hur 
industrispåret kan utformas. Det är ännu inte beslutat vilket av alternativen som kommer 
att arbetas vidare med. Spåret planeras vara tillräckligt långt för att undvika 
växlingsarbete. Exploatören bedömer det sannolikt att spåret kommer att vara ett 
elektrifierat industrispår. Det befintliga industrispåret mot Västerskogs företagspark är 
elektrifierat.   

Den största källan till buller från verksamheten bedöms i bullerutredningen vara de 
fordon, terminaltruck och reachstacker,8 som används vid rangering av gods. 
Temperaturaggregaten på lastbilarna samt buller från trafiken tillhör också de stora 
bullerkällorna. I dagsläget kan temperaturaggregaten inte drivas med el utan är 
motordrivna och ger upphov till buller. Det pågår försök att förse kombitrafik med 
elmatning till exempel till kylaggregat vilket minskar bullret. När anläggningen är i drift 
bedöms det finnas goda möjligheter till elförsörjning av kylaggregat.  

Vid exploateringen bedömer den planerade verksamhetsutövaren att den tunga trafiken 
till och från anläggningen kommer att uppgå till cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur 
och retur). Till denna trafik kommer persontrafik för personal. Verksamhetsutövaren 
uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. Persontrafiken kommer att vara 
störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer att fördelas över hela dagen, 
tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer även förekomma både tung 
yrkestrafik och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre omfattning än 
under vardagar.  

Den totala trafikbelastningen kommer att uppstå när hela logistikområdet byggts ut. Till 
detta kommer även trafik från eventuella bostadsområden öster om logistikområdet. Den 
punkt som kommer att ha den största belastningen är den planerade rondellen vid 
Björnängsvägen/Kraftleden. Närmaste bostäder ligger ca 120 meter öster om denna 

                                                      
8 Reachstacker- fordon som arbetar vid spåret med av- och pålastning. 
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punkt. Avståndet från korsningen till bostäderna mellan befintligt industrispår och 
Kraftleden är cirka 250 meter.  

Vid nyetablering av verksamheter gäller nedan angivna utomhusriktvärden för externt 
industribuller (se även Riktlinjer för externt industribuller, Råd och Riktlinjer 1978:5, 
Naturvårdsverket). Dessa riktvärden upphävdes 201307 men ska betraktas som 
övergångsvärden i avvaktan på att nya riktvärden förväntas presenteras under 2014.  

Till verksamhet räknas även utrustning som alstrar buller då annan verksamhet ej 
bedrivs, exempelvis fläktar. Trafikbuller som uppstår på industritomten betraktas som 
industribuller och beräknas in i ljudnivån från industrin.  

 
Områdesanvändni
ng 

Ekvivalent ljudnivå, dBA Högsta ljudnivå i dBA 
Dag kl. 
07-18 

Kväll kl. 18-22 samt 
söndag och 

helgdag kl. 07-18 

Natt kl. 22-07 Momentana ljud nattetid 
kl. 22-07 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders 
grannskap samt 
utbildningslokaler 
och 
vårdbyggnader 

50 45 40 
 

55 

 

För väg- och spårtrafik gäller rekommenderade riktvärden enligt nedanstående tabell för 
bostadsbebyggelse. 

 

 Ekvivalent ljudtrycksnivå, dBA Högsta ljudtrycksnivå, 
dBA 

Inomhus  30 45 (nattetid) 
Utomhus vid fasad 55  

uteplats  70 
 

Den genomförda bullerutredningen visar att industribullret från den planerade 
verksamheten understiger använda riktvärden gällande ekvivalenta ljudnivåer under dag-, 
kvälls- och nattetid. Även maximala ljudnivåer under nattetid bedöms understiga 
riktvärdet förutsatt att terminaltruck och reachstacker inte är i drift mer än 38 % vardera 
av tiden på den norra sidan av terminalen. 

För vägtrafik bedöms riktvärdet på 55 dB ekvivalent nivå överskridas för delar av ett hus i 
området Graneberg vid utbyggnad av den aktuella detaljplanen. Inga bostäder bedöms få 
ljudnivåer över maximala ljudnivån 70 dB vid utbyggnad av planen. 

När det gäller spårtrafik bedöms inte utbygganden av industrispåret ge upphov till 
överskridande av ekvivalent eller maximal ljudnivå. 
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Den sammantagna bedömningen av bullersituationen är att planens genomförande 
bedöms medföra små negativa konsekvenser. Bedömningen bygger på den utredning 
om väg-och tågtrafikbuller samt externt industribuller som tagits fram. Närliggande 
områden är idag påverkade av buller från Mälarbanan. Det befintliga industrispåret ger 
upphov till bullernivåer som överskrider riktvärdet. Spåret har en låg belastning med två 
tåg per dag. Det tillkommande industrispåret bedöms inte ge upphov till buller över något 
riktvärde vid befintliga bostäder.  

Avseende vägtrafik bedöms delar av en fastighet i området Graneberg få en 
bullersituation som överskrider rekommenderat riktvärde för ekvivalent ljudnivå. Detta 
bedöms kunna åtgärdas med förbättrade fönster.  Den framtagna bullerutredningen utgår 
från hastigheten 50 km/h för trafiken på Björnängsvägen. Kommunen arbetar generellt 
med att sänka hastigheten till 40 km/h vilket medför mindre trafikbuller. Beroende på 
vilken hastighet som tillåts kan bullernivåerna bli lägre än vad som framgår i utredningen, 
se vidare info om trafikfrågor i kap 6.6.  

Den största källan till buller för närboende är den befintliga Mälarbanan. Den totala 
utbygganden av Bålsta logistik kan komma att påverka bullersituationen men den nu 
aktuella planen har liten påverkan. 

6.4.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Riktlinjer i bullerutredningen bör följas. För den byggnad som i utredningen uppvisar 
bullernivåer över ett riktvärde föreslås förbättrade fönster. 

6.5 Landskapsbild 

6.5.1 Nuläge 

Området består idag till största del av kuperad skogsmark med ytnära berg. I öster finns 
åkermark. Ängs- och åkermarken i öster ligger låglänt medan det västra skogsområdet är 
högst beläget. 

Skogen består av gran och tall. I de lägre delarna finns björk. Ett aspbestånd av 
naturvärdesklass 3 står i områdets västra del, i närheten finns hällmarkstallskog. 

Från alla riktningar utgörs landskapsbilden idag av ett större sammanhängande 
skogsområde, norrifrån med omgivande åkermark. Sett norrifrån, till exempel från E18, är 
intrycket av landskapsbilden, öppen mark som övergår i ett större skogsområde. 

6.5.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet medför avverkning av skogen och omvandling till verksamhetsområde 
enligt det beslutade detaljplaneprogrammet. Landskapsbilden kommer att förändras och 
utgöras av byggnader och vägar istället för av skog och åker. Nollalternativet bedöms 
medföra mindre byggnadsyta än planalternativet men konsekvenserna är svåra att 
bedöma.  



  

   

 
 

33 (51) 
 

RAPPORT 
2013-09-23 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 
NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

NF \\sefsvst0001\projekt\3370\3370792\000\mkb\arbetsmaterial\mkb björnbro att leverera 130923.docx 

 

Konsekvensbedömningen avseende landskapsbilden för nollalternativet är att den medför 
måttligt negativa konsekvenser. Bedömningen avser att landskapet, oavsett vilken 
verksamhet som etableras, kommer att förändras kraftigt med storskaliga byggnader 
istället för naturområde. 

6.5.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Ett större skogsområde kommer att avverkas och marken att avplanas till jämn nivå. 
Landskapsbilden kommer att förändras i stor omfattning. I området planeras för 
anläggning av en mycket stor byggnad. Byggnaden kommer att synas tydligt från 
omgivningarna, speciellt norrifrån. Detaljplanen medger att byggnaden får ha en högsta 
höjd på 30 meter. Planen föreslår också att fasaden bör ges skiftningar i struktur, material 
eller färg för att inte upplevas som ensidig. I figur 6-6 visas ett montage över byggnaden 
sett från öster. Det tillkommande järnvägsspåret kommer också att påverka 
landskapsbilden.  

Etablering av lager- och logistikanläggning samt verksamhetsområdet i Björnbro kommer 
att medföra att intrycket av att Bålsta tätort börjar tidigare för dem som kommer 
västerifrån.  

 
Figur 6-6. Fotomontage över den planerade anläggningen i landskapet. Bilden tagen öster om 
området med Västerskogs företagspark i förgrunden. 
 
Den förändrade landskapsbilden blir tydligast för boende i anslutning till området, både 
bostäder öster om planområdet och bostäder norr om området. För besökare i 
naturområdet kommer förändringen att vara påtaglig. Området omvandlas från 
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naturområdet till ett öppet och storskaligt rum med storskalig bebyggelse.  Förlängningen 
av Björnängsvägen kommer att gå igenom skogsområdet i öst-västlig riktning och kan 
komma att upplevas som en gräns. 

Planens genomförande bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för 
landskapsbilden. Bedömningen avser det stora naturområde som omvandlas till 
verksamhetsområde med utjämning av höjdskillander som kraftigt förändrar området. 
Måttliga konsekvenser bedöms då påverkan är på kommunal nivå samt att området 
angränsar till ett befintligt verksamhetsområde. 

6.5.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det rekommenderas att påverkan på landskapsbilden för hela Björnbro 
verksamhetsområde studeras med syfte att hitta möjligheter att mildra påverkan. 
Förslagsvis kan trädridåer planeras in i området för att mildra effekten av den förändrade 
landskapsbilden. 

I förslaget till detaljplan finns bestämmelser om stråk med planteringar. Det bör följas upp 
att dessa planteringar anläggs. 

6.6 Trafik och tillgänglighet 

6.6.1 Nuläge 

Trafiken i planområdet består i dagsläget av biltrafik på befintlig sträcka av 
Björnängsvägen och dess förlängning norr och öster om området. Trafiken till det 
befintliga verksamhetsområdet Västerskog och det framtida Björnbroområdet kommer in i 
området via Kraftleden som ansluter till E18 i norr. Kraftleden är idag en industrigata utan 
trottoar och gång- och cykelväg (GC-väg) med hastigheten 70 km/h. Det finns planer på 
att anlägga en GC-väg längs Kraftleden samt att korsningen med Björnängsvägen byggs 
om till en rondell. 

Biltrafik 
I en trafikräkning från 2011 beräknades trafiken på Kraftleden norr om Björnängsvägen till 
ca 2700 fordon i vardagsmedeldygnstrafik. Söder om korsningen uppgick trafiken till cirka 
3100 fordon. På Björnängsvägen väster om korsningen passerade drygt 400 fordon per 
vardagsmedeldygn. Andelen tung trafik, (lastbil med eller utan släp) uppgick till 13 % på 
båda vägarna.  I figur 6-7 visas flygfoto från korsningen som den ser ut i nuläget. 
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Figur 6-7. Den befintliga korsningen mellan Kraftleden och Björnängsvägen. Det planeras för en 
rondell i korsningen. Kraftleden ansluter i norr till E18 och i söder till Västerskogs företagspark. 

 

Kollektivtrafik 
Det finns i nuläget inte någon kollektivtrafik genom området. Närmaste befintliga hållplats 
för buss finns i anslutning till Västerskogs företagspark eller Räddningsverkets 
anläggning längs med Björnängsvägen, öster om planområdet. Dessa hållplatser 
trafikeras av buss nr 310 mellan Bålsta centrum och Krägga med 10 turer per vardag. 
Pendeltåg mot Stockholm samt fjärrtåg mot Stockholm och Mälardalen stannar vid Bålsta 
centrum drygt 3 km sydöst om planområdet. 

Gång och cykelvägar 
Närmaste befintliga gång- och cykelväg är förbindelsen mellan bostadsområdet Skörby 
och Västerskogs industriområde. 

Järnväg 
I nuläget finns inte någon järnväg in i planområdet. Befintligt industrispår ligger öster om 
området och sträcker sig från Mälarbanan söderut mot Västerskogs företagspark. 
Industrispåret visas i bild 6-8. Björnängsvägen korsar idag järnvägen utan bommar.  
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Figur 6-8. I en båge från norr och söderut passerar det befintliga industriområdet. Planområdet 
ligger väster om spåret. 

6.6.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid nollalternativet förutsätts Björnängsvägen förlängas västerut och anläggas med gång 
och cykelväg samt att den aktuella trafikanalysen för korsningen 
Björnängsvägen/Kraftleden gäller, se vidare under ”Biltrafik”. Det antas även att 
industrispåret dras fram till det aktuella planområdet. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort säger att kollektivtrafik och GC-vägar ska 
finnas för att undvika att utbygganden av verksamhetsområdet medför ökat 
fossilbränsleanvändande. 

Den kommunövergripande översiktsplanen anger generellt om kommunens 
verksamhetsområden att de bör vara väl förbundna med huvudvägarna och kollektivtrafik 
för att underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

 
Biltrafik 
Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden. Syftet 
var att bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och 
Lastberget/Skörby. Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro 
verksamhetsområde och inte bara det nu aktuella planområdet. Analysen anger en total 
trafikbelastning mot Björnbro verksamhetsområde på 7 500 fordon/vardagsmedeldygn. 
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Det är troligt att korsningen Kraftleden/Björnängsvägen kommer att byggas om med en 
rondell för att förbättra kapaciteten. 

Nollalternativet kommer att innebära en kraftig trafikökning jämfört med nuläget med ökat 
trafikbuller och ökade utsläpp som följd.  

Kollektivtrafik 
Det finns inget underlag om framtida kollektivtrafikförsörjning i området men det bedöms 
troligt att ett så stort område som det fullt utbyggda verksamhetsområdet med många 
arbetsplatser kommer att försörjas med kollektivtrafik. 

Gång och cykelvägar 
Vid förlängning av Björnängsvägen och etablering av verksamheter är det troligt att gång- 
och cykelvägar kommer anläggas och ge god tillgänglighet för gående och cyklister.  

Järnväg 
Även vid nollalternativet antas att en ny anslutning av industrispåret kommer att 
anläggas. Det går dock inte att bedöma konsekvenserna när det inte finns uppgifter om 
var spåret hamnar eller hur mycket trafik som kommer att alstras. 

Miljökonsekvenser  
Förlängningen av Björnängsvägen och etableringen av järnväg innebär att Bålsta 
centrum kan avlastas från framförallt tung trafik. Anslutningen med järnväg medför 
troligen minskade transporter med lastbil. 

Till följd av förbättringarna inom kommunen bedöms de sammantagna konsekvenserna 
för nollalternativet avseende trafik och tillgänglighetvara måttligt positiva. 

 

6.6.3 Konsekvenser vid planalternativet 

I den gällande kommunövergripande översiktsplanen från 2006 anges att 
verksamhetsområden bör vara väl förbundna med huvudvägar och kollektivtrafik för att 
underlätta lokala arbetsresor och kundkontakter. 

Även den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort tar upp vikten av kollektivtrafik och 
gång och cykelvägar inom Björnbro och andra verksamhetsområden. Detta i syfte att 
minska användandet av fossila bränslen. 

Håbo kommun arbetar för att bli en fossilbränslefri kommun år 2050. Den största 
utmaningen för att uppnå detta ser man i transportsektorn. 

Kommunikationer och tillgänglighet är en viktig fråga då verksamheten inom 
detaljplaneområdet kommer att sysselsätta ca 700 personer när den är fullt utbyggd. 

 
Biltrafik 
Den tunga trafiken till och från anläggningen bedöms av verksamhetsutövaren uppgå till 
cirka 500 fordon per dygn (250 bilar tur och retur). Till denna trafik kommer persontrafik 
för personal. Verksamhetsutövaren uppskattar antalet personbilar till 150-200 per dygn. 
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Persontrafiken förväntas vara störst morgon och eftermiddag. Den tunga trafiken kommer 
att fördelas över hela dagen, tidig morgon till kväll men inte nattetid. Det kommer att 
förekomma både tung- och persontrafik till anläggningen under helger men i mindre 
omfattning än under vardagar.  

Under 2012 togs en trafikanalys fram för korsningen Björnängsvägen/Kraftleden i syfte att 
bedöma trafikökningen vid framtida exploateringar i Björnbro och Lastberget/Skörby. 
Beräknade trafiksiffror gäller alltså vid full utbyggnad av Björnbro verksamhetsområde 
och inte bara det nu aktuella. 

Den totala trafikbelastningen till Björnbro verksamhetsområde vid full utbyggnad bedöms 
till 7500 fordon/vardagsmedeldygn. I korsningen Kraftleden/Björnängsvägen bedöms 
trafiken under maxtimma uppgå till cirka 1400 fordon. 

Förlängningen av Björnängsvägen föreslås i detaljplanen att utformas med en total 
vägbredd på 7 meter. Den aktuella vägprofilen visas i figur 6-9. 

Figur 6-9. Vägprofil för Björnängsvägens förlängning med föreslagen vägbredd på 7 meter. Den 
totala bredden på vägsektionen inklusive, GC-väg och svackdike är 19 meter. Illustaration Sweco 
Architects. 

Arbetet med utformning av den framtida Björnängsvägen och frågor som rör 
trafiksäkerhet och hastighet pågår samtidigt som planen utarbetas. Kommunen arbetar 
generellt med att minska hastigheten till 40 km/h på många vägar och det bedöms troligt 
att Björnängsvägen får denna hastighet. Då Björnängsvägen kan komma att bli del i en 
ringled kan vägen komma att ha olika hastighet längs olika sträckor. 

Vid vägens utformning bör det beaktas att den kommer användas av både tung trafik och 
persontrafik. Utformning av in och utfarter liksom hastigheter behöver planeras noga. 
Fördelningen av trafik, tung- respektive persontrafik, till övriga delar inom logistikområdet 
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finns inte några uppgifter om. Säkerhetsfrågan för gående och cyklister liksom säkra 
passager över vägen är av stor vikt att studera.  

Gång och cykelvägar 
Det planeras för gång och cykelväg (GC-väg) längs Björnängsvägen förlängning. Vägen 
planeras med trottoar längs ena sidan och GC-väg längs den andra.  Det har i detta 
skede inte studerats hur gående och cyklister ska passera vägen. 

Kollektivtrafik 
Det finns vid framtagande av denna MKB inte några uppgifter om kollektivtrafikförsörjning 
i området. Detaljplanen kommer att medföra ca 700 arbetstillfällen. Vid etablering av 
ytterligare verksamheter inom Björnbro logistik kommer fler människor att arbeta i 
området. Underlaget för kollektivtrafikförsörjning bör vara tillräckligt men det går inte att 
bedöma när kollektivtrafik kommer finnas tillgänglig. Kollektivtrafiken bör möjliggöra 
transport för inpendlande arbetskraft från resecentrum där fjärr- och pendeltåg stannar. 

För att leva upp till kommunens mål om minskad användning av fossila bränslen i 
kommunen bör kollektivtrafikförsörjning till ett verksamhetsområde som Björnbro ha hög 
prioritet. Etablering av kollektivtrafik påverkar även markanvändandet inom denna och 
andra detaljplaner. Utan kollektivtrafik kommer större ytor behöva avsättas för 
parkeringsplatser. Ska området försörjas med kollektivtrafik behöver utformning av 
hållplatser studeras. 

Järnväg 
Verksamhetsutövarens ambition är att så mycket transporter som möjligt ska gå på 
järnväg. Det är dock svårt att bedöma hur mycket det blir då möjligheten påverkas av 
bland annat spårtillgång. Vid verksamhetens start bedöms ett tåg per dygn trafikera 
spåret. Tågtrafik till logistikområdet kommer ske under lågtrafiktid. Ett fullängdståg är 
cirka 700 meter långt och lastar motsvarande 36 trailers. 

Det nya spåret kommer att korsa Björnängsvägen. Det finns inte några uppgifter om hur 
korsningen kommer att utföras. 

Miljökonsekvenser 
Konsekvenserna avseende trafik och tillgänglighet vid planalternativet bedöms till måttligt 
positiva konsekvenser. Bedömningen bygger på verksamhetens placering med nära 
anslutning till tåg och större trafikleder som underlättar logistik och minskar transporter. 
Verksamhetens ambition är att köra så mycket transporter som möjligt med tåg vilket 
också bidrar till den positiva bedömningen. Lokalt inom området kommer trafiken att öka. 
Detta medför ökade utsläpp men anläggningens läge gör att det bedöms vara 
transporteffektiv i ett större perspektiv. Utbygganden av detaljplaneområdet kan medföra 
arbetstillfällen inom kommunen vilket kan minska andelen längre resor för dem som 
arbetar i området. För inpendlande arbetskraft finns stora möjligheter till pendling med tåg 
och buss. 

Utbyggnaden av Björnängsvägen och rondellen vid Kraftleden medför även möjligheter 
att avlasta Bålsta centrum från tung trafik.  
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Bedömningen bygger på att området försörjs med kollektivtrafik vilket minskar utsläppen 
från trafiken. Bedömningen förutsätter även att GC-vägar byggs ut som underlättar för 
personal att ta sig till arbetsplatsen utan bil och är ett bidrag till kommunens mål om att bli 
fossilbränselfri. 

6.6.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Det bör göras en trafikutredning för utformning av Björnängsvägens förlängning 
avseende bland annat säkerhet för gående och cyklister samt hastigheter och utformning 
av in- och utfarter liksom hållplatser för kollektivtrafik. En viktig fråga är korsningen mellan 
Björnängsvägen och det tillkommande industrispåret. Utredningen bör avse hela 
logistikområdets trafikförsörjning inte bara den nu aktuella detaljplanen. 

Vid planering av GC-vägar i området behöver det även tillgodoses att dessa får 
anslutning utanför området mot till exempel Bålsta centrum och större bostadsområden. 

Kollektivtrafikfrågan behöver utredas och klargöras inför detaljplanens genomförande. 

 

6.7 Luft 

6.7.1 Nuläge 

I dagsläget sker inte några utsläpp till luften från planområdet då marken består av skogs- 
och åkermark. Trafiken på anslutande vägar är begränsad. 

Enligt de luftberäkningar som luftvårdsförbundet utför åt Håbo kommun överskrids inte 
några miljökvalitetsnormer för luft i kommunen. 

I det anslutande verksamhetsområdet Västerskog finns större och mindre verksamheter 
som kan påverka luftkvaliteten lokalt. 

Sedan 2007 arbetar Håbo för att bli en fossilbränslefri kommun. Ett av de prioriterade 
områdena inom detta arbete är att minska utsläppen från transportsektorn. Kommunens 
energi och klimatstrategi anger att uppvärmning med direktel endast får ske om särskilda 
skäl föreligger. 

6.7.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär omvandling till verksamhetsområde med fokus på logistik. 
Trafiken kommer att öka enligt trafikutredningen för verksamhetsområdet. Påverkan från 
trafiken bedöms vara ungefär densamma i nollalternativet och i planalternativet. Övrig 
påverkan på luften som utsläpp från verksamheten går ej att bedöma för nollalternativet. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att det vid utbyggnad av större områden bör 
gemensam uppvärmning studeras. För nollalternativet förutsätts att uppvärmning sker 
gemensamt i området alternativt genom tillvaratagande av spillvärme. 
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De sammantagna miljökonsekvenserna avseende luft för nollaternativet bedöms bli små 
positiva. Bedömningen bygger på att verksamheter samlas i verksamhetsområden 
utanför tätorten.  Att samla verksamheter och dess transporter utanför tätorten medför 
minskad påverkan på luftkvalitén där många människor bor och rör sig. 

6.7.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Den planerade verksamheten kommer inte att generera några utsläpp i sig. Utsläppen 
kommer från transporter till och från anläggningen. För att minska miljöpåverkan genom 
transporter planeras för användande av tåg i största möjliga utsträckning. 

Anläggningen kommer att använda spillvärme från kylanläggningar som primär 
uppvärmning. Erfarenheten från liknande anläggningar är att de kan vara självförsörjande 
på värme under större delen av året. Tillskott av värme kan behövas vid enstaka tillfällen 
vintertid.  

I kommunens energi och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 2050 anges följande 
angående uppvärmning: 

 Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger, där 
fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

 Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där fjärrvärme ej är möjligt 
eller kostnadseffektivt. 

 Uppvärmning med jord-/berg eller sjövärmepump rekommenderas där så är 
lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepump bör uppfylla Nuteks krav för klassning 
som effektiv. 

 Vid användning av kaminer, pellets eller vedpannor för primär uppvärmning, med 
ett vattenburet system, bör ackumulatortank installeras. Vid nyinstallation av 
kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning, med ett vattenburet 
system skall ackumulatortank installeras. 

Det är i dagsläget inte möjligt att ansluta fler kunder till fjärrvärmenätet i Håbo på grund 
av kapacitetsbrist. I grannkommunen Upplands Bro planeras för ett nytt fjärrvärmeverk. 
Det kan i framtiden finnas möjligheter för Håbo kommun att ansluta till detta. I 
miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort anges 
att ”vid större utbyggnad bör gemensam uppvärmning övervägas” vilket bör beaktas med 
tanke på att området utgör en första detaljplan i ett större verksamhetsområde. 

Detaljplaneområdet ligger inom ett nytt verksamhetsområde. Genom att koncentrera 
verksamheter utanför centrum minskar påverkan på luften där många människor bor och 
rör sig. Områdets logistiska fördelar med anslutning till tåg och trafikleder samt närhet till 
flera större städer gör att området bidrar till förbättrad luftkvalitet utanför planområdet. 

De ökade utsläppen till luft från trafiken bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm 
för luft överskrids. 
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Planens genomförande bedöms ge små positiva konsekvenser avseende luft. 
Bedömningen avser områdets logistiska fördelar, att spillvärme nyttjas för uppvärmning 
samt att Bålsta centrum kan avlastas från utsläpp. 

6.7.4 Förslag till uppföljning och åtgärder 

Inför exploatering bör anläggningens uppvärmning vintertid studeras för att uppfylla 
kommunens klimat- och energistrategi.  

Det bör studeras hur uppvärmningen kan lösas för hela detaljplaneprogramområdet. För 
att leva upp till riktlinjer från den fördjupade översiktsplanen och energi- och 
klimatstrategin bör förutsättningar för olika uppvärmningsalternativ utredas. För att göra 
detta arbete rationellt föreslås att kommunen driver det och går ut med riktlinjer och krav 
angående uppvärmning för hela logistikområdet. 

Utsläppen till luft från planområdet kommer vara en del av den totala påverkan när 
Björnbro verksamhetsområde byggs ut. Kommunen bör följa upp påverkan på luft när 
området är fullt utbyggt.  

6.8 Rekreation 

6.8.1 Nuläge 

Planområdet utgörs till största delen av skogsmark som nyttjas för rekreation och friluftsliv 
av boende i närområdet. Enligt gällande översiktsplan utgörs större delen av planområdet 
av intresse för friluftslivetet. Tillgängligheten till området begränsas emellertid från norr av 
E18 och Mälarbanan.  Området utgör därför inget sammanhängande skogsområde och 
bedömningen är att planområdets värde för friluftslivet är lågt. Översiktsplanen anger att 
området ska bebyggas med verksamheter. 

6.8.2 Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid exploatering till verksamhetsområde kommer värdet för planområdet avseende 
friluftsliv och rekreation att minska. I det större verksamhetsområdet planeras för 
bevarande av vissa naturområden. Den som nyttjar området för rekreation och friluftsliv 
kommer att behöva röra sig längre sträckor för att hitta opåverkad natur. För rekreation 
och friluftsliv bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser till följd av 
minskade ytor för närrekreation. 

6.8.3 Konsekvenser vid planalternativet 

Planens genomförande kommer minska det tillgängliga området för rekreation och 
friluftsliv. Vid fortsatt utbyggnad av logistikområdet kommer vissa naturområden sparas i 
verksamhetsområdet, se figur 6-10. I dessa områden finns föreslagna strövstigar och 
skyddsvärd natur. Även om det sparas naturområden kommer de som vistas i skogen 
behöva röra sig längre sträckor för att komma till områden som är opåverkade av till 
exempel buller.  
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Figur 6-10. Karta över hela det planerade verksamhetsområdet med naturområden som föreslås 
sparas. Lila och gråa ytor utgör verksamhetsområden, ljusgröna ytor avser natur som utpekats som 
värdefull i naturvärdesinventeringen. 
 
Planens genomförande bedöms medföra små negativa konsekvenser avseende 
rekreation och friluftsliv. Bedömningen avser att områden som nyttjas av närboende för 
rekreation och friluftsliv försvinner men området är utpekat som verksamhetsområde i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 

6.8.4 Förslag till uppföljning 

Tillgängligheten till andra friluftsområden bör ses över och om möjligt ökas. 

Det behöver säkerställas att planerade strövstigar får säkra korsningar med 
Björnängsvägen i de fall vägen korsas. 
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7 Samlad bedömning och måluppfyllelse 

7.1 Samlad bedömning 

Bedömningen av miljökonsekvenser har utförts parallellt med planarbetet och utifrån de 
underlag som tagits fram under planprocessen. Ytterligare utredningar under det fortsatta 
planarbetet kan medföra att bedömningarna behöver revideras. 

I stort bedöms planförslaget medföra övervägande positiva konsekvenser avseende de 
miljöaspekter som har bedömts.  

Planområdet ingår i ett större sammanhängande område som både i översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan anges som verksamhetsområde. Det finns även ett av 
kommunstyrelsen antaget detaljplaneprogram för verksamhetsområdet. Området är 
redan idag påverkat av buller från E18, Mälarbanan och intilliggande 
verksamhetsområde. Utifrån planeringsförutsättningarna lämpar sig området väl och 
stämmer överens kommunens översiktliga planering. 

För den planerade verksamheten är området mycket lämpligt med närheten till 
infrastruktur i form av väg och järnväg. Möjlighet att bygga industrispår mellan 
anläggningen och Mälarbanan ses som en stor fördel. Tillgången till industrispår med 
kapacitet för nya aktörer är mycket begränsad i Sverige. Håbo ligger även bra till 
geografiskt för verksamheten med närhet till flera storstadsregioner. 

Exploateringen av området medför stora ingrepp i landskapet med omfattande påverkan 
på landskapsbilden. Områden som nyttjas för rekreation försvinner och exploateringen 
kommer medföra borttagande av fornminnen. En bullerutredning har tagits fram som visar 
att planens genomförande får liten påverkan på områdets bullersituation. 

Trafikfrågorna har goda förutsättningar att lösas på lämpligt sätt med utbyggnaden av 
Björnängsvägen med tillhörande gång och cykelväg. I fall gång- och cykelvägar ansluts 
till andra GC-länkar samt att området försörjs med kollektivtrafik finns goda möjligheter att 
bidra till kommunens mål om att vara en fossilbränslefri kommun år 2050.  

Etableringen av verksamhetsområdet kan styra om framför allt tung trafik från mer 
centrala delar av kommunen med minskat buller och minskade utsläpp till luft i områden 
där många bor och rör sig. 

Den stora byggnaden och omgivande hårdgjorda ytor kommer medföra kraftigt ökade 
dagvattenflöden och risk för förorenat dagvatten. Genomförs föreslagna åtgärder i 
dagvattenutredningen minimeras risken för stora flöden och föroreningsspridning till 
Mälaren. 

I tabell 7-1 visas de miljökonsekvenser som utretts och vilka konsekvenser de bedöms få. 
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Tabell 7-1. Tabellen visar sammanställning över konsekvenser av planens genomförande för 
bedömda miljöfaktorer.  
Miljöfaktor Konsekvens Bedömning 

Naturmiljö Måttligt negativa Ett större skogsområde och åkermark omvandlas 
till verksamhetsområde med negativ påverkan på 
djur och natur. 

Yt- och 
grundvatten 

Små positiva Stora ytor kommer att hårdgöras men åtgärder 
medför kontroll över flöden och 
föroreningssituationen. Våtmarken söder om 
planområdet bedöms ej påverkas. 

Kulturmiljö Små negativa Fornminnen kommer att behöva tas bort vid 
exploateringen. Borttagande av fornminnen utförs 
efter tillstånd från länsstyrelsen. 

Landskapsbild Måttligt negativa Landskapet kommer genomgå en stor förändring, 
från kuperat naturområde till verksamhetsområde 
med avplanad jämn yta och en storskalig 
byggnad. 

Buller Små negativa Buller från det tillkommande industrispåret 
bedöms inte påverka närliggande bostäder. 
Vägtrafikbuller till följd av planens genomförande 
bedöms påverka ett bostadshus. Bullersituationen 
i centrala delar av Håbo kan förbättras när 
verksamheter och trafik styrs utanför centrum. 

Trafik och 
tillgänglighet  

Måttligt positiva Trafiken kommer att öka men en ändamålsenlig 
väg byggs ut och framkomligheten i korsningen 
förbättras. Säkra gång- och cykelvägar planeras.  

Luft Små positiva Lokalt kommer utsläppen till luften att öka från 
trafiken men trafiken i centrala delar kan minska 
med förbättrad luftkvalitet där. Områdets 
geografiska läge medför effektiva och rationella 
transporter som minskar utsläppen till luft utanför 
planområdet. 

Rekreation och 
friluftsliv 

Små negativa Ett naturområde som nyttjas för rekreation av 
närboende minskar i omfattning av planen. Vid 
fortsatt exploatering i området sparas naturstråk 
för rekreation. 
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7.2 Måluppfyllelse 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats utifrån de nationella målen då Uppsala län 
inte har några gällande regionala miljömål. Underlag för analysen är de 
konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i 
tabell 7-2 nedan. Analysen för de transportpolitiska målen visas i tabell 7-3. 
Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 
 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 
 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 
 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
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Tabell 7-2. Analys av planens bidrag till miljömålens uppfyllelse. 
Miljömål Noll- 

alternativ 
Plan- 
alternativ 

Kommentar 

Begränsad 
klimat-
påverkan 

  Lokalt kommer trafiken att öka. Men den 
planerade anläggningen kommer delvis nyttja 
järnväg istället för lastbil för transporter. 
Anläggningens läge med närhet till god 
infrastruktur och flera storstadsområden bidrar 
också till att målen uppnås liksom god 
tillgänglighet för cyklister och gående. 
Dagvattenåtgärder bidrar till att uppnå målet 
”Ingen övergödning”. 

Bara naturlig 
försurning 
Ingen 
övergödning 

Frisk luft 
  Planen ingår i ett större område där 

verksamheter samlas utanför kommunens 
centrum som avlastas från trafik. 
Industrispåret för järnväg med möjlighet för 
godstransporter på järnväg minskar utsläppen 
till luft. Planen bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

God bebyggd 
miljö   För enstaka boende intill planområdet kommer 

buller från vägtrafik att öka. Den ökade 
trafiken riskerar att påverka luftkvaliteten 
lokalt. Bostäder längre ifrån området bedöms 
inte påverkas. 

Levande 
skogar   Omvandlingen till verksamhetsområde medför 

avverkning i ett större sammanhängande 
skogsområde och arealen skog i kommunen 
minskar. Avverkning av skogen medför 
minskade ytor för djur och växter. 
Exploateringen kommer medföra borttagande 
av fornminnen. 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

Levande sjöar 
och 
vattendrag 

  En hållbar dagvattenhantering bidrar till 
kontroll över flöden och föroreningar. 
Möjligheter finns till rening av dagvatten i flera 
steg innan vattnet når recipienten Mälaren. 
Området ligger inom det föreslagan sekundära 
vattenskyddsområdet men verksamheten 
bedöms inte riskera att förorena vattentäkten. 
Några miljökvalitetsnormer för vatten bedöms 
inte överskridas på grund av planen. 

Myllrande 
våtmarker 

Går ej att 
bedöma  Planområdet kommer inte att ha avvattning 

mot våtmarken och riskerar inte öka flödet till 
den. 

Ett rikt 
odlings-
landskap 

  Åkermark kommer att omvandlas till 
verksamhetsområde och andelen brukad 
åkermark i kommunen minskar. 
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Tabell 7-3. Analys av planens bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska målen. 
Transportpolitiskt 
mål 

Nollalternativ Planalternativ Kommentar 

Funktionsmål 
  Planområdet kommer att få en 

funktionell tillfartsväg när 
Björnängsvägen byggs ut. 
Verksamhetsområdet med nära 
anslutning till större vägar och 
järnväg bidar till att målet 
uppfylls. 

Hänsynsmål 
  Planens genomförande bidrar till 

att uppfylla hänsynsmålet genom 
säkra trafiklösningar samt 
utbyggnad av järnväg. Tillgång till 
järnväg och närhet till större 
trafikleder samt områdets 
geografiska läge bidrar till att 
uppnå gällande 
miljökvalitetsnormer. 
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8 Förslag till uppföljning 

Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp över miljöpåverkan från det planerade 
verksamhetsområdet ” Björnbro verksamhetsområde”. Risken finns att genomförandet av 
enskilda detaljplaner inom logistikområdet inte medför negativ miljöpåverkan men att den 
sammantagna effekten från hela verksamhetsområdet kan bli negativ. Detta gäller till 
exempel trafik, buller och dagvattenhantering.  

Det rekommenderas att påverkan från hela det framtida verksamhetsområdet följs upp av 
kommunen. I uppföljningen bör påverkan på luftkvalitet, buller och dagvatten ingå. Det 
rekommenderas även att det tas fram riktlinjer avseende uppvärmning av området som 
överensstämmer med kommunens energi- och klimatpolicy. Det behöver redas ut om det 
finns möjligheter till gemensam uppvärmning i logistikområdet.  

Trafikmängderna till planområdet bör följas upp då redovisade siffror för planområdet är 
osäkra. 

Det rekommenderas även att en plan för områdets kollektivtrafikförsörjning tas fram. 
Verksamhetsområdet kommer ge upphov till många arbetstillfällen och för att bidra till 
kommunens mål bör kollektivtrafik anordnas. 

Uppföljningen utförs lämpligen av ansvarig förvaltning inom kommunen. 

 
  



  

 
 
 

 

50 (51) 
 
RAPPORT 
2013-09-23 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 
NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN 

 

 

 
\\sefsvst0001\projekt\3370\3370792\000\mkb\arbetsmaterial\mkb björnbro att leverera 
130923.docx 

9 Referenser 

Arkeologisk utredning, etapp 1. 2012. 

Boverket. Buller i planeringen, allmänna råd 2008:1. 2008 

Calluna. Naturvärdesinventering i Björnbro, Håbo kommun. 2012-09-14. 

Epost: anna.atterlof@habo.se, 2013-02-20 

Epost: Sara Andersson, länsstyrelsen Uppsala län & Erik Sondén Håbo Marknads AB. 
Fråga om vattenverksamhet i Björnbro-Bålsta. 2013-08-06. 

Håbo kommun. Naturvårdsplan för Håbo kommun- bevarande och utveckling.  
2010-02-28. 

Håbo kommun. Behovsbedömning.2012-12-12. 

Håbo kommun. Översiktsplan för Håbo kommun. 2006-06-20. 

Håbo kommun. Fördjupad översiktsplan, Bålsta tätort.2010-06-14. 

Håbo kommun. Miljökonsekvensbeskrivning, Fördjupad översiktsplan, Bålsta tätort. 
2010-06-14. 

Håbo kommun. Dagvattenpolicy.2012-10-08 

Håbo kommun. Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde. Godkänt av 
kommunstyrelsen, 2013-04-08. 

Länsstyrelsen Uppsala län. Samråd om behovsbedömning till detaljplan för kvarter nr 3, 
Logistik Bålsta, Håbo kommun. 2013-02-26. 

Naturvårdsverket. Riktlinjer för externt industribuller. Råd och riktlinjer. 1978:5. 

Ramböll. Tekniskt Pm Geoteknik, Håbo, Skörby. 2012. 

Ramböll. Kraftleden, Bullerberäkning. 2008-02-21. 

Ramböll. Tekniskt Pm Geoteknik, Håbo, Skörby. 2012-10-19. 

Ramböll. Markundersökningsrapport, Håbo, Skörby.2012-10-19. 

Stiftelsen Kulturmiljövård. Brunna-Björnbro, Tilläggsinventering, Arkeologisk utredning 
etapp 1. Rapport 2012:74. 

Sveriges Geologiska Undersökning. Jordartskarta .www.sgu.se. 2013-01-22. 

Sveriges Geologiska Undersökning. Grundvattenkarta. www.sgu.se. 2013-01-22. 

Sweco. Trafikanalys Björnängsvägen/Kraftleden. 2012-10-02. 

Sweco. Plankarta, detaljplan för kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Mars 2013. 

Sweco. Planbeskrivning, samrådshandling detaljplan för kvarter nr 3 logistik Bålsta. Mars 
2013. 

mailto:anna.atterlof@habo.se


  

   

 
 

51 (51) 
 

RAPPORT 
2013-09-23 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN 419, ”KVARTER 
NR 3 LOGISTIK BÅLSTA”, HÅBO KOMMUN 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

NF \\sefsvst0001\projekt\3370\3370792\000\mkb\arbetsmaterial\mkb björnbro att leverera 130923.docx 

 

Sweco. PM- Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna 
i Mälaren. 2013-08-23. 

Sweco. Utredning av väg- och tågtrafikbuller samt externt industribuller. Preliminär 
rapport, 2013-08-30 

Sweco. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun.2013-08-30. 

Vatteninformationssystem Sverige. www.viss.lansstyrelsen.se. 2013-03-11. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/




 
 

 

   

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9
1

4

  

UTKAST 

KILENKRYSSET BYGG AB 
 
Skörby, Håbo kommun – Dpl 419 
UPPDRAGSNUMMER 3370792000 

 
SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR ”KVARTER NR 3, LOGISTIK 
BÅLSTA” 
 
 

 

 

UTKAST  

  
2013-11-15  
 
VÄSTERÅS 
 

 
   



  

  

 
 

1 (7)

UTKAST 
2013-11-15 
UTKAST 
SKÖRBY, HÅBO KOMMUN – DPL 419 

 
 

 

 

-0
3-

29
1

4

 
Innehållsförteckning 

1  Inledning 2 

2  Hur har miljöfrågorna integrerats i detaljplanen 3 

3  Hur har synpunkter från samråd beaktats 3 

4  Skälen till att planen antagits istället för alternativ som övervägts 3 

5  Åtgärder för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 4 
 
 
 



 

 
 
 

 

2 (7) 

UTKAST 
2013-11-15 
UTKAST 
SKÖRBY, HÅBO KOMMUN – DPL 419 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

p m:\plan- och utvecklingsavdelningen\plan\projekt\3 pågående detaljplaner\7307 - dpl 419 kvarter nr 3 logistik bålsta\7 
antagande\utkast_särskild sammanställning_kvarter3.docx 

 

1 INLEDNING 
Miljöbalkens 6 kap 11 § anger att när en kommun upprättar eller ändrar en plan skall en 
miljöbedömning göras om dess genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra anläggandet av en logistikanläggning i 
området Björnbro i Håbo kommun. Detaljplanen är den första i ett planerat 
verksamhetsområde i första hand avsett för lager och logistikverksamhet. En större 
byggnad för lager avses att anläggas med tillhörande körytor samt ett industrispår för 
järnväg. 

Planen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. 

I miljöbalken 6 kap 16 § anges att innan detaljplanen antas ska MKB samt synpunkter 
från samråd och granskningen beaktas. När planen antagits ska den myndighet eller 
kommun som har tagit beslutet redovisa en särskild sammanställning. Den särskilda 
sammanställningen är en form av utvärdering av hela arbetet med miljöbedömning från 
start till färdig MKB. 

Den särskilda sammanställningen ska redovisa; 

 Hur miljöaspekterna har integrerats i planen. 
 Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har beaktats 
 Skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som övervägts 
 De åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 

miljöpåverkan som planens genomförande medför. 

Sammanställningen och detaljplanen ska göras tillgängliga för dem med vilka samråd 
skett och de ska även informeras om att planen eller programmet har antagits. 

Boverket rekommenderar att sammanställningen finns med som ett utkast inför 
antagandet av detaljplanen. Då kan sammanställningen vara en del av beslutsunderlaget 
och ge stöd för antagandebeslut på samma sätt som utlåtandet över planförslaget. 

Följande punkter avses att redovisas när sammanställningen slutförs: 

 Verksamheten är förenlig med översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

 Detaljplanen, en del i ett större verksamhetsområde 

 Miljöpåverkan lokalt 

 Kort beskrivning av planområdet och omgivningarna 
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2 HUR HAR MILJÖFRÅGORNA INTEGRERATS I DETALJPLANEN 
Följande punkter avses att redovisas när sammanställningen slutförs: 

 Miljöfrågor och behov av MKB i detaljplaner tas upp i detaljplaneprogrammet 

 Kommunen har tagit fram en behovsbedömning 

 Behovsbedömningen har stämts av med länsstyrelsen i Uppsala 

 MKB har tagits fram utifrån behovsbedömningen 

 Miljöfaktorer som i behovsbedömningen har bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan har omfattats av MKB:n 

 Planarbete och MKB-arbete har utförts i nära samarbete 

3 HUR HAR SYNPUNKTER FRÅN SAMRÅD BEAKTATS 
Följande punkter avses att redovisas när sammanställningen slutförs: 

 Samråd 1 genomfördes under tiden 17/5 till och med 17/6 2013 i samband med 
samrådet för detaljplanen 

 Den 3/6-2013 hölls ett samrådsmöte med allmänheten 

 Samråd 2 genomfördes under tiden 9/10 till och med 30/10 2013 i samband med 
granskningen av detaljplanen 

 Kommunen hade därutöver möte med boende i Nyhagen och Övergrans-Valla 
den 15/10-2013 

 Utredningar avseende buller och markföroreningar har tagits fram efter 
synpunkter vid samråd 1 

 Dagvattenutredningen kompletterades efter synpunkter vid samråd 1 

 Förtydligande av nollalternativet i MKB:n efter synpunkter vid samråd 1 

 Åtgärdsprogram för att följa upp miljöpåverkan är under framtagande 

 

4 SKÄLEN TILL ATT PLANEN ANTAGITS ISTÄLLET FÖR ALTERNATIV 
SOM ÖVERVÄGTS 
Följande punkter avses att redovisas när sammanställningen slutförs: 

 Området är utpekat för verksamheter i FÖP för Bålsta tätort antagen av 
kommunfullmäktige 14/6-2010 och detaljplaneprogram för Björnbro 
verksamhetsområde/Logistik Bålsta godkänt av kommunstyrelsen 8/4-2013 
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 Mycket bra förhållande för den planerade verksamheten med möjlighet att 
etablera industrispår, närhet till E18 och storstadsregion 

 Alternativ i andra kommuner studerade men har inte haft samma förutsättningar 

 Nollalternativet innebär mycket troligt att annan likvärdig verksamhet anläggs då 
det finns ett antaget detaljplaneprogram 

 

5 ÅTGÄRDER FÖR UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV DEN 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Efter det att planen antagits kommer kommunen att ta fram ett åtgärdsprogram för att 
följa upp de förslag till åtgärder som lämnats i MKB:n. I tabell 1 presenteras de åtgärder 
som föreslogs i MKB:n. Tabellen är ett utkast till hur de avses att hanteras i det fortsatta 
arbetet med genomförande av planen. Åtgärdsprogrammet kommer att färdigställas efter 
planens antagande. Fördelningen av kostnader för föreslagna åtgärder kommer utredas 
vidare. 

 

Tabell 1. Åtgärdersförslag 
Miljöfaktor Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar Ingår i 

åtgärds-
program 

Framtagande av 
massbalans 

Vid projektering tas en massbalans 
fram av exploatören för 
kvartersmark. Hanteringen av 
överskottsmassor ska samrådas 
med kommunen.  

Nej 

Hantering av 
värdefull natur 

Sumpskogen söder om planområdet 
är speciellt viktig att säkerställa.  

Ja 

Fördjupad geoteknisk 
undersökning 

Kommunen är ansvarig för 
utförande på allmän platsmark och 
exploatören är ansvarig för 
kvartersmark.  

Ja 

Naturmiljö 

Hantering av VA-
ledningar 

 

Plan för flytt av ledningar finns och 
är med i pågående projektering av 
allmänna anläggningar.  

Nej 
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Miljöfaktor Åtgärdsförslag i 

MKB 
Kommentar Ingår i 

åtgärds-
program 

Uppföljning av 
dagvattenhantering 

Exploatören ansvarar för att 
redovisa utformning och skötsel för 
dagvattenhantering inom 
kvartersmark. Kontrolleras av 
kommunen vid bygglov.  

Ja Ytvatten och 
grundvatten 

Etablering av 
grundvattenrör för att 
följa påverkan på 
grundvattennivå. 

Kommunen är huvudansvarig för 
uppföljning på både allmän plats- 
och kvartersmark. För kvartersmark 
redovisar exploatören mätningar till 
kommunen.  

Ja 

Hantering av 
fornminnen 

Diskussion pågår för närvarande 
med länsstyrelsen angående 
hantering av fornlämningar på 
allmän platsmark. Exploatören 
ansvarar för att all hantering av 
kända lämningar inom kvartersmark 
ska ske i samråd med länsstyrelsen.  

Ja 

Informationsskyltar 
angående fornminne 

Kommunen är huvudansvarig. 
Kostnadsfördelningen kommer att 
utredas.  

Ja 

Kulturmiljö 

Hantering av 
oförutsedda fynd 

System för hantering av detta finns 
och regleras i kulturminneslagen. 

Nej 

Buller Uppföljning av 
bullernivåer vid den 
fastighet där 
bullerriktvärden 
riskerar att 
överskridas 

Bullermätningar ska ske före och 
efter exploatering. Kommunen är 
huvudansvarig. 
Kostnadsfördelningen kommer att 
utredas. 

Ja 

Trädridåer för att 
minska effekten av 
förändrad 
landskapsbild 

Finns med i planen för 
Björnängsvägens förlängning. 

Nej Landskaps 
bild 

Följa upp att grönytor 
etableras enligt 
planen 

Kommer att följas upp av 
kommunen. 

Nej 
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Miljöfaktor Åtgärdsförslag i 
MKB 

Kommentar Ingår i 
åtgärds-
program 

Trafikutredning för 
bla säkra GC-
passager 

Utreds vidare under projektering.  Nej 

GC-vägars 
anslutning till 
befintligt GC-nät 

Säkerställs i samband med 
utbyggnad av rondell till området 
och förbättringsåtgärder för 
Kraftleden utreds av kommunen. 

Nej 

Trafik och 
tillgänglighet 

Utredning av 
möjligheter till 
kollektivtrafik 

UL är huvudman, kommunen har 
löpande samråd med UL. 

Nej 

Anläggningens 
uppvärmning vintertid

Följs upp i bygglovet. Nej 

Följa energi- och 
klimatstrategin 

Följs upp i bygglovet. Nej 

Luftkvalitet 

Uppföljning av 
luftkvalitet när hela 
logistikområdet 
byggts ut 

Kommunen är ansvarig för 
uppföljning.  Kostnadsfördelning 
kommer att utredas.  

Ja 

Tillgång till andra 
friluftsområden 

Hanteras i samband med utformning 
av föreslagna strövstigar i 
detaljplaneprogrammet för Björnbro 
verksamhetsområde. 

Nej Rekreation 

Utformning av 
strövstigar 

Kommunen är ansvarig. Utredning 
av kostnadsfördelning pågår. 

Ja 
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Förutom åtgärder i tabell 1 som föreslås i MKB:n kommer åtgärder enligt tabell 2 att ingå i 
åtgärdsprogrammet. 

 

Tabell 2. Övriga åtgärder 
Miljöfaktor Åtgärd 

Landskapsbild Kommunen följer upp gestaltning och 
materialval i bygglovet. 

Miljöpåverkan 
under byggtiden 

Kommunen följer upp miljöpåverkan 
under byggtiden på kvartersmark och 
allmän mark. Exploatör ansvarar för 
att följa gällande regler. 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 144 KS 2012/106 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3317 

           

           

 

Förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattan-
de del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Bålsta tät-
ort - antagande 
Sammanfattning 
I samband med utskottets behandling av ärendet noteras att vissa beslutsun-
derlag är under utarbetande och kommer att föreligga i samband med kom-
munstyrelsens sammanträde, 2013-11-25.  
 
_________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 145 KS 2013/124 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3303 

           

           

 

Förslag till exploateringsavtal Lindegård, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Håbo kommun har i samarbete med Peab Bostad AB upprättat ett förslag till 
en detaljplan för Lindegård som omfattar fastigheterna Håbo Väppeby 6:21, 
6:52, 6:2, 6:1 och 7:218. 

Peab Bostad AB vill exploatera området för bostadsbebyggelse. De avser att 
uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder. Enligt detaljplanen 
så kan olika bebyggelsetyper tillämpas.  
 
Lokalgata, vändplan och belysning skall utföras och bekostas av 
exploatören och sedan regleras över till kommunen utan ersättning. 
Kommunen skall vara huvudman för de allmänna platserna.  

VA-anläggningar på kvartersmark samt erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet skall utföras och bekostas av Exploatören. 
Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att ligga 
på kommunens mark och som krävs för att förse den nya bebyggelsen med 
förbindelsepunkter. 
 
Ett antal fastighetsregleringar kommer att vara nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Exploatören kommer till största delen att stå för 
lantmäteriförrättningskostnaderna. 

Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal Lindegård 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan Håbo 
kommun och Peab Bostad AB. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande samt till 
kommundirektören att påteckna avtalet. 

_________ 



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-31 KS2013/124 nr 2013.3109

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Sara Johansson, Exploateringsingengör  

 

  
sara.johansson@habo.se 

 

 
Exploateringsavtal Lindegård 
Sammanfattning 
Håbo kommun har i samarbete med Peab Bostad AB upprättat ett förslag till 
en detaljplan för Lindegård som omfattar fastigheterna Håbo Väppeby 6:21, 
6:52, 6:2, 6:1 och 7:218. 

Peab Bostad AB vill exploatera området för bostadsbebyggelse. De avser att 
uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder. Enligt detaljplanen 
så kan olika bebyggelsetyper tillämpas.  
 
Lokalgata, vändplan och belysning skall utföras och bekostas av 
exploatören och sedan regleras över till kommunen utan ersättning. 
Kommunen skall vara huvudman för de allmänna platserna.  

VA-anläggningar på kvartersmark samt erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet skall utföras och bekostas av Exploatören. 
Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att ligga 
på kommunens mark och som krävs för att förse den nya bebyggelsen med 
förbindelsepunkter. 
 
Ett antal fastighetsregleringar kommer att vara nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Exploatören kommer till största delen att stå för 
lantmäteriförrättningskostnaderna. 

Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal Lindegård 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan Håbo 
kommun och Peab Bostad AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommundirektören att påteckna avtalet. 

_______ 
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EXPLOATERINGSAVTAL 

Lindegård 

Detta avtal (”Avtalet”) om exploatering av Lindegård 

i Håbo kommun har träffats mellan 

 

Kommunen   Exploatören 

 

Håbo kommun  Peab Bostad AB 

746 80 Bålsta  BOX 808 

    169 28 Solna 

     

Org.nr 212000-0241 Org.nr 556237-5161  

 

Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och var för sig 
för ”Kommunen” och ”Exploatören”. 

1 BAKGRUND 

1.1 Kommunen har i samarbete med Exploatören upprättat ett förslag till ny 
detaljplan för Lindegård i enlighet med Bilaga 1 (”Detaljplanen”). 

1.2 Detaljplanen omfattar fastigheterna Håbo Väppeby 6:21, 6:52 och del av 
Håbo Väppeby 6:2 samt del av Håbo Väppeby 6:1 och del av Håbo Väppeby 
7:218. Håbo Väppeby 6:21 och 6:52 ägs av Exploatören. Fastigheten Håbo 
Väppeby 6:2 ägs av Lasse Åbergs Museum i Bålsta AB. Fastigheterna Håbo 
Väppeby 6:1 och 7:218 ägs av Kommunen. 
Se bilaga 2 (”Karta”). 
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Området som senare omfattas av Detaljplanen kallas för 
”Exploateringsområdet”. 

2 VILLKOR 

2.1 Avtalet är för sin giltighet beroende av att följande villkor har uppfyllts. 

2.1.1 Att Håbo kommunstyrelse godkänner Avtalet genom beslut som senare 
vinner laga kraft, och 

2.1.2 att Håbo kommunfullmäktige antar en detaljplan som överensstämmer med 
Detaljplanen genom beslut som senare vinner laga kraft. 

2.2 Om någon av ovanstående förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla 
delar förfallet utan annan ersättningsskyldighet för Kommunen och 
Exploatören. 

3 FASTIGHETSBILDNING 

3.1 Exploatören ska ansöka om och bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som 
är erforderliga, för genomförandet av Detaljplanen och Avtalet med 
undantag för ledningsrätt för en VA-ledning på Kommunens mark, se punkt 
3.3. 

3.2 Den allmänna platsmarken inom Detaljplanen skall regleras över till en 
kommunal fastighet utan ersättning genom fastighetsreglering.  
Ett markområde på Kommunens fastighet, som enligt Detaljplan är 
prickmark, skall regleras över till Exploatörens fastighet utan ersättning 
genom fastighetsreglering.  
Ansökan skall göras senast sex månader från det att överenskommelsen har 
undertecknats av båda parter. Exploatören skall ansöka om och bekosta 
fastighetsregleringarna. 

3.3 Kommunen skall ansöka om och bekosta ledningsrätt på kommunens 
fastighet för den VA-ledning som krävs för att förse den nya bebyggelsen, 
inom kvartersmark, med förbindelsepunkter. Ansökan skall göras senast sex 
månader från det att detta Avtal har undertecknats av båda parter. 

3.4 Exploatören ska medverka till och om möjligt och lämpligt ansöka om 
inrättande av sådana servitut, ledningsrätter och 
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gemensamhetsanläggningar etc. som kan krävas enligt laga kraftvunnen 
detaljplan eller i övrigt för att säkerställa lämpliga fastighetsindelningar. 

3.5 Exploatören förbinder sig att, på sin mark inom detaljplaneområdet, upplåta 
mark för ledningsrätt utan ersättning. 

4 KOMMUNALA ARBETEN 

4.1 Infrastruktur  

4.1.1 Exploatören skall i samråd med Kommunen, ansvara för projektering, 
upphandling samt utförande av all gemensam infrastruktur, för vilken 
Kommunen ska ha huvudmannaskapet. Ifrån detta undantags den VA-
ledning som kommer att ligga på kommunens mark, både inom och utom 
planområdet, och som Kommunen skall söka ledningsrätt för enligt punkt 
3.3. Se bilaga 3, blå linje (”Karta för VA-ledning”). 
 
Den gemensamma infrastrukturen i Detaljplanen är lokalgata, vändplan och 
belysning enligt planförslaget samt del av VA-ledning enligt bilaga 3 (”Karta 
för VA-ledning”).  

4.1.2 Lokalgata, vändplan och belysning skall utföras enligt kommunal standard 
och bekostas av Exploatören. Projekteringen av lokalgata och vändplan samt 
belysning skall godkännas av kommunens gatuavdelning. När slutbesiktning 
gjorts och godkänts övertar Kommunen huvudmannaskapet.  
 
Exploatören ska i samråd med kommunens gatuavdelning ansvara för 
upphandling av gator och allmänna platser inom Exploateringsområdet.  
Efter avslutad upphandling skall ett entreprenadavtal tecknas med 
entreprenör för genomförande. 
 
Toppskiktet på vägarna ska utföras då exploateringen som belastar 
vägsträckan är färdig.  

4.1.3 VA-nätet och erfoderlig utbyggnad av dagvattennätet, inom kvartersmark, 
rekommenderas att utföras enligt kommunal standard.  
Projekteringen av VA-nätet och utbyggnad av dagvattennätet skall ske i 
samråd med kommunens VA-avdelning. En slutbesiktning skall göras och 
godkännas. 
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Exploatören ska i samråd med kommunens VA-avdelning ansvara för 
upphandling av VA-anläggningar inom Exploateringsområdet. 
Efter avslutad upphandling skall ett entreprenadavtal tecknas med 
entreprenör för genomförande. 
Exploateringsområdet skall anslutas till det kommunala VA-nätet och de 
byggnader som uppförs inom detaljplan ska kopplas på det befintliga VA-
systemet via förbindelsepunkter. Förbindelsepunkterna skall finnas i 
fastighetens omedelbara närhet. 
VA-anläggningar på kvartersmark samt erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet skall utföras och bekostas av Exploatören. 
Anläggningsavgifter till det kommunala VA-nätet skall betalas enligt 
kommunens gällande VA-taxa. 
Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att ligga 
på Kommunens mark, både inom och utom planområdet, och som 
Kommunen skall söka ledningsrätt för enligt punkt 3.3. Se bilaga 3, blå linje 
(”Karta för VA-ledning”). 
 
Allt som i bilaga 1 (”Detaljplanen”), är allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap ses i Avtalet som infrastruktur.  

4.1.4 Till infrastrukturarbetena hör även eventuell flyttning av befintliga ledningar 
(för t.ex. elektricitet, telekommunikation, fjärrvärme, dricks-, spill- och 
dagvatten). Se vidare punkt 8.  
 
Kommunens och Exploatörens arbeten får påbörjas först sedan samtliga 
villkor enligt punkten 2 ovan är uppfyllda. 

5 GARANTIER 
 
Om Exploatören inte inom föreskriven tid fullgör de arbeten avseende 
utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet som åligger 
Exploatören enligt detta Avtal äger Kommunen rätt att utföra vad som 
brister, varvid Exploatören svarar för Kommunens merkostnader. 
 
Exploatören skall till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta 
fullgörandet av de förpliktelser som åvilar eller kommer att åvila Exploatören 
enligt detta Avtal. Sådan säkerhet kan utgöras av pantbrev, 
moderbolagsborgen eller motsvarande säkerhet som Kommunen kan 
godkänna. 
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Säkerheten skall överlämnas till Kommunen senast i samband med att 
detaljplanen antagits av Håbo kommunfullmäktige. Säkerheten får inte vara 
begränsad i tid på annat sätt än att den skall gälla till dess samtliga 
förpliktelser fullgjorts. Säkerheten får nedskrivas i förhållande till etappvis 
godkända slutbesiktningar. 

6 MARKÖVERLÅTELSE  

6.1 Exploatören överlåter härmed mark, som enligt Detaljplanen är allmän 
platsmark med kommunalt huvudmannaskap, till Kommunen utan 
ersättning. Tillträde till den allmänna platsmarken sker när alla villkor enligt 
2 ovan uppfyllts. Ansökan om fastighetsreglering för den allmänna 
platsmarken ska då ske. Kommunen förbinder sig att skriva på en sådan 
överenskommelse. Den allmänna platsmarken överlåts fritt från 
inteckningar. Exploatören ansöker och bekostar lantmäteriförrättningar för 
allmän platsmark.  

7 ÖVRIGA ÅTAGANDE 

Uppgörelse skall träffas mellan Exploatören och Lasse Åbergs Museum i 
Bålsta AB, fastighetsägare till fastigheten Håbo Väppeby 6:2, angående 
anläggning av parkering för museet. 

8 FLYTTNING AV LEDNINGAR 

8.1 Det åligger Exploatören att inom Detaljplan utföra och bekosta nödvändig 
flyttning av befintliga ledningar, (för t.ex. elektricitet, telekommunikation, 
fjärrvärme, dricks-, spill- och dagvatten). Respektive ledningsägare ska 
informeras i god tid. Flyttning av ledningar bör, i den mån det är möjligt, ske 
i samband med Kommunens övriga arbeten avseende infrastruktur och ska 
utföras av ledningsägaren. Kostnaden ska betalas av Exploatören.  

9 DAGVATTEN 

9.1 Kommunen har en dagvattenpolicy som ska användas vid framtagande av 
lösning för dagvatten inom Exploateringsområdet. Se bilaga 4 
(”Dagvattenpolicy”). 

9.2 Exploatören ansvarar för framtagande av en sådan lösning. Exploatören 
ansvarar för att dagvattnet, inom Exploateringsområdet, omhändertas på ett 
korrekt sätt.  
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9.3 Dagvattenlösningen ska uppfylla målet icke försämring enligt 
Miljökvalitetsnormen.  

10 SKYLTPROGRAM 

10.1 Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen informera 
allmänheten om pågående projektering och byggnadsarbeten enligt särskilt 
skyltprogram som tas fram i samråd mellan Exploatören och Kommunen.  

10.2 Kommunen förbinder sig att, vid behov, utan kostnad för Exploatören 
upplåta plats på Kommunens mark för uppsättning av sådana skyltar. 

10.3 Det åligger Exploatören att söka erforderliga tillstånd.    

11 TILLFART/STÖRNING 

11.1 Exploatören ska ersätta Kommunen för eventuella skador på det kommunala 
vägnätet i Exploateringsområdet orsakade av tunga transporter till området. 
Besiktning ska ske före och efter byggnationen. 

11.2 Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att närboende störs 
så lite som möjligt. Byggnadsarbetena ska i största möjliga utsträckning 
begränsas till ordinarie arbetstid. 

12 BYGGETABLERING/UPPLAG 

12.1 Exploatören ska genom samråd med Kommunens Miljö- och 
Teknikförvaltningen säkerställa framkomlighet för trafik och tillgänglighet till 
allmänna anläggningar samt tillse att trafiksäkerhet kan upprätthållas under 
den tid Exploatören låter utföra arbeten i Exploateringsområdet. 

12.2 Innan byggnadsarbeten påbörjas ska Exploatören upprätta en 
etableringsplan, som ska godkännas av Kommunens gatuavdelning. Denna 
ska bl.a. behandla eventuellt nyttjande av natur-, park- och gatumark för 
uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter 
nyttjandet, skyddande av träd och natur, stängsel runt byggarbetsplatsen, 
in- och utfartslösningar för byggtrafik samt eventuella provisoriska lösningar 
för gång- och cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar, upplag och 
dylikt ska i första hand ske på kvartersmark. Exploatering på exploatörens 
kvartersmark omfattas inte av denna paragraf. 
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12.3 Sker byggetablering på Kommunens mark ska avtal om upplåtelse av mark 
tecknas med Kommunen. 

12.4 Upplåtelse av offentlig plats för byggetablering kräver polistillstånd och 
debiteras enligt taxa. 

12.5 Etablering i strid med av Kommunen godkänd etableringsplan ska påtalas 
skriftligen av Kommunen. Om rättelse inte sker inom fem arbetsdagar från 
Kommunens skriftliga påtalande ska Exploatören utge vite med 100 kronor 
per påbörjad vecka och kvadratmeter. Exploatören ska därtill ersätta 
Kommunen den skada som Kommunen åsamkas på grund av den felaktiga 
etableringen. 

13 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

13.1 Exploatören skall i samband med punkt 10-12 följa Kommunens allmänna 
lokala ordningsföreskrifter. De aktuella paragraferna 5-10 i 
ordningsföreskrifterna skall följas. Överskrids dessa paragrafer så skall 
paragraf 25 i ordningsföreskrifterna tillämpas. Se bilaga 5 (”Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter”). 

14 DRÖJSMÅLSRÄNTA 

Erlägger inte Exploatören ersättningar och viten enligt detta Avtal i rätt tid 
utgår dröjsmålsränta motsvarande en räntesats som med åtta (8) 
procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande 
referensränta. 

15 ANSVAR 

15.1 Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för åtgärder som med 
avseende på Avtalet vidtas eller underlåts av Exploatörens anställda samt av 
Exploatörens anlitade entreprenörer och leverantörer. 

16 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

16.1 Avtalet får inte överlåtas av Exploatören till tredje man utan Kommunens 
skriftliga godkännande, vilket inte ska nekas eller försenas utan sakliga skäl.  

16.2 Vid överlåtelse av fast egendom som omfattas av Avtalet ska Exploatören se 
till att den nye fastighetsägaren förbinder sig, att i tillämpliga delar, iakttaga 
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vad som åligger Exploatören enligt Avtalet. Detta så att Avtalet blir gällande 
mot varje kommande ägare av Exploateringsområdet eller del därav. 

16.3 Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet är Exploatören och framtida 
nya ägare skyldiga att upplysa varje ny ägare om detta Avtal. Upplysningen 
skall fullgöras genom att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till 
den nya ägaren. 

17 TVIST 

17.1 Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt. 

18 BILAGOR 

18.1 Detaljplan, bilaga 1 
Karta, bilaga 2 
Karta för VA-ledning, bilaga 3 
Dagvattenpolicy, bilaga 4 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, bilaga 5 
Fullmakt för Peab Bostad AB, bilaga 6 
 
 

Avtalet har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav Kommunen och 
Exploatören har tagit var sitt och ett exemplar skickas till lantmäteriet. 

 

Bålsta 2013-       Uppsala 2013-       

För Håbo kommun: För Peab Bostad AB: 
   

....................................... .... ...................................  

Per Kjellander, kommundirektör Stefan Alatalo, firmatecknare 
    enligt fullmakt  

.......................................   

Agneta Hägglund, kommunalråd  
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Ovanstående namnteckningar bevittnas:  

 

....................................... .... ................................... 
 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Bilagor 

1. Detaljplan  
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2. Karta    

 

Väppeby 
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GrOlkIdalen 
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J 

---
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Håbo Väppeby 6:21 , 6:52 och del av Håbo Väppeby 6:2 m.fl 
Ska la 1:1 459 
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3. Karta för VA-ledning  

 

 

'HABO 
KOMMUN , 

Ledningsrätt 

Förbindelsepunkt 

Håbo Väppeby 6:21, 6:1, 7:218 Va-ledning,ledningsrätt 
Ska la 1:800 

C l..,_ 
., ..... ......... 2O!3-C!J.-1I 
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4. Dagvattenpolicy 

 

HABO 
KOMMUN 

DAGVATTENPOLICY 

HAso KOMMUN 
2012 

MTN 2011161 Hid 2012.2726 

Antagen a~ KF lit! gälla from 
2012-10-08 tills vidare 
(KF 2012-09-24 §102) 
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HABO 
KOMMUN 

POLICY 
Datum 
2012-10-08 

vår beteckning 
MTN2011161 nr 2012 .2726 
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POLICY 2 HABO 
KOMMUN 

D.tum 
2012-10-08 

vå, beteckning 
MTN2011161 nr 2012.2726 

Policy 
Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter för dagvatten ~aml ~pec i fika punkter for 
hantctingcn av dagvatten i s3mhälhplaneringsskedcll . 

Policyn ska gälla i hda kommunen äHn om vissa delar bara är anpassningsbara på områden som 
finns inom vc:rksamhctwmrlidc:t för kOllllllunalt VA 

Policyn ska gälla Mdc: vid nyc:xploatcting samt om möjligt vid förändringar i markanvälld.1ndc: som 
kan leda till a tl nya de taljplaner tas fram . 

Dag vatten policy 
Örergrip(wde 

Den forc.,,lagna gemcnsamma IClluinologin kring dagvatten ska användas. 

Arbeta for att mimka och/eller utjämna flödet av dagv3ncn. 

Arbeta for att mim.ka andelcn hårdgjorda ytor. 

Vid lokalisering av bebyggelse: ska hän,~yn tas till d~n naturliga vatt~nbalallS~n, 

Arb~ta for att b~\'ara d~n naturliga infihration~n. fordröjning~n och a\'rinning~n. 

Dagvattn~t ska omhänd~rta~ så nära källan som möjligt. 

När nya dagvatt~nlö.>1lingar plan~ras ska de plan~ras på ~11 sådant sät t att minsta möjliga flöd~ 
ska pas~~ra vidar~ till d~t befintliga dagval1~lmät~t. 

R~ning av dagvatt~n ska b~aktas om fomt5äl1ningar for omhänd~rtagand~ nära källan saknas. 

Bi/fl'ärr på garml 

D~t är ej tillii t~ t att tvätta bil~n på gata. garagwppfm1 dl~r mUlan 3sfah~rad yta 

D~ t äl' ~j till:lt~ t att tvätta bil~n i garag~ m~d golvavlopp. 

Avspolning av lera. gms ~ll~r dal1l111 fdn privat fordon man användning av tvät tk~mikali~ r är 
tillåt~t om fordon~ t står på gräsb~vux~n mark dl~r gmsplan. AvrilUling ska int~ kunna sk~ till 
d3gval1~nbl1mn. öpp~t dih. vatt~ndrag. ~jö ~ll ~ r dylikt. D~t får int~ h~ ll~r finnas vatt~ntäkt~r i 
närh~t~n som kan påv~rkas. Markägarem m~dgivand~ krävs. 

Ovan5tå~nd~ punkt kan godtas vid ~nstaka tillfall~n for fordon i yrhslllä~sig v~rksamh~t, 

dock int~ for tyngr~ fordon . 

2 
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POLICY 3 HABO 
KOMMUN 

D.tum 
2012-1 0-08 

vå, beteckning 
MTN20 11161 nr 2012 .2726 

DagJ'ar'e/idammar 
Dagvatte ndanunar i H~bo kommun ~ka endast slällg~la~ om det fdrdigg er särskilda ~kiil. 

KOIlf/"o llprogrnm ocl! fororeningshalre,' 
Kontrollprogram för dagvanenallläggningar ska om dagvattenprover tas. använda sig av dc 
fore~lagna rik tvärdena for dagvancn. 

Vid bedömning av reningsbehov från specifika onu·ädel! ska allaly,~rc Sl\hat jämfdras med dc 
förslagna rik tvärdena for {l1gvancn 

Markmm:mings - & aploateringsavtal 
Markallvisnillgsavlal och exploateringsavtal ska skJivas r..' a tt dc f61jcr H~bo kommuns 
dagvallcnpolicy. 

Krav pä LOD ska alltid skrivas in i markanvi.>nings- och CXpl031clillgsavtal. 

I samband med CXplo31cling genom lIIo11t>tåcndc exploatör ska forprojektering och 
projektering av dagvatten~yMem göra~ i ~amrnd med VA-avdelningen. 

DagJ·arre// ufredllingal" 

Dagvattenll1redningar ska alltid \ltfora~ i ~atllband med uppriittandet av nya detalj )Jlaner. 
Undantag medge~ enda~t om de t foreligger ~är~kilda skäl och avgörs i ~anm\d med VA-
avdelningen. 

Dagvattenll1redningen ~ka redo\"i~a dagvat tenflödenImängder forc och eftcr cxploatcling i 
onm\dct. Dct ~ka ~pccificcra." vilken mängd dagvattcn som alstras inom fas tighcten från tak 
rc~pcktiye körytor och parkeringar. 

Dagvattenutrcdllingcn ~ka rcdm·i~a tillgänglig mark for infiltration ~amt hur Mor del av 
dagvattnct som a\"~c." infiltreras. 

DagvattenU1rcdningcn ska rcdovisa OllU"åden med ri~k for in~tängda ytor mcd avs.:cnde pii 
dagvatten 

Dagvattenutrcdningcn ~ka rcdO\·i~a hllr dagvattnct ska tas omhand nära källan. 

Dagvatte.1lutrcdningcn ska beskriva aktivitetcr i områdct. inklll~ive tran~pol1er av miljöfarliga 
ämncn samttrafikmängd. 

Dagvattenll1rcdllingcn ska ta häm)'ll till forändrade ncdcroordsmönster i samband mcd 
klimatforändlingar. 

3 
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POLI CY 4 HABO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-08 

vår bete<:kninll 
MTN20 11/61 nr 2012 .2726 

Planskeder 
Huvudprincipen for allmän plal~ är all dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas 

Huvudprincipen för kvartcr:>mark är alt dagv3ncll ska las omhand genom LOD - lokalt 
omhändertagande av dagvatten 

Om forut~ättningar saknas for LOD eller infiltration nära källan ska vatTenflödet utjämnas och 
fördröjas innan avledning sker tilllednillgmäl och/eller recipient 

Det vatten som inte kan infil trera eller omhändcl13S näm källan ska om möjligt avledas i 
öppna a\ililmingssträk 

Dagvatten ska ej infiltreras om 
- marken är f6rorcnad eller om del finns misstanke om fOl'Orcning. 
- det finIls risk for förorening 3\- gnmdvattllCt. 
- det finns risk for skador på befintlig bebyggdse eller anläggningar eller annan skada. 
- natllren eller jordmten inte är lämplig för infil tration dler utsläpp av dagsatten. 

I samband med detaljplanering av områden inom avrinningsollU"ådena nr 2, 3 & 5 för 
dagvatten. se bilaga 2. ska någon foml av reningsanläggning för dagvatten beaktas 

Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske: 
Dagvattenhanteringen ska regleras som en planbestämmdse och beskrivas i 
planbe.skrivningen och ntrymme ska avsätTas för dagvattenhanteringen i plankm1an. 

Bygglol"Sskeder 
Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i beslutet om bygglo\- tas med en pllnkt om hur 
dagvatten ska tas omhand. 

Om det i byggskedet finns risk att infihrationsytor får packskador dler att det sker skador på 
vegetation m ,m. som avsevärt försämrar infihrationsmöjligheter ska de ... sa ytor skyddas under 
byggskedet. 

Dagvatten ska vara en kontl'Ollpunkt i den kontl'Ollplan som upprättas i samband med alt 
bygglov ges samt diskuteras på byggsamrådet. Om planbestämmehema inte följs beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett sbl att inte utr.irda slutbevis. 

4 
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POLI CY 5 HABO 
KOMMUN 

[}atum 
2012-10-08 

vå, beteckning 
MTN201 1/61 nr 2012 .2726 

Bilaga 1 Föreslagna riktvärden för dagvattenuts läpp 

Fönlslagn. riktviirdoo för dagvarrenutsJäpp. Rikl\lä ,,*",, av'''' 
. rsmoo..lh.tlu.r 0.:" ro/aln.l! 

Rhi<d. 

'"~ '" ,. " " >vu 

,'" ,., '" ' 00 250 ,W , ." '0 " '.' 5.0 5.' 
~ ,'" '" '" " " '" "'" " '" '" '" '" '" ," " " " '" 'W 

" ," o . ., o.~ 0,45 O.W O.W 
D ," '" " " " " " "'" " '" 50 50 '" 5< o'" ., "' 50 " ". -. "'" O," 0,70 O.W 0.70 , ,O 

Fö r~,bgna rikt,-iird.u ffir dagyaTtonutsliipp (Alm . Bauacb & Larm 2010) 

Tabellen med de fdrcslaglla tiktviirdclla ska lä~a~ så att tiktvärde på nivå 1 innebär din:knu.>liipp till 
recipient, nivå 2 en ddollU"5de som inte har direktutsläpp till recipient samt n i\'~ 3 en specifik 
ycrhamhctsutövarc som inte har direktutsläpp till recipient. Rikt\-ärdcna är ocbå valierande på 
grund av rec ipientens slorlek. En mindre sjö, havsvik dler val1cndrng beTecknas ·'M". Andra 
recipienter r.om hav eller ~Iora ~jöar beteckna ~ ··S·· ·'Vl)"" betecknar verhamhetsutövare 

Ur: Alm. Banach. L3Illl 2010 FörekomS( och rening lII' priOll7erade äm/len, merallm· salllt I"issa 
öI"/"iga ämnen i dagmrren. Rapp0l1 2010-06 Svemkt Vallen Utveckling 

5 
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HABO 
KOMMUN 

POLICY 
Datum 
2012-10-08 

Bilaga 2 Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

6 
vår bete<:~n inll 

MTN201 1/61 nr 2012 .2726 

Avrinningsomr:!r.den för dagvatten I Bilst .. 

N 

A 

\ 

--
Avrinoiu"ollldd.n för dag,'ano n sunt d , ,,·.n.nniite! i Håbo kommun. Uld ,'" lir primärk'rla 20 n . 

6 
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5. Allmänna lokala ordningsföreskrifter  

 

Uppsala läns författningssamling 
LÄNSSTYRELSEN 

ISSN 0347-1659 

Utdrag ur 

03FS 2008 
Utkom från trycket den 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HAso KOMMUN 

Beslutat av kOlnnlwlhlllmäktige, 2008-04-28, § 46. 
(Dnr KS 2008/3 1) 

Håbo kommun föreskri ver fö ljande med stöd av 1 § förordningen (1993 :1 632 ) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyre lser att meddela loka la föreskrifter en ligt 
ordningslagen (1993: 1617 ). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

Lastning av varor 
5§ 

Vid lastning, forsling , lossning och annan hantering skall den som ansvarar för åtgärden göra 
vad som behövs för att undv ika att allmänheten utsätts för tillfä lliga o lägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukl. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar el ler andra 
handikappanordningar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras. 

Sch aktning, grävning m.m. 
6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyll nadsmassor, 
schaktning , grävning eller annat liknande arbete ska ll se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande butter 
7§ 

Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga pla tser, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 
8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
pla ts, är skyldig att tyd ligt märka containern med ägaren el ler nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. 
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Markiser, flaggor och skyltar 
9§ 

Markiser, naggor och skyilar får inte sättas upp så att de skjuter ul över en gångbana på 
lägre höjd än 2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd än 2.50 meter e ller över en 
körbana på lägre höjd än 4.50 meter. 

Affischering 
10 § 

Affischer , annonser el ler liknande anslag får inte utan ti ll stånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och andra ti ll kännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
röre lsen finns. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
25 § 

Den som uppsåtligen e ller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket i ordningslagen . 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

Bi lagor: Kartor där områden och platser med begränsningar markeras. 

Owe Fröjd 
konnnunfulhnäktiges 
ordförande 

2013-02-26 

Maria Åberg 
konnnundirektör 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-10-31 KS2013/125 nr 2013.3111

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Sara Johansson, Exploateringsingenjör  

 

  
sara.johansson@habo.se 

 

Exploateringsavtal Glastomten 
Sammanfattning 
Håbo kommun har i samarbete med Håbohus AB upprättat ett förslag till en 
detaljplan för Glastomten som bl.a. omfattar fastigheterna Håbo Bålsta 1:16 
och 1:614. 

Planområdet är i idag endast bebyggt med en villa och ligger på åsen utmed 
Stockholmsvägen. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen 
förutom en mindre del längst österut som utgörs av en grusplan. 

Håbohus AB vill exploatera området för bostadsbebyggelse. Detaljplanen 
medger flerbostadshus om tre till fem våningar med handel i bottenplan. 
 
Torget och gångvägen längs Stockholmsvägen skall utföras och bekostas av 
exploatören. Kommunen skall vara huvudman för de allmänna platserna.  
 
Ett antal fastighetsregleringar kommer att vara nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Exploatören kommer till största delen att stå för 
lantmäteriförrättningskostnaderna. 

Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
– Exploateringsavtal Glastomten 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan Håbo 
kommun och Håbohus AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommundirektören att påteckna avtalet. 

__________ 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 146 KS 2013/125 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3304 

           

           

 

Förslag till exploateringsavtal Glastomten som bl.a. omfattar 
fastigheterna Håbo Bålsta 1:16 och 1:614, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Noteras att underlaget för ärendet kommer att föreligga i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-25. 

__________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 147 KS 2011/125 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3307 

           

           

 

Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av 
Bålsta 1:614 m.fl., Bålsta tätort - antagande 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp-
drag att påbörja programarbete för Glastomten. När den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs strax därpå kunde programskedet 
strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den fördjupade över-
siktsplanen. 

Planområdet omfattar fastigheterna Bålsta 1:16 och 1:162 samt del av fas-
tigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och S:7. Planområdet är i nuläget endast be-
byggt 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 Stockholmsvä-
gen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där bebyggelsen är orien-
terad 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 kan tillsammans 
med den nya bebyggelsen ses som en entré till det planerade nya Bålsta 
centrum.  

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över-
siktsplanen för Bålsta tätort 2010 där planområdet utgör en del av ett större 
område med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen eftersträvas en 
bebyggelse där handel förekommer tillsammans med boende. Företrädesvis 
i bottenvåningen. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 12 december 2012 till och med 
23 januari 2013. Detaljplanen har varit utställd den 25 september till och 
med den 23 oktober 2013. Inkomna synpunkter ledde till mindre redaktio-
nella ändringar.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kom-
mun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, upprättad 2013-11-01 
– Planbeskrivning, upprättad 2013-11-01 
– Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-28 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 147 KS 2011/125 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3307 

 

           

           

 

– Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-01 
– Planillustration, daterad 2013-06-26 
– Tjänsteskrivelse 2013-11-01. 
 
Arbetsskottets beslut 
 

1. Utskottet noterar att frågor föreligger om parkeringsnormens utform-
ning. Denna del av ärendet ska belysas i samband med kommunstyrel-
sens hantering av ärendet.  

 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att detaljplanen för Glastomten, Bålsta 1:16 och del 
av Bålsta 1:614 m.fl., Bålsta tätort, godkänns, enligt 5 kap 29 § plan- 
och bygglagen (1987:10). 

__________ 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-01 KS 2011/125 nr 2013.3127

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes,  Planarkitekt 

 

0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 
m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 
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 kan tillsammans med den nya bebyggelsen ses som en entré 
till det planerade nya 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 där handel förekommer tillsammans med boende. 
Företrädesvis i bottenvåningen. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 12 december 2012 till och med 
23 januari 2013. Detaljplanen har varit utställd den 25 september till och 
med den 23 oktober 2013. Inkomna synpunkter ledde till mindre 
redaktionella ändringar.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, upprättad 2013-11-01 
– Planbeskrivning, upprättad 2013-11-01 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-01 KS2011/125 nr 2013.3127

 

– Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-28 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-01 
– Planillustration, daterad 2013-06-26 
 
Förslag till beslut 

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 29 § plan- och bygglagen (1987:10). 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

 





1(20) 

  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
     PBL 1987:10 
Detaljplan för  
Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 

 
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 
Utlåtande  
Behovsbedömning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
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). 
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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 

 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. 

                                                 
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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 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. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp. 
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 Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Huvudprincipen för 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. Alternativa upp-
värmningsformer som solfångare som anläggs i takfall eller i fasad 
och som inte bedöms som ändrande av husets karaktär är normalt 
bygglovsbefriade. 

                                                 
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. 

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. 
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 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 och planarkitekt MSA , 
Tengbomgruppen AB samt planarkitekt FPR/MSA 

 Ramböll Sverige AB. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Detaljplanen har upprättats av kommunstyrelsens förvaltning,  
plan- och utvecklingsavdelningen. Från kommunen har stadsarkitekt 
Ola Wikström och mark- och exploateringsingenjör Sara Johansson 
medverkat i upprättandet av detaljplanen. 

 
 
 
Bålsta 1 november 2013 
Håbo kommun 

 

 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh 

 

Ola Wikström 

Planchef Stadsark itekt 

 



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   ANTAGANDEHANDLING 
 
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 fastighetsre-
gleringar som behövs för att genomföra detaljplanen. Hela det områ-
de 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 28 oktober 2013 

Håbo kommun 

 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh  

Planchef 

Ola Wikström  

Stadsarkitekt 

  

Sara Johansson  

Exploateringsingenjör 

 

 



 UTLÅTANDE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-11-01 KS 2011/125 nr 2013.3127

 

 
Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl.,  
Håbo kommun, Uppsala län, upprättat i juni 2013 
 
UTLÅTANDE  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 25 september till och med den 23 
oktober 2013. Planförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket.  
 
Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga.  
 
Kommentarer till inkomna skrivelser: 
 

1. Länsstyrelsen (Bilaga nr 5) 

Inga synpunkter. 

2. Lantmäteriet (Bilaga 7) 

Inga synpunkter. 

3. Kollektivtrafikförvaltningen UL (Bilaga nr 3) 

Inga synpunkter. 

4. Trafikverket (Bilaga nr 2) 

Svar: Kommunen har valt att använda bestämmelsen om krav på ljuddämpad sida enligt 
Boverkets allmänna råd 2008:1. Planbestämmelsen reglerar att minst hälften av 
boningsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 
Enligt den bullerutredning som är utförd för området är detta möjlig för samtliga 
byggnader inom planområdet.  

5. Naturskyddsföreningen (Bilaga nr 8) 

Svar: Med beaktande av hushöjden så är det inte aktuellt att möjliggöra inredning av 
vind, med hänsyn av framhävda synpunkter om hushöjd från omkringboende. 

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 planhandlingen men parkering medges och kan 
anläggas under mark i delar av området (under byggrätter). Avvägning mellan 
parkeringsytor och lekytor är acceptabel, bedömning är därmed att inget krav om att 
parkering ska anläggas under mark behövs. Parkeringsfrågan hanteras vidare i bygglov.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning om att alternativa 
uppvärmningsformer som solfångare som anläggs i takfall eller i fasad och som inte 
bedöms som ändrande av husets karaktär är normalt bygglovsbefriade. 
 



  
   

 
 2013-10-28 KS 2011/125 nr 2013.3127

 

De föreslagna åtgärderna har prövats med framgång i mycket utsatta lägen vid 
trafikleder. I det nu aktuella projektet finns ambitioner att åstadkomma en trivsam 
stadsbild med mera ljussläpp men ändå acceptabla bullervärden på lekplats.  
Enligt den bullerutredning som utförts så uppgår utomhusvärdena för buller på gården, 
med föreslagen bebyggelse, till nivåerna för tyst samt ljuddämpad sida. Detaljplanen 
reglerar även att lekplatser ska placeras inom samma område där dessa ljudnivåer klaras.  
 

6. Svenska kraftnät (Bilaga nr 1) 

Inga synpunkter. 

7. E.ON Elnät Stockholm AB (Bilaga nr 4) 

Inga synpunkter. 

8. Räddningstjänsten (Bilaga nr 6) 

Inga synpunkter.  

9. Miljöavdelningen (Bilaga nr 9) 

Svar: För detaljplanen använder kommunen avstegsfall för buller enligt Boverkets 
allmänna råd 2008:1. Motiven till detta utgörs sammanfattningsvis av behovet av 
bostäder i tätorten (Håbohus har ca 3 000 bostadssökande personer i sin bostadskö), att 
bostadstillskottet innebär påtagliga 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. 

Sammanfattande kommentar 
 
Inkomna synpunkter under utställningstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

- Mindre förtydligande i plankartan angående störningsskydd. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med skrivning om att alternativa 

uppvärmningsformer. 
 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan och 
bygglagen (1987:10).  

Bålsta 31 oktober 2013 

 

 

Ola Wikström   Paulina Cifuentes Vargas 

Stadsarkitekt   Planarkitekt 

 
Bilaga: Inkomna yttranden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 148 KS 2013/126 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3309 

           

           

 

Förslag om ändring av detaljplan för fastigheten del av Väppeby 
6:1, Väppeby äng, Bålsta tätort - uppdrag 
Sammanfattning 
I samband med pågående markaffär mellan Håbo kommun och Håbohus AB 
har det framkommit att vissa ändringar behöver göras för gällande detaljplan 
(DPL 239) i Väppeby äng. Planområdet omfattar fastigheten Väppeby 6:1 
som ägs av Håbo kommun.  
 
Planavdelningen föreslår en ändring av gällande detaljplan enligt framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2013-10-28. Syftet med planändringen är att 
modernisera gällande detaljplan för att möjliggöra ett genomförande av pla-
nen samt att anpassa detaljplanen till angränsande gällande detaljplan i sö-
der.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 är Väppeby äng ut-
pekat som en del av utbyggnadsområde för bostäder och service, område 2 
Gröna dalen. 
 
Ändringen av detaljplanen är mindre och föreslås handläggas med enkelt 
planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan, vilket innebär att un-
derliggande detaljplan kommer att gälla jämsides med detta tillägg. Änd-
ringen omfattar enbart en del av gällande detaljplan för Väppeby 6:1, Väp-
peby äng (DPL 239). 

Detaljplanen finansieras genom markförsäljning.  
 
Beslutsunderlag 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-10-28 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till ändring av 
detaljplan för del av Väppeby 6:1, Väppeby äng. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med enkelt planförfaran-
de. 

3. Styrelsen godkänner att detaljplanearbetet för del av Väppeby 6:1, Väp-
peby äng bekostas genom markförsäljning. 

__________ 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-31 KS2013/126 nr 2013.3121

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas,  Planarkitekt 

 

0171-525 08  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

Ändring av detaljplan för del av Väppeby 6:1, Väppeby äng i 
Bålsta, Håbo kommun - Uppdrag 
Sammanfattning 
I samband med pågående markaffär mellan Håbo kommun och Håbohus AB 
har det framkommit att vissa ändringar behöver göras för gällande detaljplan 
(DPL 239) i Väppeby äng. Planområdet omfattar fastigheten Väppeby 6:1 
som ägs av Håbo kommun.  
 
Planavdelningen föreslår en ändring av gällande detaljplan enligt framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2013-10-28. Syftet med planändringen är att 
modernisera gällande detaljplan för att möjliggöra ett genomförande av 
planen samt att anpassa detaljplanen till angränsande gällande detaljplan i 
söder.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 är Väppeby äng 
utpekat som en del av utbyggnadsområde för bostäder och service, område 2 
Gröna dalen. 
 
Ändringen av detaljplanen är mindre och föreslås handläggas med enkelt 
planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan, vilket innebär att 
underliggande detaljplan kommer att gälla jämsides med detta tillägg. 
Ändringen omfattar enbart en del av gällande detaljplan för Väppeby 6:1, 
Väppeby äng (DPL 239). 

Detaljplanen finansieras genom markförsäljning.  
 
Beslutsunderlag 
– Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-10-28 
 
Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till ändring av detaljplan 
för del av Väppeby 6:1, Väppeby äng. 

2. Planarbetet ska bedrivas med enkelt planförfarande. 

3. Detaljplanearbetet för del av Väppeby 6:1, Väppeby äng bekostas 
genom markförsäljning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Ändring av detaljplan för del av fastigheten 
Väppeby 6:1, Väppeby äng (DPL 239T) Bålsta, 
Håbo kommun  
 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Bakgrund och syfte 
I samband med pågående markaffär mellan Håbo kommun och Håbohus AB har det 
framkommit att vissa ändringar behöver göras för att anpassa gällande detaljplan med dagens 
behov. Planändringen föreslås bland annat omfatta utökning av byggrätt, anpassning av mark 
som inte får bebyggas samt ändring av lokalgata och mark som endast får bebyggas med 
uthus och garage. Syftet med planändringen är att modernisera gällande detaljplan för att 
möjliggöra genomförandet av planen samt att anpassa detaljplanen till angränsande gällande 
detaljplan i söder. För området planeras hyreshus samt LSS-boende.  
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare Håbo kommun 
Handläggare kommunen Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt Håbo kommun 
  

 
Översiktsbild – förslag till avgränsning av ändring av detaljplan för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. I 
den fördjupade översiktplanen är Väppeby äng utpekat som en del av utbyggnadsområde för 
bostäder och service, område 2 Gröna dalen.  
 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den framtida bebyggelseutvecklingen i Gröna 
dalens karaktäriseras av stadstypen småstad med fokus på gröna inslag. Områdenas struktur 
bör utformas småskaligt med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Inspiration och 
förlaga för bebyggelsen ska vara Järla Sjö i Nacka kommun. Genom Gröna dalen föreslås ett 
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill 
föreslås ett gångstråk inom en parkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och 
Centrum. Parkområdet ska vara en stadspark med fokus på trygghet när det gäller planering 
och belysning. I samband med att Björkvallen försvinner ska en ny matcharena för fotboll, 
med större publikkapacitet planeras i Gröna dalen. Området bedöms vara lämplig placering 
för äldreboende och trygghetsboende för äldre. Även mindre lägenheter för bland annat ung-
domar bör tillkomma vid planering av området.  
 
Delar av området har stabilitetsproblem då det består av gyttjelera som är en jordart med 
dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt sulfidleror. Detta ska utredas grundligt i detalj-
planeskedet. Utredningen av markstabiliteten utgör en viktig grund för vilka områden som 
ska planeras som bebyggelse och vad som ska planeras som parkmark. Förstärkning av 
markstabiliteten bedöms behövas vid en utbyggnad.  
 
Gällande detaljplan 
För området finns gällande detaljplan 239, Väppeby äng. Detaljplanen vann laga kraft 17 
oktober 1992 och hade en genomförandetid på 10 år.   
 
Aktuellt område är i gällande detaljplan planlagt för bostäder om två till tre våningar med 
största bruttoarea 4200 kvm ovan mark. Till bostadskvarteret ansluter en kortare lokalgata 
med tillhörande parkeringsområde. Parkering till respektive bostadskvarter har planerats 
efter normen 1,2 platser per lägenhet, placerade i garage, p-platser med skärmtak eller öppna 
markparkeringar. Inom bostadskvarteret finns en särskild bestämmelse om att plantering 
skall utföras. Denna bestämmelse är till för att säkerställa önskemålen att erhålla ett nytt 
”skogsbryn” mot Gröna Dalen.  
 
En ny lokalgata finns utlagd väster om området från Centrumleden till Kalmarvägen, med en 
parallellgående gång och cykelväg. Enligt gällande detaljplan bör vissa hastighets-
nedsättande åtgärder vidtas på den genomgående lokalgatan. Vägen bör även planeras med 
lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje.  
 
I söder angränsar området gällande detaljplan för del av Väppeby 6:1 (DPL 361) som vann 
laga kraft 2006-07-18, genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.  
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Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-
beskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, 
hälsan och hushållningen av resurser. 
 
Då förslaget till planändring enbart är en mindre ändring av gällande detaljplan bedöms 
detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning kommer att tas 
fram i samband med planarbetet. I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör 
en bedömning om betydande miljöpåverkan. Innan beslut om behovsbedömningen ska 
förslaget samrådas med länsstyrelsen. 
 
Strandskydd 
Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken. 
 
Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte påverka några riks-
intressen. 
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget i Väppeby äng, Gröna dalen. Planområdet omfattar del av fastigheten 
Väppeby 6:1 som ägs av Håbo kommun. 
  
Planområdets areal är ca 13 600 kvm. 
 
Nuvarande markanvändning 
Väppeby äng arrenderas idag för jordbruk. Området ansluts via Lindegårdsvägen i väster 
som leder fram till en gång- och cykelväg mot centrum. 
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
Avtal Ram avtal 
Planförfarande Enkelt planförfarande 
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 
Inga särskilda utredningar bedöms behöva göras då planändringen är en mindre ändring av 
gällande detaljplan. Underliggande detaljplan kommer att gälla jämsides med detta tillägg.  

EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

 Grundkarta  
 Fastighetsförteckning 
 Annonsering 
 Material (kopiering och tryck, porto/utskick) 
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Preliminära kostnader vid genomförande 
 Utbyggnad av elnät  
 Utbyggnad av övrig nätinfrastruktur 
 VA anslutningsavgift  
 Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 1:a kvartalet 2014 
Antagande 2:a kvartalet 2014 
 
Observera att tidplanen är preliminär och gäller endast under förutsättning att inget oförutsett 
inträffar.  
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Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsens arbetsutskott/KS 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Paulina Cifuentes Vargas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklings-

avdelningen) 
Socialförvaltningen  
Miljö- och teknikförvaltningen (Byggavdelningen, 
administrativa avdelningen) 
 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera hand-
lingar. I projektet beräknas följande: 

1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, inför samråd 
3. Projektmöte, inför godkännande och antagande 

 

 
Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning.  
 

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
detaljplan, planfrågor 

Paulina Cifuentes 
Vargas 

60 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, 
exploateringsfrågor, avtal 

Sara Johansson 15 

Plan- och utveckling Administratör Helena Andersson 15 
Socialförvaltningen Enhetschef  gruppbostäder LSS Mia Rengius 8 
Socialförvaltningen Ledare gruppboende Peter Jordan 8 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 5 
Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist/  

Nihad Hodzic 
5 

Summa:   116 
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PLANKOSTNAD 
Aktuellt planuppdraget ingår i kategorin ”Enkla detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- 
och byggavdelningen antagen av kommunfullmäktige § 144, 2011-12-19 (MTN 2009/59 nr 
2011.620). Plankostnaden beräknas med fast pris enligt beräkning 1500*mPBB. På 40 % av 
det fasta priset tillkommer moms, 60 % av det fasta priset är momsbefriat eftersom det är 
myndighetsutövning. I priset ingår kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning, 
annonsering och kopiering. I det fasta priset ingår inte utredningar eller undersökningar som 
krävs för planens upprättande. 
 
Plankostnaden enligt fast pris beräknas idag till 66 750 kr exkl. moms. Detaljplanearbetet 
bekostas genom markförsäljning.  
 
 
 
 
 
Cristin Ulvsbäck Lindh     Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef       Planark itekt 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 149 KS 2011/114 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3308 

           

           

 

Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Bål-
sta tätort - antagande 
Sammanfattning 
Planområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c:a 1 km från 
Stockholmsvägen. 
 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Åbergs 
museum. Planförslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Byggherren avser att uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder 
med 1-3 rum och kök.  

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråden den 30 maj till och med den 12 juli 
2011. Detaljplanen har varit utställd den 29 mars till och med den 8 maj 
2012. Inkomna synpunkter ledde till ett antal redaktionella ändringar.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kom-
mun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, upprättad 2013-10-31 
– Planbeskrivning, upprättad 2013-10-31 
– Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-31 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2013-10-28 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (1987:10). 

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

 

 

 

Detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Håbo kommun, 
Uppsala län - antagande 
Sammanfattning 
Planområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c:a 1 km från 
Stockholmsvägen. 
 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Åbergs 
museum. Planförslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Byggherren avser att uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder 
med 1-3 rum och kök.  

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråden den 30 maj till och med den 12 juli 
2011. Detaljplanen har varit utställd den 29 mars till och med den 8 maj 
2012. Inkomna synpunkter ledde till ett antal redaktionella ändringar.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, upprättad 2013-10-31 
– Planbeskrivning, upprättad 2013-10-31 
– Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-31 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2013-10-28 
 
Förslag till beslut 

1. Detaljplanen godkänns. 

2. Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 
kap 29 § plan- och bygglagen (1987:10). 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
Detaljplan för  
VÄPPEBY 6:21 och 6:52, m. fl. 
LINDEGÅRD 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
      

 
 
 
 
PLANBESKRIVNING                          

HANDLINGAR  
PLANHANDLINGAR 
Plankarta med bestämmelser och grundkarta 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Utlåtande 
Behovsbedömning  
Fastighetsförteckning 
Trafikbullerutredning 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning 
till Åbergs museum. Planförslaget är flexibelt och medger flera 
olika bebyggelsetyper såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, 
parhus och friliggande småhus. Byggherren avser att uppföra 
flerbostadshus med ett 60-tal mindre lägenheter med 1-3 rum och 
kök. 
 
Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för 
skolanläggning som gällande detaljplan medger öster om Åbergs 
museum. Planområdet gränsar mot Åbergs museum, Kalmarvägen 
och omgivande jordbrukslandskap i öster ”Gröna Dalen”. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 
 
 

 

 

 
Bedömningen i detta fall är att planen uppfyller kapitel 3 och 4 i 
Miljöbalken, inklusive miljökvalitetsnormerna enligt kapitel 5. 
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PLANDATA  

Läge 

 
 

 Planområdet är beläget inom Bålsta samhälle väster om centrum, c:a 
1 km från Stockholmsvägen. Planområdet trafikmatas dels från 
Kalmarvägen i söder, dels från Lindegårdsvägen i väster. 
 

Areal Planområdets areal är c:a 1,6 hektar, varav c:a 0,1 hektar utläggs 
som allmän platsmark. Resten planläggs som kvartersmark för 
bostäder samt markparkering för besökare till Åbergs Museum. 
 

Markägoförhållanden Planområdet ligger till största delen inom fastigheterna Väppeby 
6:21 och 6:52 som ägs av PEAB samt till en del inom Väppeby 6:2 
som ägs av Lasse Åbergs museum i Bålsta AB och Väppeby 6:1 och 
7:218 som ägs av Håbo kommun. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer Området som omfattas av denna detaljplan ingår i ”Fördjupad 

översiktsplan för Bålsta tätort” (FÖP), som antogs 2010-06-14. 
Planområdet ligger inom Väppeby äng som i den fördjupade 
översiktsplanen utpekas som ett område för kulturmiljövård av 
lokalt intresse.  Område gränsar till förändringsområde 2, Gröna 
dalen. Gröna dalen som mest består av åkermark förmodas, i den 
fördjupade översiktsplanen, bli del av en integrerad stadsdel med 
både boende, park och service. Nuvarande bebyggelse på Väppeby 
äng förväntas bli ännu mer integrerad med Bålsta centrum. 
Detaljplanens syfte är i samklang med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen. 
 

Riksintressen 
 

Planområdet berör ej något riksintresse. 

 

Översiktskarta
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Biotopsskyddsområd
enligt kapitel 7, 
§11 Miljöbalken 

Stenmurar i jordbruksmark omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 
11§ miljöbalken och 5§ förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. bilaga l, punkt 6. Enligt 7 kap 11§ andra stycket 
miljöbalken får inom ett biotopskyddsområde inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Om det finns särskilda skäl får dispens ges i det enskilda fallet. Vid 
prövning av frågor om områdesskydd ska enligt 7 kap 25 § 
miljöbalken hänsyn tas även till enskilda intressen. Dispens får 
enligt 7 kap 26 § ges endast om det är förenligt med förbudets syfte. 
Dispens får enligt 16 kap 2 § förenas med villkor. Dispens får enligt 
16 kap 9 § förenas med skyldighet att utföra särskilda åtgärder för 
att kornpensera det intrång i allmänna intressen som verksamheten 
medför. 
 
Inom den nu gällande detaljplanen finns en stenmur inom område 
som är avsatt för kulturskola. Åkern intill stenmuren är planerad för 
bebyggelse. Även i den nu aktuella detaljplanen är åkern intill 
stenmuren avsatt för bebyggelse och stenmuren kommer att hamna i 
en lokalgata när planen genomförs. 
 
Peab Bostad AB har ansökt om att få ta bort stenmuren. 
Länsstyrelsen medger dispens. Länsstyrelsens bedömning är att det 
allmänna intresset att genomföra den nya detaljplanen i detta fall 
väger tyngre än det allmänna intresset i att behålla den aktuella 
stenmuren och detta är ett särskilt skäl som gör att dispens kan 
medges. För dispensen gäller följande villkor: Alla stenar i muren 
läggs upp i åkerkanten i östra delen av planområdet i form av en 
mur med naturvårdsfunktion. Villkoren i beslutet gör att de 
förlorade naturvärdena ersätts. Den nya muren eller röset kommer 
att skyddas av biotopskyddslagstiftningen. 
 
 

Program Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan, varför 
särskilt program för detaljplanen ej upprättas. 

Detaljplaner, 
områdes-
bestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet är idag detaljplanelagt och ligger inom ”Detaljplan för 
Väppeby Lindegårdgård (plan 372), Håbo kommun, Uppsala län”. 
Planen vann laga kraft 2008-06-05. Planens genomförandetid är 10 
år och har alltså inte gått ut. 
 
Detaljplaneförslaget innehåller områden för bostäder samt ett 
område för parkering för Åbergs museum. Bostäderna nås från 
Kalmarvägen samt via en lokalgata från Lindegårdsvägen. 
Parkeringen nås från Kalmarvägen. 
 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

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 
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att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har 
gjorts. 
 

 I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på 
miljön. Planen stämmer i huvudsak överens med den fördjupade 
översiktsplanen och innebär små förändringar från gällande 
detaljplan. 
 

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 
upprättas 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 

Miljö och tekniknämnden beslutade 2010-06-14 § 56 att uppdra åt 
miljö- och teknikförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan 
för området. 

En behovsbedömning för detaljplanen har genomförts. 
Behovsbedömningen avser fastslå om detaljplanen innebär en sådan 
betydande påverkan som ovan nämnts och därmed måste 
miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Förslag till beslut om behovsbedömning, huruvida planen måste 
miljöbedömas med miljökonsekvensbeskrivning har upprättas, 
enligt tjänsteskrivelse Dnr MTN 2010/58 Hid 2010.2207.Samråd 
med länsstyrelsen om behovsbedömning har genomförts enligt 
yttrande 2010-12-29, Dnr 402-5167-10. Behovsbedömningen 
fastställdes genom delegationsbeslut den 4 januari 2011, Miljö och 
tekniknämnden Dnr MTN 2010/58 Hid 2011.25. 

Enligt förslag till beslut kan genomförandet av planen inte anses 
medföra betydande miljöpåverkan med följande motivering: 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område. Detaljplanen 
anger inga förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter som anges i MKB-förordningens bilaga 1 eller 
 bilaga 3. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan då bedömningskriterierna i MKB-förordningens 
fjärde bilaga beaktas. Detaljplanen berörs av 5 kap 18§ plan- och 
bygglagen och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan då 
planförslaget innehåller en sammanhållen bebyggelse. I detta fall 
bedöms planen dock ej medföra en betydande miljöpåverkan då den 
varken till användning, utformning eller omfattning medger några 
betydande förändringar från gällande plan och översiktsplan. 
Eftersom ett genomförande av planen inte anses medföra betydande 
miljöpåverkan upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning.  
Sist i planbeskrivningen under avsnitt om konsekvenser av planens 
genomförande redogörs för vilka konsekvenser ett genomförande av 
planen kan tänkas medföra. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & KONSEKVENSER 
 
Natur Mark och vegetation 

 Lindegården med omgivande fornminnesområde. 

 Planområdet utgörs av brukad åkermark utan värdefull vegetation.  
Väster om planområdet ligger Väppeby Gård. Mangårdsbyggnad, 
loge, stall och lider nyttjas för närvarande för museiverksamhet 
(Åbergs Museum). Dessa byggnader och museiverksamheten utgör 
en stor tillgång för närområdet.  I öster gränsar området mot 
jordbruksland. I norr finns ett fornminnesområde i en karaktärs-
skapande skogbevuxen höjd.  

 Geotekniska förhållanden 
En översiktlig grundundersökning upprättades av Bjerking 
Ingenjörsbyrå AB 1990-02-20. Av denna framgår att marken 
huvudsakligen utgörs av lera. Lättare byggnader bedöms kunna 
uppföras med ytlig grundläggning, medan pålning kan erfordras för 
tyngre byggnader. Geoteknisk undersökning kommer att föreligga 
vid kommande byggsamråd. 
Ett PM Geoteknik är framtaget av Peab Bostad AB i samband med 
att den nu gällande detaljplanen togs fram.  Även detta PM är 
upprättat av Bjerking Ingenjörsbyrå AB och daterat 2008-06-09. 
I detta PM utreds grundförutsättningarna för den då planerade 
skolbyggnaden. 
 

 Risk för skred / höga vattenstånd 
Det bedöms inte föreligga någon risk för skred inom området. 
Planområdet ligger ovanför +7,0 meter i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00). Rekommendationerna i klimat- och sårbarhetsutredningen 
är att ny bebyggelse inte bör ligga under +2,3 meter. Området 
bedöms därför inte riskera översvämning vid höga vattenstånd. 

 
 

Förorenad mark 
Marken bedöms inte innehålla några föroreningar. 

 Radon 
Planområdet ligger troligen i ett lågriskområde när det gäller 
halterna av radon. Halterna kontrolleras dock i samband med 
bygganmälan. 
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Fornlämningar  
Planområdet gränsar till en moränbacke med fornminnesområde 
RAÄ 10 vilket skyddas gällande plan. Lokalgata med vändplan i 
norr inkräktar något i det område som anges som fornlämnings-
område i gällande plan.  
 

Bebyggelseområden 

 

 

 

Bostäder 
Planförslaget medger såväl flerbostadshus som radhus, kedjehus, 
parhus och friliggande småhus. Inom hela planområdet är det även 
möjligt att uppföra bebyggelse för skoländamål. Större delen av 
planområdet är svagt sluttande mot sydöst. Fastigheten norr om 
lokalgatan är marken något mer kuperad. Denna fastighet angränsar 
till ett fornminnesområde. Avsikten med skoländamålet är i första 
hand att inom planområdet uppföra en förskola. 
 

 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Åbergs Museum visar en serie- och konstsamling samt en förnämlig 
samling av Disneyföremål. Museet har också en avdelning för barn 
samt butik och restaurang. 
 

 Kommersiell service 
Planområdet har i dag tillgång till kommersiell service i Bålsta 
centrum, men även viss service vid Åbergs Museum. 

 Offentlig service 
Områdets behov av offentlig service tillgodoses i Bålsta centrum.  
 

 Tillgänglighet 
De nya bostäderna planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven.
 

Illustration till planförslaget som visar ett område med flerbostadshus  
och ett område för villafastigheter. 
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Skiss till kommunal lekplats.

 Byggnadskultur och gestaltning 

Den ursprungliga jordbruksfastigheten med sina bevarade 
byggnader har varit en inspirationskälla vid val av bebyggelse-
karaktär och fasadmaterial i den illustrerade bebyggelsen – faluröda 
träfasader och röda tegeltak. På detta sätt kan även större 
husvolymer underordna sig landskapsbilden. 
 

 

 Angränsande bebyggelse 

Nordväst om området planeras 30 enfamiljshus som kedjehus och 
parhus. Detta bostadsområde gränsar i norr till ett bostadsområde 
som är under uppförande (Åkervägen) och i väster till befintligt 
bostadsområde på västra sidan om Lindegårdsvägen. 
 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 

 

Friytor Lek och rekreation 
 

En kommunal lekplats har 
färdigställts i anslutning till 
planområdet. Lekplatsens 
layout är genomarbetad och 
varierad. Även delar av det 
intilliggande vagnslidret 
erbjuder spännande 
lekmöjligheter under tak. 
Den yttre miljön runt 
befintligt museum har ett 
stort rekreationsvärde. 
 
 
 
 

Inom kvartersmarken för bostäder finns utrymme för små 
närlekplatser mellan husen. 

Illustration av planerad bebyggelse



8(11) 
 

 Naturmiljö 

Omgivande naturmark utgör naturliga lek- och rekreationsområden. 
Även befintligt fornminnesområde kan användas för rekreation och 
den obebyggda åkermarken i Gröna dalen planeras för ett framtida 
rekreationsområde. 
 

Gator och trafik Gatunät  
Befintliga Lindegårdsvägen (lokalgata) i nordsydlig riktning 
ansluter i söder till Kalmarvägen (huvudgata). Trafiktillfart till 
bostadsområdet sker från Lindegårdsvägen och Kalmarvägen via 
lokalgator.   
 

 Gång- och cykeltrafik 
Lokalgatan Lindegårdsvägen har ett 12 m brett vägområde med sex 
meter bred körbana samt plats för ett tre meter brett gång- och 
cykelstråk på ena sidan och en tre meter bred planteringsyta på den 
andra sidan. Gång- och cykelstråket står i förbindelse med Bålsta 
centrum.  
 

 Kollektivtrafik 
Vid Kalmarvägen finns busshållsplatsen ”Fältvägen” där buss 302 
trafikeras av Bålsta Tätortstrafik. Det är den buss, som går mellan 
Hagviken och pendeltågsstationen. 
 

 Parkering, varumottag och utfarter 
Bostäderna får cirka 65 p-platser fördelade på sju grupper med 8-16 
p-platser. Parkeringsområdet för Åbergs Museum rymmer c:a 70 
bilar och 4 bussar. Denna parkeringsyta utformas så att markytan 
möjliggör infiltration av dagvatten. 
 
 

Barnkonventionen Planområdet har goda förutsättningar att bli en god miljö för barn.  
Inom bostadskvarteret för flerbostadshus finns körbara gångvägar. 
Dessa utformas på ett sådant sätt att biltrafiken sker på de gåendes 
villkor. Utrymme för närlek finns på kvartersmark mellan 
bostadshusen.  Bostadsområdets utformning ger, tillsammans med 
planerat gång- och cykelstråk som helhet goda förutsättningar för 
lek och utevistelse och trygga och säkra kontakter med närområden. 
 
 

Störningar Planområdet utsätts för trafikbuller från Kalmarvägen.  
En trafikbullerutredning sammanställd av Bjerking arkitekter och 
ingenjörer i december 2010 redovisar beräknade bullernivåer på 
fastigheterna.  
För Kalmarvägen gäller följande förutsättningar:  
4.000 fordonsrörelser /dygn, 50 km/tim och 5% tung trafik.  
Detta bygger på en trafikprognos för år 2015. 
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 Riktvärden för vägtrafikbuller är 55 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad 
och 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.  
Ekvivalent ljudnivå motsvarar ett medelvärde över ett dygn och 
maximalnivå innebär en högsta ljudnivå över ett dygn. 
 
Trafikbullerutredningens slutsats är att ovanstående riktvärden kan 
uppfyllas om husen placeras minst 25 m från vägkant.  
Med rätt val av fönster, uteluftsdon och fasadkonstruktioner 
uppfylls också gällande riktvärden avseende trafikbuller inomhus. 
 
 

 För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande 
planbestämmelser: 
 
Planerad bostadsbebyggelse utformas så att: 
- Samtliga boningsrum i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster.  

- Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam 
uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras eller placeras så att 
de utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 
dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärde). 

- Ekvivalent ljudnivå i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) och 
maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A) mellan 22.00-06.00 
 
 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 
Området ansluts till det kommunala VA-nätet och de byggnader 
som uppförs kopplas på det befintliga systemet. 
 

 Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
används som samlande benämning på olika åtgärder för att minska 
eller fördröja dagvattenavrinningen från privat mark innan vattnet 
tillförs det allmänna dagvattensystemet. 

Parkeringsområdet för Åbergs Museum utformas så att markytan 
möjliggör infiltration av dagvatten. En planbestämmelse med denna 
innebörd har förts in på plankartan. 
 
Även inom det område i detaljplanen där illustrationen visar 
bebyggelse med flerbostadshus och villor ska dagvattnet 
omhändertas lokalt. För flerbostadshusen finns parkeringsytor för 
totalt ca 65 bilar. Parkeringsytorna är uppdelade i mindre grupper 
för 8-14 p-platser. Även denna parkering kan utföras så att markytan 
kan infiltrera dagvattnet.  
 
Mellan flerbostadshusen visar illustrationen gröna ytor för rek och 
rekreation. Dessa ytor kan infiltrera dagvatten från takytor.  
 
Planområdet sluttar ner mot det sydöstra hörnet. Här kan, om så 
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erfordras, ett fördröjningsmagasin för dagvattnet anordnas. 
 
En dagvattenutredning ska genomföras i samband med att 
bebyggelsen projekteras. 
 

 Värme 
Håbo kommuns energi- och klimatstrategi: Fossilbränslefri kommun 
2050 innebär bl a att:  
1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl 
föreligger.  
2. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärr-
värme ej är möjligt eller kostnadseffektivt.  
3. Uppvärmning med jord-/ berg- eller sjövärmepump rekommende-
ras där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör upp-
fylla Nuteks krav för klassning som eleffektiv.  
4. Vid användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär 
uppvärmning, med ett vattenburet system, bör ackumulatortank in-
stalleras. Vid nyinstallation av kaminer, pellets- eller vedpannor för 
primär uppvärmning, med ett vattenburet system skall ackumulator-
tank installeras. 

Den nya bebyggelsen kan anslutas till det befintliga fjärrvärmenätet 
som ägs av Eon AB.  

Närmaste fjärrvärmeledning finns nedlagd utmed Kalmarvägen. 

 El 
E-område för nätstation har säkerställts i angränsande detaljplan. 
Nätstation på detta område kan dimensioneras även för planerade 
bostäder inom denna detaljplan. Ansvariga för elnätet är Eon AB. 

 Tele och data 
Planområdet ska anslutas till det befintliga tele och datanätet. 
Skanova har luftledningar förbi nybyggnadsområdet efter 
Kalmarvägen samt inom berört område. Ledningar inom berört 
område kan behöva flyttas helt eller delvis.  

 Avfall 
Ny bebyggelse skall ha utrymme för källsortering av hushållsavfall. 
Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning.   
 

Administrativa frågor Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Inverkan på miljön Bebyggelsen i närområdet innehåller många olika hustyper. 
Detaljplaneförslaget är utformat så att området kan bebyggas med 
såväl mindre flerfamiljshus som enbostadshus av olika slag.  
Även lokaler för förskola kan inrymmas i områden för 
bostadsanvändning.  Planbestämmelserna gör det möjligt att 
utveckla området under genomförandetiden och anpassa 
bebyggelsen till samhällsutveckling och efterfrågan. 
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Befintlig  bebyggelse i närområdet 

Planområdet utgörs i huvudsak befintlig åkermark som gränsar mot 
Väppeby Gård (Åbergs Museum) i väster och en skogsbevuxen 
kulle i nordöst. Planerad bebyggelse ansluter till kullen och 
gårdsbebyggelsen. Den småskaliga bebyggelsegruppen får på så sätt 
en naturlig anslutning till befintlig bebyggelse och påverkar i 
begränsad omfattning det öppna landskap som breder ut sig söder 
och öster om planområdet. 
 
Lindegårdsvägen utgör trafikförsörjning till ett växande bostads-
område väster och norr om planområdet. Om planområdet bebyggs 
med drygt 60 bostäder kan antalet bilar som angör området via 
Lindegårdsvägen bli cirka 30 st. Antalet bilrörelser på den södra 
delen av Lindegårdsvägen kan då förväntas öka med 60-120 bilar 
per dygn om bilarna gör två till fyra resor per dygn. Denna 
trafikökning har en begränsad påverkan på ett fåtal bostadshus med 
fasad mot Lindegårdsvägen. 
 
Under byggtiden kan störningar uppstå. Byggbuller ska redovisas i 
en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöverket ställer krav på begränsningar 
för inom vilka tider bullrande verksamheter får genomföras. 
 
 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av FOKUS arkitektur genom  
 SAR/MSA och SAR/MSA. 

 
Detaljplanen har upprättats av kommunstyrelsens förvaltning,  
plan- och utvecklingsavdelningen.  
 
 
 

Bålsta 31 oktober 2013 
Håbo kommun 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh  Paulina Cifuentes Vargas 

Planchef    Planarkitekt 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 
 
Detaljplan för  
VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52 m fl. 
LINDEGÅRD 
Håbo kommun, Uppsala län   ANTAGANDEHANDLING 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRÅGOR 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande, enligt äldre 
plan- och bygglagen (1987:10). 

Tidplan Samråd sommar 2011 
Utställning våren 2012 
Antagande hösten 2013 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs. 

Ansvarsfördelning / 
huvudmannaskap 

Exploatören PEAB Bostad AB ansvarar för planens genomförande 
och för utbyggnad av lokalgata. 

Kommunen övertar huvudmannaskap för lokalgata, vändplan och be-
lysning när planen är genomförd.  

Avtal  En uppgörelse skall träffas mellan exploatören (PEAB Bostad AB) 
och Lasse Åbergs Museum i Bålsta AB angående anläggning av par-
kering för museet. Fastighetsreglering skall ske enligt överenskom-
melse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exploateringsavtal har tidigare tecknats, år 2008, mellan exploatören 
(PEAB Bostad AB) och Håbo kommun avseende exploatering av 
Väppeby Lindegård, DPL 372. Ett nytt exploateringsavtal skall teck-
nas för den nya detaljplanen DPL 407. 
Avtalen reglerar parternas åtagande samt ersättning på ömse håll med 
anledning av marköverlåtelse och exploatering.  
Tidigare exploateringsavtal skall fortsätta gälla för DPL 372 med un-
dantag för det område där den nya detaljplanen DPL 407 skall ligga 
och där det nya exploateringsavtalet skall gälla. 

En förutsättning för att det nya avtalet för DPL 407 skall gälla är att 
detaljplanen antas av fullmäktige och vinner laga kraft. 

Exploatören skall, enligt PBL 6 kap 4 §, utan ersättning avstå från 
mark som skall utgöra allmän platsmark som kommunen skall vara 
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Illustration av markägoförhållanden 

 

Genomförande 
 

 

 

 

 

 

 

 
FASTIGHETSRÄTTS
LIGA FRÅGOR  
Fastighetsbildning, 
gemensamhetsan-
läggning 

huvudman för. 

Exploatören bekostar lokalgata och vändplan med belysning. Dessa 
skall utföras enligt kommunal standard. Efter godkänd slutbesiktning 
övertar Håbo kommun huvudmannaskapet för lokalgata, vändplan 
och belysning. 

Exploatören bekostar VA-anläggningar och erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet inom kvartersmark. Detta rekommenderas att utföras 
enligt kommunal standard. En slutbesiktning skall göras och godkän-
nas. 

Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att 
ligga på kommunens mark, både inom och utom planområdet, och 
som kommunen skall söka ledningsrätt för.  

 
 
 
 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbild-
ningsåtgärder med undantag för den ledningsrätt som kommunen 
skall ansöka om och bekosta. Ledningsrätten avser den VA-ledning 
som krävs för att förse den nya bebyggelsen, inom kvartersmark, med 
förbindelsepunkter. 

 





 UTLÅTANDE 1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-28 KS 2011/114 nr 2013.3120

  

 

 

Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52, Lindegård  
Håbo kommun, Uppsala län, upprättat i maj 2011, reviderad i februari 2012. 
 
UTLÅTANDE  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 29 mars till och med den 8 maj 2012. 
Planförslaget har funnits tillgängligt i kommunhuset och på biblioteket.  
 
Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga.  
 
Kommentarer till inkomna skrivelser: 
 

1. Länsstyrelsen (Bilaga nr 6) 

Inga synpunkter. 

2. Vattenfall (Bilaga nr 2) 

Inga synpunkter. 

3. Polismyndigheten (Bilaga nr 1) 

Inga synpunkter. 

4. Naturskyddsföreningen (Bilaga nr 3) 

Svar: Länsstyrelsen har enligt beslut 2013-05-16 medgett dispens med stöd av 7 kap. 11 § 
andra stycket miljöbalk en (1998:808) att ta bort stenmuren inom detaljplanelagt område 
på fastigheterna Väppeby 6:21 och 6:52, Håbo kommun. För dispensen gäller att alla 
stenar i muren läggs upp i åkerkanten i östra delen av planområdet i form av en mur med 
naturvårdsfunktion. Villkoren i beslutet gör att de förlorade naturvärdena ersätts. Den nya 
muren eller röset kommer att skyddas av biotopskyddslagstiftningen. Synpunkten leder 
till komplettering av planbeskrivningen gällande länsstyrelsens beslut om dispens från 
biotopskyddet.  

BBR:s nya regler vad gäller energihushållning och byggnader hanteras i bygglovsskedet. 
Kommunernas möjlighet att ställa speciella energihushållningskrav utreds för närvarande 
av regeringen. 

Synpunkten gällande installation av avloppskvarnar är inte en detaljplanefråga.  
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5. Friluftsfrämjandet (Bilaga nr 4) 

Inga synpunkter. 

6. Trafikverket (Bilaga nr 5) 

Inga synpunkter. 

7. Lantmäteriet (Bilaga nr 7) 

Lantmäteriets synpunkter gällande karta med markägare samt huvudmannaskap beaktas. 
Planhandlingarna uppdateras med en karta som illustrerar hur markägandet kommer att 
förändras i samband med planens genomförande och en administrativ bestämmelse om 
kommunalt huvudmannaskap.  

Synpunkt angående störningsskydd bevakas i samband med bygglovsprövning.  

Grundkartan uppdateras enligt lantmäteriets synpunkter.  

 
Sammanfattande kommentar 
 
Inkomna synpunkter under utställningstiden leder till följande ändringar av detaljplanen: 

- Komplettering av planbeskrivning gällande den stenmur som finns inom 
detaljplaneområdet på fastigheterna Väppeby 6:21 och 6:52.  

- Komplettering av planhandlingar med administrativ bestämmelse om kommunalt 
huvudmannaskap. 

- Komplettering av genomförandebeskrivningen med en illustration av 
markägarförhållanden. 

- Grundkartan uppdateras. 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § Plan- och 
bygglagen.  

 

Bålsta 28 oktober 2013 

 

 

Paulina Cifuentes Vargas 

Planarkitekt 

 
Bilaga:  
Inkomna yttranden 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 150 KS 2013/122 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3315 

           

           

 

Förslag om köp av Stationshuset beläget inom området för 
"Planprogram för Bålsta centrum - från tätort till stad" 
 
Sammanfattning 
Med anledning av pågående detaljplaneuppdrag för Resecentrum och sta-
tionsområdet som Kommunstyrelsen tog beslut om 2012-11-26, § 194, avser 
kommunen nu köpa in Stationshuset som är beläget på fastigheten Väppeby 
7:7.  
Fastigheten ägs av kommunen och byggnadens ägare är Håbohus AB.  
 
Den kommande planläggningen av stationsområdet innebär att ett nytt rese-
centrum skall utformas. Därmed kommer nuvarande stationshus troligtvis 
inte att behövas i detta läge och kan efter en ny laga kraftvunnen detaljplan 
rivas eller byggas om. 

Att kommunen äger fastighet och byggnad är en fördel i kommande plane-
ringsammanhang.  

Ingen utomstående värdering av byggnaden har gjorts i detta läge. Parterna 
har överenskommit att Köpeskillingen för Stationshuset är 1 328 157 (en-
miljontrehundratjugoåttatusenetthundrafemtiosju) kronor, vilket är byggna-
dens bokförda värde på tillträdesdagen. 

Köpeobjektet är beläget inom detaljplan för Bålsta 1:2, Väppeby 7:2 m.fl. 
Mälarbanan, Centrala Bålsta som vann laga kraft 1994-02-15. 

Beslutsunderlag 
– Köpeavtal Stationshuset 
– Kartbilaga 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-24. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen godkänner för sin del köpeavtalet av Stationshuset 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirek-
tören att påteckna avtalet. 

__________ 



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-24 KS2013/122 nr 2013.2979

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Märit Olofsson Nääs, Projektledare Bålsta Centrum 

 

  
marit.olofsson@habo.se 

 

Köp av Stationshuset beläget inom området för "Planprogram 
för Bålsta centrum - från tätort till stad" 
 
Sammanfattning 
Med anledning av pågående detaljplaneuppdrag för Resecentrum och 
stationsområdet som Kommunstyrelsen tog beslut om 2012-11-26, § 194, 
avser kommunen nu köpa in Stationshuset som är beläget på fastigheten 
Väppeby 7:7.  
Fastigheten ägs av kommunen och byggnadens ägare är Håbohus AB.  
 
Den kommande planläggningen av stationsområdet innebär att ett nytt 
resecentrum skall utformas. Därmed kommer nuvarande stationshus 
troligtvis inte att behövas i detta läge och kan efter en ny laga kraftvunnen 
detaljplan rivas eller byggas om. 

Att kommunen äger fastighet och byggnad är en fördel i kommande 
planeringsammanhang.  

Ingen utomstående värdering av byggnaden har gjorts i detta läge. Parterna 
har överenskommit att Köpeskillingen för Stationshuset är 1 328 157 
(enmiljontrehundratjugoåttatusenetthundrafemtiosju) kronor, vilket är 
byggnadens bokförda värde på tillträdesdagen. 

Köpeobjektet är beläget inom detaljplan för Bålsta 1:2, Väppeby 7:2 m.fl. 
Mälarbanan, Centrala Bålsta som vann laga kraft 1994-02-15. 

Beslutsunderlag 
– Köpeavtal Stationshuset 
– Kartbilaga 
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen godkänner för sin del Köpeavtalet av Stationshuset 

2. Styrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och 
Kommundirektören att påteckna avtalet. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum 

 

 



Köpeavtal 
 

 
Säljare: Håbohus AB (556463-1694) 

Box 24 
 746 21 Bålsta, nedan kallad säljaren 
  
Köpare: Håbo kommun, 212000-0241 

746 80 Bålsta, nedan kallad köparen 
 

Objekt: Stationshuset med adress Stationsvägen 2, inom   
fastigheten Håbo Väppeby 7:7 . 
 
 

Mellan parterna tecknas följande avtal. 
 
 

1 § Överlåtelse 
 

Säljaren överlåter Objektet benämnd Stationshuset till köparen. 
 

2 § Köpeskilling 
 

Köpeskilling för Objektet är (enmiljontrehundratjugoåttatusenetthundrafemtiosju) 
1 328 157 kronor 
 
3 § Tillträdesdag 
 
Tillträdesdagen är 2014-01-01, under förutsättning att köpeskilling erlagts. 

 
4 § Betalning 

 
Köpeskilling skall betalas senast 2014-01-01 

 
5 § Byggnadens skick 

 
Byggnaderna överlåts i befintligt skick och av köparen godkänt skick.  Köparen har inga   
anspråk gentemot säljaren av vad slag de vara må på grund av byggnadernas skick. 

 
6 § Avtalets giltighet 
 
Detta avtal är giltigt under förutsättning att kommunstyrelsen i Håbo kommun, respektive 
styrelsen i Håbohus AB godkänt detta avtal.  
  
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.  

 
 

 



Bålsta den         /        2013   Bålsta den          /        2013 
 

För Håbo kommun, köpare   För Håbohus AB, säljare 
Ägare av fastigheten Håbo Väppeby 7:7  Byggnadsägare 
 
 
…………………………..    ……………………………… 
Agneta Hägglund   Fredrik Anderstedt 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………………. 
Per Kjellander   Björn Fredriksson 
   
 
 
Säljarens namnteckningar bevittnas 
 
Bevittning 1 
 
 
………………………………. 
namn/ namnförtydligande 
 
 
Bevittning 2 
 
………………………………. 
namn/ namnförtydligande 
   
 
   



2

Bussterminal

Stationshuset 

7:7>1

1:50

Stationshuset

50m4540353020 25151050



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 151 KS 2013/129 
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Utredning av framtida nyttjande av Granvallens fotbollsplan 
med angränsande områden 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden redovisar i beslut 2013-08-26, § 73, en utredning 
av åtgärder för att återställa fotbollsplanen i spelbart skick. Av beslutet 
framgår följande: 

”Det alternativa förslaget innebär att förvaltningen införskaffar en gräsklip-
pare och börjar klippa planen. En gräsklippare kostar ca 500 000 kr i inköp. 
Det kan även vara möjligt att leasa en, uppskattad månadskostnad för lea-
sing är ca 7 000 kr/mån (84 000 kr/år) exklusive drivmedel. 

Vid en besiktning av planen har konstaterats att den är mycket ojämn och 
full av sorkhål vilket gör att enbart klippning inte gör det möjligt att använ-
da planen. För detta krävs ytterligare markarbeten enligt lågbudgetförslag i 
tjänsteutlåtande daterad 2013-05-06.” 

Nämnden beslutar att avsluta uppdraget och överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen. 

Kommunkansliets yttrande samt förslag till beslut: 

Enligt uppgift har Håbo FF anmält har klubben inga planer på att nyttja en 
eventuell åtgärdad plan för sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-08-26, § 73 
– Tjänsteskrivelse 2013-11-04. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen uppdrar till plan- och utvecklingsavdelningen att utreda alter-
nativa nyttjanden av Granvallens fotbollsplan med kringområden. Av 
redovisningen ska även en försäljning av området belysas. 

__________ 



H/~BO FOR !,:.~. ~!!'lEDOM""MANTRÄDESPROTOKOL L 
Dalum 

KO MMUN 2013-08-26 

Miljö- och tekn iknäl1llldell 
HAbU KOMMUN 

KO!f.IJNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -08- 3 O 
MTN § 73 MTN 20'13/11 

Utredning, användande av Granva lle n tör idrotls ve rks amh e t, 
bordlagt ärende 

Sa mmanfattning 
Milj ö- och tekniknämnden bes lutade 20 13-0S-06, § 47, att återremittera 
ärendet till fö rvaltn ingen rör komplettering med ett tredje alternati vt 
kosinads förslag som illJlebär mindre arbete för iordningställande av 
Granvallen. 

Det alternativa fOrslaget innebär att förvaltnjngen införskaffar en 
gräsklippare och börjar klippa planen. En gräskLippare kostar ca SOO 000 kr i 
inköp. Det kan även vara möjl igt att leasa en, uppskattad månadskostnad för 
leas ing är ca 7 000 kr/mån (84 000 kr/år) exklusive dri vmedel. 

Vid en besiktning av planen har konstaterats att den är mycket ojämn och 
[u ll av sorkhål v il ket gör att enbart klippning inte gör det möj li gt att 
använda planen. För detta krävs ytterli gare markarbeten en li gt 
lågbudgetförslag i tjänsteutl åtande daterad 201 3-0S-06. 

Den del i uppdraget som har med Gransäterskolans grusplan att göra utgick 
vid nämlldens sammanträde 2013-02-1 8, § 2 1. 

Förvaltningen föres lår därför att uppdraget hämled avslutas. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från mi ljö- och lekniknämnden 2013-0S-06, § 47 
Tjänsteutl åtande, daterad 2013-0S-06 
Mötesanteckni ngar daterade 20 13-0S-27, Håbo FF och gatuavdelningen 
Protokollsutdrag från mjljö- och tekniknämnden 2013-06- 1.7, § 6 1 
Tjänsteskrivelse, 201 J-08- 13 

Beslut 

1. Mi lj ö- och tekniknämnden beslutar alt avs luta uppdraget att utreda 
an vändni ngen av Granvallen för idrottsverksamhet (samt an läggande av 
gräsplan på grusplanen vid Gransätersko lan). 

2. Miljö- och teklliknämnden beslutar att överl ämna frågan om 
GranvaJJens framtida användande till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommu nstyrelsen 
Gatuavdelningen 
Fasti gbetsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR Lft&GSIfESTYRKNI~ 

HegJY 

I d~0.~]lQ 

Nr 2013 2060 
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 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 152 KS 2013/131 
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Ansökan om bidrag för konstsnö på Granåsen 
Sammanfattning 
Den gångna säsongen 2012/2013 så beslöt bildningsnämnden att hjälpa till 
att täcka kostnaderna för skidklubben med ett ekonomiskt bidrag. 

Resultat blev mycket bra. Säsongen kunde förlängas rejält och många ung-
domar hittade till skidklubben då kontinuerlig skidträning kunde genomfö-
ras. Granåsen blev en populär och uppskattad skidanläggning, inte bara för 
Håbobor utan också från skidintresserade i hela Storstockholmsområdet.  

Bålsta skidklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att anlägga 
konstsnö på Granåsens skidspår inför vintersäsongen 2013/2014.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att anläggandet av konstsnö på Gran-
åsen är en bra åtgärd som främjar folkhälsan i kommunen och på ett positivt 
sätt bidrar till att marknadsföra Håbo kommun i regionen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har efter ytterligare kontakter med Bålsta 
Skidklubb kommit fram till att en lämplig bidragsnivå är 50.000 kr. Förvalt-
ningen föreslår att bidraget hanteras inom ram.  

Kommunstyrelsens förvaltning vill också understryka mot att Bålsta Skid-
klubb har en möjlighet att ta ut en frivillig spåravgift av de skidåkare som 
brukar spåret.   

Beslutsunderlag 
– Ansökan om bidrag för konstsnö på Granåsen, hidnr: 2013.3112 
– Sammanfattning av vintern 2012-2013, hidnr: 2013.3113 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar utbetala 50.000 kr i bidrag till Bålsta Skidklubb.  
__________ 



Sammanfattning av vintern 2012-13 av Bålsta Skidklubb. 

December månad rivstartade med ett omslag från mycket milt väder till kallt väder. Vi 
kunde starta snökanonerna redan på kvällen den 1 december. Det visade sig att den ena av 
snökanonerna hade en trasig kompressor varvid vi fick starta med en kanon. Först efter två 
dygn, på måndag kvällen var båda igång. Det gick dock bara att köra ett dygn med de två 
eftersom mulet väder väntade och vi fick stänga av. Senare i veckan kom det mer natursnö 
så skidåkningen kunde börja. Första ungdomsträningen på snö kunde vi genomföra den 2 
december på Gransåsen och den sista gemensamma ungdomsträningen genomfördes den 
24 mars. Vi har fått upp intresset bland ungdomar i Bålsta och utökat ungdomsgruppen 
mångfalt. Denna kontinuitet med snö är en förutsättning för detta. 

Den konstsnö som vi producerat räckte till 1200 meter medan de resterande 800 meter 
handskottades med ett tjockt täcke. Vi hade haft möjlighet att producera mer konstsnö men 
vi valde att inte göra ytterligare en ansträngning med detta då vi hade natursnö. 
Snökanonerna måste passas dygnet runt och vi lämnade dem inte utan tillsyn någon 
endaste minut under vår produktionsperiod. 
När det gäller arbete med konstsnö och spruta snö på hög är det största arbetet att köra ut 
snön med lastmaskiner. Ju längre sträcka desto fler timmar med lastmaskiner. Nedan 
redovisas hur lång tid det tog. 

Redan ca 10 dagar efter vi startat tillverka snö var 1200m utlagt på banan. När mildvädret 
kom vid nyår var det tur att vi hade konstsnö eftersom skidåkning på snö annars hade gjort 
en längre paus. Många upplever säkert vinter som mycket snörik men man ska komma ihåg 
att något större snöfall efter första veckan i februari förekom inte. Säsongen hade absolut 
inte blivit lika lång om inte konstsnön legat på banan. 

Granåsen har blivit vida känt för sin goda preparering av skidbanor långt utanför 
kommunens gränser. De som velat har haft åkbara spår från i början på december till 
vecka 15. Sista veckorna har vi givetvis konstsnön att tacka för. Vi tycker oss ha sett ett 
ökat intresse bland våra kommuninvånare att komma ut på skidor. På sikt måste detta få 
folkhälsan att öka. Många besökare har det varit både tidigt på morgonen och sent på 
kvällen. 

På skidsajten skidspar.se kom Granåsen på andra plats i Uppland när det gäller antal 
personer som sökt information om området! Totalt i riket kom Granåsen på 39:e plats! 
Detta betyder att många kommuninvånare tillsammans med personer från andra 
kommuner har besökt Granåsen i stor omfattning. 

Vi har under hela tiden preparerat spåren på Viby med den natursnö som funnits. Det har 
dock blivit några uppehåll pga olika mildvädersperioder. 







Till Kommunstyrelsen i Håbo kommun 
Att: Jonas Eliasson 
 
Konstsnö på Granåsen i Bålsta 
 
Bålsta Skidklubb har genom ett avtal 2012 med Bålsta Alpina klubb 
åstadkommit ett längdskidspår på Granåsen baserat på konstsnö. Denna 
konstsnö är en förutsättning vid snöfattiga vintrar för att bedriva vår 
verksamhet (jämför om simklubben vissa år inte hade vatten i sin bassäng).  
Konstsnön i sin form tål mildväder mycket bra.  
 
Vår erfarenhet från säsongen 2012/2013 är mycket god.  
Konstsnön möjliggjorde att säsongen inte fick några avbrott, vilket hade skett 
om vi bara hade haft natursnö, trots lång vinter.  
Granåsen har gjort sig känd som ett område med mycket bra preparerade 
skidspår.  
På skidsajten skidpår.se hamnade Granåsen på 2:a plats i Uppland och 39:e plats 
i riket när man jämförde sökningar på olika områden! Detta är mycket bra! 
 
Vår målsättning är att bygga ut anläggningen och vara än mer effektiva när det 
gäller snöläggning på elljusspåret.  
Nu tillverkas snön på hög, och körs ut med lastmaskin på spåret.  
Om anläggningen byggdes ut med nedgrävda rör på viss del av spåret skulle 
körningen med maskiner minskas oerhört. 
 
För att finansiera tillverkning och utkörning av konstsnö behöver Bålsta 
Skidklubb mer intäkter.  
Vi måste idag ersätta Bålsta Alpina klubb enligt vårt avtal med 35 000 kronor, 
samt ersätta dem med 600:/timme för att hyra deras pistmaskin. Pistmaskinen 
är ett måste för att preparera konstsnö då snön är mycket hård och svår att 
hantera annars.  
Vi måste också ersätta de företag som kör ut snön på spåret. Vi fick sponsring av 
flera företag i denna del, men det är inget vi kan räkna med framöver. 
 
 
Förslag: 
 

De som nyttjar spåret avlägger en viss avgift, s.k. spårkort. Ett spårkort är 
ett civilrättsligt avtal mellan oss och den betalande. Ingen avgift för 
ungdomar under 18 år.  
Skidspåret i Viby kommer givetvis i fortsättningen vara avgiftsfritt. Det vill 
säga, det kommer alltid finnas två alternativ, Viby helt kostnadsfritt och 
Granåsen med snögaranti/högre kvalité som kostar lite pga det arbete som 
läggs ner. 
 
eller 
 



Kommunen går in med bidrag på 206 000: och spåret är fortsatt 
avgiftsfritt.  
 

 
 
Slutsats/sammanfattning: 
 
Om klubben får tillåtelse av kommunen att ta ut en avgift av de som använder 
spåret skulle hela satsningen, som vi bedömer det, finansieras full ut både när 
det gäller tillverkning, utkörning och preparering. 
Vi skulle med största sannolikhet även få ett överskott att investera i en 
utbyggnad. Vi skulle också kunna satsa mer på ungdomsverksamhet, 
ledarutbildningar och vår ordinarie verksamhet som innebär ett stort bidrag till 
folkhälsoarbetet i kommunen. 
 
Spåret kommer inte stängas igen med avspärrningar, det kommer aldrig gå att 
stoppa någon från att åka i spåret utan att betala. 
 
Spårkort för längdåkning finns i många kommuner i Sverige, exempelvis i Mora, 
Filipstad, Borås.  
 
Går istället kommunen in med ett bidrag på t ex 50000: så kommer vi inte ha 
full kostnadstäckning. Det innebär att klubben och dess sponsorer finansierar 
ett konstsnöspår på kommunens mark som vem som helst får nyttja gratis.  
 
 
 
 
Bålsta 130930 
 

, ordförande, Bålsta Skidklubb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bilaga  
 
Kostnader 2012/2013 för konstsnö: 
 
Alpina                  35.000 
Pistmaskin          (   6000  ) Alpina tog ej betalt för detta pga allt strul med 
kanonerna 
Utkörning konstsnö      70.000  varav 50.000 är sponsrat 
Sa  111000 
 
Detta var de reella kostnaderna men till detta kommer alla ideella 
arbetstimmar, minst 500 timmar. Kostnaden för utkörning skulle varit högre om 
vi lagt mer konstsnö  än de 1200 m vi gjorde. 
 
Budget 2013/2014 
 
Vi ska tillverka 6000 m3 konstsnö, alltså för 2 klassiska spår + 1 skatespår runt 
hela spåret, dvs 2 km långt. Det innebär upp mot 1000 ideella timmar. 
 
Utkörning konstsnö  159.000 
Alpina           35.000 
Pistmaskin    12.000 
Sa               206.000 
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Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i 
Håbo kommun 
Sammanfattning 
Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverksamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 

Detta behov konkretiserades i och med revisonsrapporten ”Granskning av 
direktupphandlingar” som behandlades i kommunstyrelsen 2013-04-08. Ut-
ifrån granskningen rekommenderade revisorerna kommunstyrelsen att: 

1. Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av direktupp-
handlingar efterlevs.  

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av direkt-
upphandling och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som 
möjligt. 

Kommunstyrelsens förvaltning kommenterade rapporten genom att under-
stryka att man identifierat tre viktiga förändringsområden inom kommunen 
upphandlingsverksamheten:  

 Ökad samverkan med andra kommuner  
 Utbildningsinsatser  
 Nya rutiner  
 

Som ett led i arbetet med att förbättra och effektivisera kommunens upp-
handlingsverksamhet så har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram ett 
förslag på en ny upphandlingspolicy och förslag på nya riktlinjer för upp-
handling inom Håbo kommun.  

Upphandlingspolicyn lägger det övergripande ramverket för hur upphand-
lingsverksamheten ska bedrivas i Håbo kommun. Riktlinjerna för upphand-
ling är tänkta att fungera som ett stöd för kommunens tjänstemän, och för de 
kommunala verksamheterna, i det dagliga arbetet med upphandlingsfrågor. 
Riktlinjerna beskriver bland annat det aktuella regelverket inom upphand-
lingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till samt vad som gäller vid 
inköp/anskaffning.  

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att dessa dokument utgör 
en god grund för ytterligare förbättringar och effektiviseringar av Håbo 
kommuns upphandlingsverksamhet. 
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Upphandlingspolicy i Håbo kommun 
1. Kommun och bolagen 

Håbo kommun ska samarbeta med de kommunala helägda bolagen i upphandlingsfrågor där så är 
lämpligt.  

2. Konkurrensen på marknaden ska utnyttjas effektivt. 
Genom att inköpen konkurrensutsätts på ett effektivt sätt säkerställs att kommunen gör affärer med 
den/de leverantörer som kan erbjuda den bästa affären utifrån kommunens behov. 

3. Kommunens inköpsprocesser ska vara effektiva 
Genom intern samordning och genom att delta i upphandlingar som genomförs av inköpscentraler 
håller kommunen nere de administrativa kostnaderna för upphandling och uppnår samtidigt 
volymfördelar. 
 
Kommunen ska fortsätta utveckla e-handeln. 

4. Upphandlingar ska utformas på ett sätt som stödjer en hållbar samhällsutveckling. 
Genom miljöanpassad och socialt ansvarsfull upphandling bidrar kommunen till att främja social 
rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 

5. Kommunen ska vara en pålitlig och attraktiv kund. 
Genom affärsmässigt agerande, hög avtalstrohet och goda leverantörskontakter främjar kommunen 
konkurrenskraftiga anbud. 

6. Förenkling av regelverk  
Håbo kommun ska arbete med ständiga förbättringar med att se över interna regelverk i syfte att 
förenkla administrationen. 
 
Tillämpningsföreskrifter, vägledningar och förtydligande ska tas fram för att göra det lätt att göra rätt.  

7. En förbättrad upphandlingsstatistik 
Berörda förvaltningar ska enkelt kunna ta del av hur enheter upphandlar och gör inköp.  

8. Små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar 
Håbo kommun ska aktivt arbeta med att möjliggöra för små och medelstora företag att tävla om 
kommunala kontrakt.  
 
Håbo kommun ska möjliggöra för fler lokala företag att delta i offentlig upphandling.   

9. Direktupphandling 
Gränsvärdet för dokumentation av direktupphandlingar ska vara 100 000 SEK och dokumentationen 
ska ske i kommunens verksamhetssystem för upphandlingar.  
 
Vid all direktupphandling ska affärsmässighet iakttas dvs. rätt kvalité till rätt pris.  

10. Ökade möjligheter till förhandling och dialog mellan parterna 
Vid mera komplexa upphandlingar ska kommunen innan upphandlingen undersöka möjligheten att ta 
del av företagens erfarenheter samt använda upphandlingsformer som möjliggör förhandling i 
samband med upphandlingen. 
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11. Uteslutning av oseriösa leverantörer 
Krav på uteslutning av oseriösa leverantörer och underleverantörer ska ställas både under 
upphandlingen och under avtalstiden. 

12.  Reserverade kontrakt till skyddade anställningar  
Håbo kommun ska undersöka möjligheten att för utförandet av vissa tjänster reservera kontrakt till 
skyddande verkstäder eller program för skyddade anställningar. 

13. Uppföljning och utvärdering 
Genom uppföljning säkerställs att företag konkurrerar på lika villkor och att kommunens leverantörer 
levererar i enlighet med avtal. 
 
Genom internkontroll kommer kommunen säkerställa att avtalen följs. 
 
Årlig utvärdering av upphandlingsverksamheten kommer att genomföras i samband med 
verksamhetsberättelsen. 

14. Kompetens 
Håbo kommun anser att kompetensen i den egna organisationen avseende offentlig upphandling är 
viktig och att kommunen därför erbjuda utbildning till berörd personal. 
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1 Syfte med dokumentet 

Detta är dokument innehåller Håbo kommuns upphandlings och inköpsriktlinjer. De beskriver bland 
annat det aktuella regelverket inom upphandlingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till samt 
vad som gäller vid inköp/anskaffning. 
 
Syfte med dessa riktlinjer är ge vägledning för anställda om hur de ska agera när det gäller 
upphandling och inköp. 
 
Riktlinjerna revideras vid behov av kommunstyrelsen på förslag från upphandlingschefen. Dessa 
riktlinjer för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga förvaltningar. 

2 Aktuellt regelverk 

Den offentliga upphandlingen berör ett omfattande regelverk. Förutom internt beslutade policys och 
riktlinjer så finns ett antal lagar och förordningar som berör offentlig upphandling.  

Lagar direkt inriktade mot offentlig upphandling 
Lag om Offentlig Upphandling (LOU), SKS 2007:1091 

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), SKS 
2007:1092 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), SFS 2011:1029 

Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, SFS 2011:846 

Lag om Valfrihetssystem (LOV), SFS 2008:962  

Offentlighet och sekretesslagen, SFS 2009:400 

Förordningar 
Upphandlingsförordningen, SFS 2011:1040 

Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, SFS 2011:847 

Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, SFS 2006:260 

Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, SFS 2009:1 

Övriga lagar 
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

Förvaltningslag (1986:223) 

Konkurrenslag (2008:579) 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Förutom ovanstående lagar och förordningar måste även vissa grundläggande EU-rättsliga principer 
iakttas för mera tydliga riktlinjer hur en upphandling ska vara utformad.  



 STYRDOKUMENT 5

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-11-01  2013/132 nr 2013.3123

 

2.1 De upphandlingsmässiga principerna 
Att offentlig upphandling berörs av vissa grundläggande EU-rättsliga principer som finns angivet i 1 
kap. 9 § LOU och 1 kap. 24 § LUF. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska därför tolkas mot 
bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om 
etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av 
dessa, t.ex. principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet (transparens) 
samt principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.  Detta innebär att: 

 Vi måste behandla alla leverantörer lika. 
 Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt utformat. Förfrågningsunderlaget ska kunna uppfattas 

på samma sätt av alla leverantörer. 
 Alla krav måste vara proportionella till det vi upphandlar.  
 Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas 

i de övriga medlemsländerna. 

3 Att upphandla1 

3.1 Förberedelser 
Att upphandla är att göra affärer. 

För att göra goda affärer måste verksamheten veta vad den vill ha och detta måste även kunna 
uttryckas i ett förfrågningsunderlag.  

All upphandling börjar med en analys – en förberedelse. Detta ligger på berörd verksamhet. Till hjälp 
finns i bilaga 1 en checklista med frågor som respektive budgetansvarig kan använda som stöd i sitt 
analysarbete. Vissa frågor är inte relevanta i alla typer av upphandlingar. Frågorna ska mera ses som 
en hjälp/stöd inför arbetet med kravspecifikationen som behövs inför varje ny upphandling. Om 
verksamheten behöver konsultstöd för att ta fram kravspecifikationen är det en kostnad som ligger på 
verksamheten. (Glöm inte att även konsultstöd ska upphandlas) 

Om upphandlingen är strategiskt viktig och/eller handlar om stort värde och verksamheten inte vet så 
mycket om marknaden kan en upphandling föregås av en så kallad request for information, RFI. En 
RFI är ett sätt för kommunen att samla information om olika produkter och tjänster på marknaden. 
Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för bättre 
kunna ta fram en bra kravspecifikation. Upphandlingsenheten ska alltid vara inkopplad vid en RFI. 
RFI annonseras via kommunens verksamhetssystem för upphandling.  

Inför varje ny upphandling ska en upphandlingsanmodan enligt bilaga 2 lämnas till kommunens 
upphandlingschef.  

3.2 Genomföra en upphandling 
Att upphandla är att fatta beslut. 

Ansvaret för att genomföra kommunens upphandlingar (över direktupphandlingsgränsen) ligger på 
upphandlingsenheten. En upphandlare måste därför behärska två discipliner, den juridiska och den 
affärsmässiga. Upphandlingen ska genomföras enligt gällande lag och Håbo kommun ska göra den 
bästa affären. 

                                                 
1 En beskrivning över upphandlingsprocessen finns i bilaga 1 
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Kommunens upphandlare ska kunna omvandla verksamhetens uttalade krav och behov till ett 
förfrågningsunderlag. Men det är också viktigt att kommunens upphandlare kan förstå och uttrycka 
förvaltningens underförstådda behov. Det kan t.ex. handla om mera mjuka värden. 

Exempelvis om förvaltningen har behov av att upphandla en teknisk konsult kan underförstådda krav 
vara att ” konsulten ska kunna samarbeta effektivt, kunna vara initiativrik och kunna presentera 
kreativa lösningar utifrån beställarens behov”. Hur dessa olika behov omsätts i ett 
förfrågningsunderlag ligger på upphandlingsenheten och upphandlingsenheten ska också ta fram den 
mest optimala utvärderingsmodellen utifrån verksamheterna uttalade och underförstådda krav och 
behov. 

Upphandlingsenheten ansvarar för att genomföra kommunens upphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingsenheten ska: 

 genomföra upphandlingar utifrån uppdrag från respektive verksamhet och i samband med det 
ta fram en realistisk och detaljerad tid- och aktivitetsplan. 

 ansvara för att upphandla ramavtal som rör kommunövergripande behov  

 ge stöd och råd vad gäller upphandlingar och inköp 

 ta fram mallar för att underlätta verksamhetens direktupphandlingar 

 vid behov genomföra utbildningar och informationsmöten 

 hålla avtalsdatabasen och e-handels kategori- och prislista uppdaterad 

 tolka kommunens avtal 

Kommunen ska tillämpa absoluta utvärderingsmodeller. I den absoluta utvärderingsmodellen görs en 
individuell utvärdering av varje enskilt anbud. Utvärderingen är följaktligen inte beroende av annan 
anbudsgivares kvalitet eller totalpris. Rekommendation från konkurrensverket och från 
förvaltningsrätten är att upphandlande enheter använder utvärderingsmodeller där kvalitet värderas 
monetärt och sedan vägs samman med anbudets pris. I denna typ av modeller blir sambandet mellan 
anbudsgivarens marginella kostnader för en eventuell investering i kvalitet och den marginella 
förändringen i pris tydligare2.  

En upphandlingen innebär ett nära samarbete mellan berörd verksamhet och upphandlingsenheten. 

3. 3 Avtalsperioden 
Alla avtal gäller för kommunens alla förvaltningar.  

Alla avtal ska följas. 

Det ska vara lätt att göra rätt. Under avtalsperioden är det därför viktigt att information går ut till alla 
som är berörda. Informationen ska vara lättillgänglig på kommunens intranät. Utbildningar ska med 
jämna mellanrum erbjudas till berörda beställare inom kommunen. Innehållet i utbildningarna ska 
vara hur inköp i vardagen ska genomföras. Utbildningen ska omfatta om hur man gör elektroniska 
beställningar, vilka produkter som kan och ska beställas elektroniskt, hur man hitta i kommunens 
avtalsdatabas samt hur verksamheten ska kunna göra inköp när det efterfrågade inte finns i 
avtalsdatabasen.  

                                                 
2 Konkurrensverket yttrande till Kammarrätten 2009-06-09 Dnr 319/2009 
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Utbildningar ska även genomföras för chefer om upphandlingslagstiftningen och hur deras roll som 
budgetansvariga påverkas.  

Utbildningar ska även erbjudas beställare som ska genomföra direktupphandlingar över 100 000 kr. 

Budgetansvariga ska även se till att berörda beställare går på utbildning innan de får uppdrag att 
genomför beställningar. 

Upphandlingsenheten ansvarar för regelbundet hålla information/utbildningar för berörd personal 
inom kommunen. 

3.4 Leverantörskontroller 
Upphandlingsenheten kontrollerar företagens seriositet under pågående avtalsperiod för samtliga 
leverantörer som finns inom avtalsdatabasen.  

Berörda verksamheter kontroller att kommunens leverantörer levererar i enlighet med avtal. 

Avvikelser ska rapporteras till upphandlingsenheten.  

Allvarliga avvikelser ska omedelbart rapporteras till berörd leverantör för åtgärd.  

3.5 Intern kontroll 
Avtal ska följas.  

Ansvaret för intern kontroll ligger på nämnderna.  

Internkontrollen ska omfatta 

 Användningen av e-handel för de leverantörer som är anslutna 
 Avtalstroheten (stickprov) 
 Upphandlingar utanför avtal (stickprov) 

Internkontroll sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut.  

Utbildning i internkontroll kommer att genomföras av upphandlingsenheten. 

4 Roller 

4.1. Förvaltningschef 
Ansvarar för utse förvaltningens beställare. Detta ansvar kan även vidaredelegeras. Denna lista ska 
hållas aktuell och skickas till upphandlingschefen. Endast utsedda beställare har rätt att handla för 
kommunens pengar. Övriga inköp betraktas som privata inköp. 

Ansvarar för att utse en eller flera superanvändare inom e-handelssystem. Detta ansvar kan även 
vidaredelegeras. Anmälan ska ske till upphandlingschefen. 

4.2. Budgetansvarig  
Budgetansvarig ska kunna göra avrop/upphandlingar/ förnyad konkurrensutsättning alternativt 
vidaredelegera ansvaret utifrån kommunens riktlinjer upp till det belopp som finns reglerat i 
delegationsordningen samt attestförordningen.  

Säkerställer att den personal som blivit utsedd till beställare utbildas i hur kommunens inköp ska 
göras. 
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För upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska alltid upphandlingsenheten kontaktas. All 
upphandling över direktupphandlingsgränsen genomförs som e-upphandling. 

Budgetansvarig ansvarar för att ta fram kravspecifikationer och i god tid anmäla behovet av 
upphandling till upphandlingsenheten. Till stöd för att ta fram kravspecifikationen finns checklistan i 
bilaga 2. För att anmäla upphandlingsbehov ska blanketten i bilaga 3 användas.  

4.3. Beställare 
Beställare utses av berörd förvaltningschef. Lista på godkända beställare skickas till 
upphandlingschefen. Utsedda beställare kommer att erbjudas utbildning av upphandlingsenheten.  

5 Direktupphandling  

En direktupphandling uppstår när en beställer köper en vara eller tjänst som kommunen saknar 
ramavtal för. Enligt LOU får värdet för affären (2013) får inte överstiga 284 631 kr. Gränsen för att 
kunna tillämpa direktupphandling räknas på hela kommunens behov under beräknad avtalsperiod. 
Vid tveksamheter kring eller frågor rörande direktupphandlingar ska upphandlingsenheten kontaktas. 

5.1 Otillåtna direktupphandlingar 
Det är inte tillåtet att göra otillåten direktupphandling. Exempel på otillåtna direktupphandlingar: 

 Affären delas upp i mindre delar för att komma under beloppsgränsen. (När man beräknar 
värdet är det inklusive förlängningsmöjligheter och optioner) 

 Förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser, kompletteringar eller andra väsentliga 
förändringar av ett upphandlat avtal 

 Avrop från ett ramavtal som myndigheten eller enheten inte ursprungligen varit part i. 

 Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal avropet sker ifrån. 

 Åberopande av att kontrakt måste tilldelas en viss leverantör på grund av ensamrätt utan att 
upphandlande myndighet eller enhet kan visa att grund för det föreligger. 

 Åberopande av tekniska skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man 
haft grund för det.  

 Åberopande av konstnärliga skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att 
man haft grund för det. 

 Åberopande av synnerlig brådska utan att utan att upphandlande myndighet eller enhet kan 
visa att man haft grund för det. 

 Åberopande av kompletterande tjänster/byggentreprenader när det kompletteringarna 
rätteligen skulle ha upphandlats separat. 

 Myndigheten eller enheten påstår felaktigt att annonsering inte behöver ske eftersom det 
inte kommit in några anbud eller lämpliga anbud vid tidigare annonsering. 

Otillåtna direktupphandlingar kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras och/eller att den upphandlande 
myndigheten eller enheten åläggs att betala en upphandlingsskadeavgift. Fråga upphandlingsenheten 
vid osäkerhet. 
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6. Verksamhetens behov av externa varor/tjänster/vardagsinköp 
6.1 Hur går det till? Under 20 000 kr 
Beräkna värdet av hela köpet. Finns monterings-/installationskostnader ska även det inräknas i värdet. 
Det är alltså inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på det enskilda köpet ska bli lägre. 

Här följer en beskrivning av hur man går till väga för att genomföra ett köp. 

Ställ dig följande frågor: 

1. Vad ska köpas? 

2. Är köpet godkänt av budgetansvarig? 

3. Vem har rätt att göra inköp i vår enhet?  

4. Beställaren går till Proceedo för att göra beställningen. Finns den efterfrågade produkten inte i 
Proceedo så ska beställaren kontrollera om produkten finns i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen finns 
publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de beställningsrutiner som framgår under respektive 
avtal i avtalsdatabasen. 

5. Finns den efterfrågande produkten inte heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra en s.k. 
direktupphandling.  

6. Fråga om företaget betalar F-skatt. (Kommun kan inte göra affärer med företag som inte betalar F-
skatt.) 

7. Glöm inte att uppge HK-nummer till leverantören samt fråga om e-fakturering.  

8. Har leverantören idag inte e-fakturering kan företaget skicka fakturan, för inskanning, till: 

Håbo kommun 

FE 529  

838 81 Hackås 

9. När fakturan kommer – kontrollera att fakturan stämmer med överenskommelsen. 

10. Reklamera omedelbart eventuella avvikelserna och vid behov kreditera fakturan. 

11. Om allt stämmer - dokumentera hur köpet är genomfört i Proceedo i kommentarsrutan. 
Dokumentationen ska innehålla uppgifter om hur beställaren har säkerställt att inköpet var en God 
Affär utifrån rådande omständigheter.  

6.2 Hur går det till? Över 20 000 kr men under ca 100 000 kr  
Beräkna värdet av hela köpet. Finns monterings-/installationskostnader ska även det inräknas i den 
totala kostnaden. Det är alltså inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på det enskilda köpet 
ska bli lägre. 

Ställ dig följande frågor: 

1. Vad ska köpas? 

2. Är köpet godkänt av budgetansvarig. 

3. Vem har rätt att göra inköp i vår enhet?  

4. Beställaren går till Proceedo för att göra beställningen. Finns den efterfrågade produkten inte i 
Proceedo så ska beställaren kontrollera om produkten finns i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen finns 
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publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de beställningsrutiner som framgår under respektive 
avtal i avtalsdatabasen. 

5. Finns den efterfrågande produkten inte heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra en s.k. 
direktupphandling. 

6. Upphandling ska ske med beaktande av möjliga konkurrensmöjligheter. För att få en bra konkurrens 
så kan det vara lämpligt att vända sig till tre-fyra leverantörer. Begär om möjligt skriftliga offerter.  

7. Fråga om företaget betalar F-skatt. (Kommun kan inte göra affärer med företag som inte betalar F-
skatt.) 

8. Glöm inte att uppge HK-nummer till leverantören samt fråga om e-fakturering. 

9. Har leverantören idag inte e-fakturering kan företaget skicka fakturan, för inskanning, till: 

Håbo kommun 

FE 529 

838 81 Hackås 

10. Vid direktupphandling är det möjligt att vända sig till lokala leverantörer. 

11. Om fler än en anbudsgivare har deltagit ska även icke antagna leverantörer meddelas beslutet. (se 
bilaga 4 exempel på text till vinnande leverantör och till icke vinnande leverantörer) 

12. Vid köp av konsulttjänst ska kommunens mall användas. Mallen finns på intranätet.  

13. Avtalet ska läggas in i avtalsdatabasen. Originalavtalet ska till upphandlingsenheten för förvaring. 

14. När fakturan kommer – kontrollera att fakturan stämmer med överenskommelsen.  

15. Reklamera omedelbart eventuella avvikelserna och vid behov kreditera fakturan. 

16. Om allt stämmer - dokumentera hur köpet är genomfört i Proceedo i kommentarsrutan. 
Dokumentationen kan innehålla uppgifter om vilka leverantörer som tillfrågats, vilka offerter som 
inkommit, beslutsskäl.  

17. Samråd kan vid behov ske med den centrala upphandlingsenheten. 

6.3 Att handla för över 100 000 kr men under 284 000 kr3  
Upphandlingar över 100 000 kr ska alltid genomföras och dokumenteras med hjälp av kommunens 
upphandlingsverktyg Kommers/eLite. Om möjligt ska annonsering ske för att utnyttja konkurrensen 
på marknaden effektivt. Det finns även möjlighet att inbjuda särskilda utvalda leverantörer. De ska då 
i normalfallet vara minst tre. För att göra upphandling över 100 000 kronor måste utbildning först 
skett och upphandlingsenheten tilldelat behörighet i systemet.  

6.4 Att handla för över 284 000 kr 
Budgetansvarig anmäler upphandlingsbehovet via blanketten, bilaga 2, till upphandlingschefen.  
 
 

                                                 
3 Direktupphandlingsgräns 2013 
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7. Mottagning av varor 
När transportören levererar varan ska godset gås igenom. Stäm av att antal kollin som anges i 
fraktsedeln motsvarar det faktiskt levererade antalet. Gör anmärkningar på fraktsedeln om ett kolli 
har synbara skador, för att säkerställa att transportören får ta ansvar för eventuellt skadade varor. 
Packa därefter upp varorna och stäm av med beställningen så snart som möjligt, senast några dagar 
efter leveransen har gjorts. 

Kontrollera även teknisk apparatur och andra varor som inte så tydligt visar brister på utsidan. 
Reklamationer ska göras omgående. 

8. Försäljning av uttjänta varor, inventarier, datorer och övrig utrustning 

Handläggning av övertalig egendom tillhörande kommunen ska hanteras enligt nedanstående 
rangordning: 

1. Egendomen omplaceras inom egen förvaltning. 

3. Egendomen omplaceras till annan förvaltning. 

4. Behovet av avyttring anmäls till chefen för administrativa kontoret. All försäljning av egendom 
beslutas av ekonomichefen. 

9. Leasing och hyrköp 
All anskaffning ska i normalfallet vara egenfinansiering och avtalsformen köp ska väljas. Leasing och 
hyrköp är jämställt med upplåning. I de fall leasing eller hyrköp är tillåtet eller väljs som 
finansieringsalternativ får leasingkontrakt endast tecknas av behörig person med utgångspunkt i ett 
upphandlat ramavtal. 

10. Samordning 
Kommunen ska samarbeta med de kommunala helägda bolagen i så stor utsträckning som möjligt.  

Kommunen ska samarbeta med andra kommuner och landsting när behov föreligger, ex Uppsam4 och 
NOFI.5 

Kommunen ska använda sig av inköpscentraler såsom SKL Kommentus Inköpscentral (vid större 
nationella samordnade upphandlingar), Statens inköpscentral (vid IT-upphandlingar) samt med HBV 
inköpscentral (vid upphandlingar av produkter och tjänster för fastigheter där så bedöms lämpligt).  

Upphandlingschefen beslutar om deltagande i samordnade upphandlingar. Verksamheterna ska bidra 
med kunskap om krav och önskemål. 

11. Samverkan med fackliga organisationer 
I samband med facklig samverkan ska berörda verksamheter diskutera planerade upphandlingar av 
tjänster och entreprenader.  

                                                 
4 Uppsam ( Samverkan för kommunerna i Uppsala län samt Sandvikens kommun, undantag Älvkarleby kommun.) 
5 NOFI(Norrorts förenade inköpare. En ekonomisk förening för samtliga inköpare i kommunerna i Stockholms län norr 
om Stockholm inklusive Håbo kommun) 
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Håbo kommun kräver i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen att samtliga 
leverantörer intygar att skäl för uteslutning utifrån 10 kap 1 eller 2 §§ i LOU eller liknade paragrafer i 
de andra upphandlingslagarna inte föreligger. I avtalen finns även inskrivet att om det under 
avtalstiden skulle framkomma att kommunen får kännedom att det finns skäl för uteslutning enligt 10 
kap 1 eller 2 §§ i LOU eller liknade paragrafer i de andra upphandlingslagarna är detta att anses som 
hävningsgrund. 

12. Förenkla administrationen 

12.1 E-upphandling 
Håbo kommun använder sedan 1 september 2013 fullt ut E-upphandling inklusive elektroniska 
formulär. Denna typ av förfrågningsunderlag uppfattas av leverantörerna som mer strukturerade och 
tydliga än de pappersbaserade worddokument som tidigare använts. 

E-upphandling sparar administration. En upphandling som är beräknad att i pappersform ta ca 50 
timmar, uppskattas genom elektronisk upphandling istället ta ca 13 timmar. Med elektronisk 
upphandling minskar även tidsåtgången för att lämna anbud för leverantörerna med 26 procent, visar 
en ny studie från före detta Nutek, numera Tillväxtverket. 

Intranätet och den nya hemsidan kommer även att uppdateras med tydlig information för att göra det 
lättare att göra rätt. Information kommer även att tas fram som ska underlätta för leverantörerna att 
kunna tävla om offentliga kontrakt. Bland annat är kommunens avtalsdatabas publik så att 
leverantörerna på ett lättare sätt kan ta del av kommunens avtal.  

12.2 E-handel 
Kommunen ska fortsätta utveckla E-handel. Upphandlingsenheten ansvarar för att ansluta 
leverantörer och säkerställa att både rätt produkter och rätt pris finns i E-handelssystemet. För de 
leverantörer som är ansluta ska all beställning ske via E-handel. Varje förvaltning ansvarar för att utse 
det antal beställare som behövs för att säkerställa verksamheternas behov samt en eller flera 
superanvändare som kan stödja förvaltningens beställare i e-handeln. Upphandlingsenheten ska hålla 
utbildningar med jämna mellanrum i E-handel och övriga inköp. E-handeln underlättar att det ska 
vara lätt att göra rätt. 

Våren 2013 hade Håbo kommun 21 anslutna avtalsområden och 14 leverantörer.  

12.3 E-fakturering 
Kommunen kommer i alla nya avtal att kräva e-fakturering av sina leverantörer. E-fakturering 
innebär ett säkert och miljövänligt sätt för företag att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar 
betalning av fakturor för kommunen.  

13. Goda leverantörskontakter  

13.1 Information till lokala näringslivet 
Upphandlingsenheten kommer att medverka vid olika företagsmöten för att sprida information om 
kommunen upphandlingar. 

Information kommer även att kontinuerligt publiceras på kommunens hemsida. 
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13.2 Små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar 
När det gäller komplicerade utvärderingsmodeller och viktningskrav är detta exempel på komplexa 
förfrågningsunderlag som försvåras medverkan av små och medelstora företag. Håbo kommun har 
sedan en tid tillbaka tillämpat en utvärderingsmodell med absoluta påslag eller avdrag där de 
kvalitativa egenskaperna tillmäts värden i monetära värden vilket förespråkas av Konkurrensverket i 
syfte att göra förfrågningsunderlagen mera tydliga och lättförståeliga av leverantörerna Detta medför 
att tilldelningsbeslutet har blivit mera transparanta för leverantörerna vilket framförallt gynnat små 
och medelstora företag.  

13.3 Muta och bestickning 
Håbo kommun har ett policydokument kring muta och bestickning. Policydokumentet berör alla 
medarbetare och ska följas.  

14. Övrigt 

14.1 FirstCard 
Håbo kommun kommer att begränsa rätten att inneha FirstCard (se särskild skrivelse).  
 

14.2 Sociala krav i samband med upphandling 
Miljöstyrningsrådet har utfärdat en CSR kompass (se bilaga 5) som kan underlätta för upphandlande 
myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer i samband med offentlig upphandling. CSR 
kompassen kan användas av Håbo kommun i de upphandlingar där påverkan och sannolikheten 
bedöms som hög efter utförd riskbedömning. Det är viktigt att innan krav ställs tänka igenom vad och 
hur uppföljning ska ske.  

Det finns möjligheter att ställa vissa kontraktsvillkor enligt Konkurrensverket. Till exempel är det 
möjligt att kräva att en tjänsteleverantör minst betalar minimilön, under förutsättning att denna 
minimilön är tydligt definierad i ett rikstäckande kollektivavtal.  

14.3 Sociala kontrakt  
Vid direktupphandlingar är det idag möjligt att vända sig till leverantörer och reservera kontrakt till 
skyddande verkstäder eller program för skyddade anställningar. Upphandlingsenheten kommer att 
följa lagstiftning och praxis för att se vilka möjligheterna är att även i andra upphandlingsformer 
kunna reservera kontrakt alternativt premiera leverantörer som i kontrakt med Håbo kommun 
erbjuder anställning till personer utanför reguljär arbetsmarknad.  

14.4 Lag om valfrihetssystem (LOV) 
Håbo kommun har infört LOV när det gäller hemtjänst.  

Socialnämnden ansvarar för information till brukare och leverantörer, ”principer för icke-
valsalternativ”, ersättningsnivåer, kravställning, ta emot ansökningar, beslut om uteslutning, beslut 
om godkännande och ingående av kontrakt samt uppföljning av leverantörer. 

Upphandlingsenheten ansvarar för annonsering, avtalsdatabasen över godkända leverantörer samt 
kontroll av skatter och avgifter under löpande avtal.  
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Bilaga 1 
 

 Roll- och ansvarsfördelning i den förvaltningsspecifika 
upphandlingsprocessen  
 
Ansvarsfördelning mellan förvaltning (F) och Upphandlingsenheten (U) 
 
Upphandlingsfas Ansvar Genomförande Beslut 
Analys/Förberedelse F F F 
Anmodan F F F 
Registrera 
upphandlingen 

U U U 

Val av 
upphandlingsform 

U U U 

Ta fram krav på 
varan/tjänsten 

F F F 

Omvandla krav till 
förfrågningsunderlag 

U U U 

Utvärderingskriterier U/F U U 
Annonsering U U U 
Frågor och svar på 
verksamhetsanknutna 
frågor 

F F F 
 

Frågor och svar på 
upphandlingsanknutna 
frågor 

U U U 

Anbudsöppning U U U 
Kvalificering 
verksamhetsanknutet 
krav 

F F F 
 

Kvalificering av 
leverantör 

U U U 

Utvärdering  F/U F/U F/U 
 

Ev förhandling F/U F/U F/U 
 

Tilldelningsbeslut F/U U F/U 
Ev. överprövning U U U 
Skriva avtal U U U 
Underteckna avtal  F F F 
Skicka avtal till lev.  U U U 
Registrera avtalet i 
avtalsdatabasen 

U U U 

Koppla leverantören 
till e-fakturering 

U U U 

Koppla leverantörer 
till e-handel 

U U U 

Arkivera 
originalhandlingar 

U U U 

Använda och 
kunna/förstå avtalet 

F F F 

Uppföljning av avtalet F F F 
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Uppföljning av 
leverantören 

U U U 

Uppföljning av lev. i 
E-handeln 

U U U 

Internkontroll F F F 
Bevaka avtalstider F/U F/U F/U 
Beslut om ev. 
avtalsförlängning 

F F F 

Avsluta 
upphandlingen 

U U U 
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Bilaga 2 

Checklista inför upphandling 

Checklistan ska ses som ett stöd/hjälp i analysen som föregår arbetet med att ta fram 
kravspecifikationen inför upphandlingen. 

Vissa frågor är inte relevanta i alla typer av upphandlingar. 

Att fundera över: 

 Nulägesbeskrivning 
o Vad är för och nackdelar med nuvarande avtal?  
o Vad behöver vi tänka på inför nästa avtal? 
o Vilka krav är viktiga? 

Skriv in detta i beställningsblanketten 

 Behovsanalys 
o Har verksamheten nya behov som behöver tillgodoses i kommande upphandling? 

Vilka krav behöver tillkomma.  

Skriv in detta i beställningsblanketten 

 Konsekvensanalys 
o Finns synpunkter från verksamhetens kunder som kan påverkar kraven?  
o Utifrån kommunens övergripande mål finns det anledning att justera kraven? 
o Ska kraven beslutas av nämnden? 
o Om det är en tjänst eller entreprenad – ska/kan kommunen själv sköta uppdraget? 
o Om det är en tjänst eller entreprenad – har verksamheten anmält detta till samverkan? 

 

Har nya krav tillkommit eller har kraven justerats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblanketten 

 Marknads- och omvärldsanalys 
o Vet vi vad som finns på marknaden? 
o Vet vi vilka leverantörerna är? 
o Vet vi vad leverantörerna kan erbjuda oss? 

Har nya krav tillkommit eller har kraven justerats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblanketten 

 Investeringsanalys 
o Finns pengar avsatta i budgeten? 
o Finns pengar avsatta för framtida driftskostnader? 

Skriv in det beräknade värdet i beställningsblanketten. 
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Bilaga 3 

Blankett som ska lämna till upphandlingsenheten i samband med 
upphandlingsanmodan 
 
Datum:………………………………. 
Ansvarig Nämnd:  
Delegat:  
Kontaktperson:  
Kontaktpersonens Telefon  
Kontaktpersonens e-post  
 
Vid inkommen upphandlingsanmodan förutsätter upphandlingsenheten att den kontaktperson 
som givit oss uppdraget är behörig till detta och att det är förankrat, såväl ekonomiskt som 
behovsmässigt hos beslutande budgetansvarig. 
Kravspecifikationen tas fram av verksamheten.  
 

Vara/Tjänst 
Kravspecifikation (För mera komplexa upphandlingar så bifoga bilaga/bilagor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfattning 
Värde i kronor – både investering och drift  

 
Beräknad avtalstid  
Datum när avtalet bör gälla från  
Datum när gällande avtal upphör   
 

Samverkan med fackliga organisationer (gäller för tjänster och entreprenader) 
Samverkan har skett  datum  
Protokollsbilaga bifogas  

 

Upphandlingsenhetens återkoppling  

Utsedd upphandlare  
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Beräknad tidpunkt för registrering av ärendet  
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Bilaga 4 
 
Till den som vunnit 
 
 
Hej!  
 
Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses).  
Håbo kommun har med beaktande av samtliga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att ert anbud 
var förmånligast.  
 
Håbo kommun ser framemot att teckna avtal med er.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Beslutsfattare 
 
 
 
Till den/de som inte vunnit 
 
Hej!  
 
Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses). Håbo kommun har med 
beaktande av samtliga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att förmånligare anbud inkommit från 
annan anbudsgivare.  
 
Håbo kommun tackar för ert anbud och hoppas att ni känner er välkomna att komma med nya anbud i andra 
upphandlingar!  
 
Med vänlig hälsning  
 
Beslutsfattare 
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Bilaga 5 CSR kompassen 
UPPFÖRANDEKOD 

Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin 
verksamhet. 

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med: 

 ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, 

 FN:s barnkonvention, artikel 32, 

 det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt 

 den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i 
tillverkningslandet. 

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER 

Nationell lagstiftning 

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå 
för de anställdas villkor.  

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182) 

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 

Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111) 

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska 
åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. 

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98) 

Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där 
föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får 
möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. 

Löner och arbetstider 

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den 
lagliga gränsen och övertid ska vara betald. 
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MILJÖ 

Företaget ska ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och 
utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen 
säkert sätt. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska 
informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till 
och använda relevant skyddsutrustning. 

INSPEKTIONER 

Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under dokumentet intygas att 
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. 

Underskriften ger oss rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav 
efterlevs. 

 
 
---------------------------------------  ---------------------------- 
Företagets namn    Signatur 
 
 
---------------------------------------  ---------------------------- 
Datum     Na mnförtydligande 
 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 154 KS 2013/130 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3322 

           

           

 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har i samband med arbetet kring upphand-
lingspolicy och upphandlingsriktlinjer arbetat fram ett förslag till ny delega-
tionsordning.  

I den nya delegationsordningen så höjs beloppsgränsen inom upphandlings-
frågorna. Samtidigt utökas möjligheten för förvaltningens budgetansvariga 
att hantera upphandlingsfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedöm-
ningen att de föreslagna beloppsgränserna väsentligt förenklar hanteringen 
av upphandlingsfrågor inom förvaltningen.  

Inom området ” Översiktlig planering, planverksamhet, fastighetsplanering  
m.m.” så föreslås vissa justeringar gällande upplåtelse av kommunens mark. 
Även inom planområdet så genomförs vissa justeringar, framförallt genom 
att beslutanderätt flyttas från kommunstyrelsens ordförande till planchefen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att kommundirektören och ut-
vecklingschefen delegeras möjligheten att besluta om mindre fastighetsför-
säljningar och fastighetsinköp till ett värde av högst 4 000 000 kr, avseende 
kommundirektör, och 1 000 000 kr avseende utvecklingschef.  

I den föreslagna delegationsordningen sammanfogas även kommunstyrel-
sens allmänna delegationsordning och personaldelegationen i ett enhetligt 
dokument.  Detta görs för att underlätta återsökning av dokumentet för 
kommunens personal. 

Beslutsunderlag 
– Delegationsordning för kommunstyrelsen, hid.nr: 2013.3081 
– Äldre delegationsordning för kommunstyrelsen, hid.nr: 2013.2136   
– Äldre personaldelegation, hid.nr: 2012.2798 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-30.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar att anta förslaget till ny delegationsordning. 

2. Styrelsens beslutar att upphäva tidigare delegationsordning 2013.2136 
och tidigare personaldelegation 2012.2798. 

__________ 



Delegationsordning 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING  
Allmänna bestämmelser 
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap 33-38 §§ i kommunallagen. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 
 
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 
reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kommunstyrelsen. 
Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överklagas på samma 
sätt som kommunstyrelsens beslut.  
 
Syftet med delegation är att avlasta nämnden från rutinärenden och att påskynda 
handläggning av ärenden. 
 
Delegeringsförbud  
I 6 kap 34 § anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av följande slag: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 
Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas om delegaten anser att ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och 
föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Denna speciella delegation framgår av punkt 1.1 i delegationsordningen.  
 
Vid jäv hos delegat  
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av kommundirektören.  
När jäv eller annat förfall föreligger för kommundirektören ska beslut fattas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vid tveksamhet hos delegat  
Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 
kommunstyrelsen.  



 
Det innebär att en delegat ska överlämna ett ärende till kommunstyrelsen om ärendets 
beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet vid 
handläggningen eller om kommunstyrelsens inställning i frågan inte är känd. 
 
Tillförordnad tjänsteman  
Samma delegation, som för gäller delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst 
som delegationen avser. 
 
Övergripande delegationsrätt  
Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget 
annat anges vid respektive ärendegrupp.  
 
Vid förfall för kommundirektören får beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande om en 
ersättare inte förordnats. 
 
Vidaredelegering  
Enlig 6 kap 37 § i kommunallagen så har kommundirektören har rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till anställd hos kommunstyrelsen. För de ärendetyper där vidaredelegering är 
medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp. Sådana beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen.  
 
Verkställighet 
I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och 
förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndsbeslut avses beslut fattade av nämnd eller 
beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och 
speciallagstiftning. Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas av 
anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett 
ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i 
sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en redan 
fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk och så vidare. Rena 
verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 
 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. Ett av 
syftena med anmälan är att delegationsbesluten ska noteras i kommunstyrelsens protokoll. 
Därmed är de offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att överklaga det aktuella 
delegationsbeslutet. Ett annat syfte är att kommunstyrelsens ledamöter ska få en fortlöpande 
information om vilka ärenden som har beslutats genom delegation. Anmälan av 
delegationsbeslut sker i första hand via kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. 
Kopior på fattade anställningsbeslut sammanställs månadsvis och finns tillgängliga i en pärm. 
 
Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om:  

 vem som fattat beslutet, 
 när beslutet fattats,  
 vilket beslut som fattats och 
 vad beslutet avser. 



 
Det är delegatens ansvar att se till att fattade beslut expedieras till berörda parter. 
 



 

 

 
1.0 ALLMÄNNA 

JURIDISKA ÄRENDEN 
    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
1.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
beslut inte kan avvaktas.  

KS-ordförande 
 KomL 

6:36 KS 

1.2 Föra kommunens talan 
inför domstol och andra 
myndigheter samt vid 
andra förrättningar, med 
rätt att genom fullmakt 
sätt annan i sitt ställe. 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

1.3 
Avslå begäran att få ta del 
av handlingar enligt 
tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen). 

Kommundirektör 

Får 
vidaredelegeras. 
Utlämnade av 
allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

6 kap. 4-5 
§§ OSL 
2 kap. 12-
14 §§ TF 

KS 

1.4 Lotteritillstånd Kommunsekreterare   KS 
1.5 Rättidsprövning av 

överklagande samt avvisa 
för sent inkommet 
överklagande. 

Delegat  FL 24 § / 
KomL KS 

1.6 Omprövning av beslut 
med anledning att 
delegationsbeslut 
överklagas.  

Delegat  FL 27 § KS 
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2.0 YTTRANDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
2.1 Yttranden till domstolar 

och myndigheter i 
ärenden där det 
ursprungliga beslutet är 
fattat med stöd av 
delegation eller särskilt 
bemyndigande av 
kommunstyrelsen.  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  KS 

2.2 Yttrande i ärenden 
rörande allmän 
kameraövervakning  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

2.3 Yttrande i ärenden som 
på grund av kort 
remisstid eller innehåll 
måste besvaras utan 
nämndsbeslut 

KS-ordförande   KS 

2.4 Beslut om att ej besvara 
enkla ärenden, yttranden 
eller remissvar som är 
av mindre intresse för 
kommunen.  

KS-ordförande   KS 

 
3.0 EKONOMIÄRENDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
3.1 Konvertering och 

inlösen av upptagna lån Ekonomichef   Kommun 

3.2 Upptagande av 
budgeterad upplåning Ekonomichef   Kommun 

3.3 Tillfällig upplåning Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 

3.4 Avskrivning av fordran 
under ett halvt 
prisbasbelopp 

Ekonomichef   KS 

3.5 Avskrivning av fordran 
över ett halvt 
prisbasbelopp 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   KS 

3.6 Anstånd med betalning 
av fodran Ekonomichef   KS 

3.7 Beviljande av bidrag upp 
till 50 000 kr 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 

3.8 Avslag på ansökan om 
bidrag 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 
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3.9 Beslut om försäljning av 
uttjänta inventarier, 
datorer och övriga 
utrustningar 

Ekonomichef   Kommun 

 
4.0 DONATIONSÄRENDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
4.1 Placering av donationsmedel Ekonomichef   Kommun 
4.2 Utdelning från Skolsamfond Skolnämnd   Kommun 
4.3 Utdelning från 

Socialsamfond Socialnämnd   Kommun 

 
5.0 UPPHANDLING1     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
5.1 Beslut om upphandling 

av kommunövergripande 
ramavtal för varor och 
tjänster till ett årligt 
värde av högst 40 
prisbasbelopp 

Upphandlingschef  LOU Kommun 

5.2 Beslut om att deltagande 
i samordnad upphandling 
med andra kommuner 
och eller inköpscentraler 
avseende ramavtal till ett 
årligt värde av högst 40 
prisbasbelopp 

Upphandlingschef  LOU Kommun 

5.3 

Direktupphandling till ett 
värde av 100.000 kr – 
15% av tröskelvärdet2 
för varor och tjänster 

Budgetansvarig 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer. 
Direktupphandling 
understigande 
100.000 anses vara 
verkställighet.  

LOU KS 

5.4 Beslut om upphandling 
av ramavtal för varor och 
tjänster till ett värde 10 

Upphandlare 
Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 

LOU Kommun 

                                                 
1 I ärende 5.1 -5.8 är förutsättningen för beslutet att kostnaden tagits in i detaljbudget och preciserats i verksamhetsplan. I 
delegation ingår att godkänna, fatta tilldelningsbeslut samt att avbryta upphandling. Hänvisningarna till prisbasbelopp 
avser vid upphandling av ramavtal värdet av årlig förbrukning och vid övrig upphandling kontraktsumman. Prisbasbelopp 
för 2013 är 44 500 kr. Anskaffning av varor och tjänster via avrop mot kommungemensamma ramavtal anses vara 
verkställighet.   
2 Tröskelvärdet för varor och tjänster för bl.a. kommuner 200 000 € eller 1 897 540 kr. (15% av tröskelvärdet är 284 631 
kr) 
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prisbasbelopp riktlinjer 
5.5 Beslut om upphandling 

av varor och tjänster till 
ett värde av högst 15 
prisbasbelopp  

Enhetschef  

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer 

LOU KS 

5.6 Beslut om upphandling 
av varor och tjänster till 
ett värde av högst 50 
prisbasbelopp   

Avdelningschef / 
Upphandlingchef / 
IT-chef 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer 

LOU KS 

5.7 Beslut om upphandling 
av varor och tjänster till 
ett värde av högst 100 
prisbasbelopp 

Kommundirektör 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer 

LOU KS 

5.8 Beslut att inte lämna ut 
allmän handling i 
samband med 
upphandlingsprocessen 

Upphandlingschef 

Utlämnande av 
allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

 Kommun 

5.9 Föra kommunens talan i 
mål om upphandling Upphandlingschef   Kommun 

 
6.0 REPRESENTATION     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
6.1 

Representation och 
uppvaktningar av 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Om frågan inte 
hanteras i 
kommunens 
policy för 
uppvaktning av 
anställda och 
förtroendevalda 

 Kommun 

6.2 

Representation och 
uppvaktningar av 
personal 

Kommundirektör 

Om frågan inte 
hanteras i 
kommunens 
policy för 
uppvaktning av 
anställda och 
förtroendevalda 

 Kommun 

 
 
7.0 FÖRMÅNER 

FÖRTROENDEVALDA     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
7.1 Förtroendevaldas 

deltagande i kurser och 
konferenser 
 

 
 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

  KS 
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- Kostnad upp till kostnad 
upp till ett halvt 
prisbasbelopp 
 
- Kostnad över ett halvt 
prisbasbelopp. 
 

 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 

7.2 Beslut om ordförandes 
deltagande i kurser och 
konferenser 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

  KS 

 
8.0 FINSKT 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller 
för 

8.1 Användning av medel upp till 
och med 25 000 kr 
ur statsbidrag enligt 
förordningen (2009:1299)  
om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Finsk informatör   KS 

8.2 Användning av medel 
överstigande 25 000 kr ur 
statsbidrag enligt förordningen 
om nationella minoriteter  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  KS 

 
9.0 KULTUR OCH 

LIVSMILJÖ     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
9.1 Beslut om fördelning av 

föreningsbidrag inom 
beslutad ram och beslutat 
reglemente 

Kulturchef 

Inom 
beslutad ram 
och beslutat 
reglemente 

 KS 

9.2 Beslut om fördelning av 
bidrag till 
studieorganisationer  

Kulturchef 
Inom beslutad 
ram och beslutat 
reglemente 

 KS 

9.3 Beslut om utnämning av 
årets ungdomsledare  Fritidskonsulent    KS 
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10.0 ÖVERSIKTLIG 

PLANERING, 
PLANVERKSAMHET, 
FASTIGHETSREGLERIN
G MM 

    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller 
för 

10.1 Belasta kommunens mark 
med servitut, ledningsrätt 
eller annan nyttjanderätt. 
Innefattar även rätt att 
upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

10.2 Tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller 
annan nyttjanderätt i av annan 
ägd mark. Innefattar även rätt 
att upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

10.3 Tillfällig upplåtelse av 
offentlig plats  Kommundirektör Får 

vidaredelegeras  Kommun 

10.4 Köp och försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel, 
inom ramen för fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller ersättningar 
ej överstiger 1,0 Mkr 
 

Utvecklingschef 

 
Gäller även 
byte, 
fastighetsregleri
ng och inlösen  
 

 Kommun 

10.5 Köp och försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel, 
inom ramen för fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller ersättningar 
ej överstiger 4,0 Mkr 
 

Kommundirektör 

Gäller även 
byte, 
fastighetsregleri
ng och inlösen  
 

 Kommun

10.6 Företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar och 
träffa överenskommelse om 
fastighetsreglering  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun

10.7 Yttrande över remisser om 
bygglov m.m. när kommunen 
är berörd som ägare av 
allmän mark  

Utvecklingschef   KS 
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10.8 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 
inteckningar samt utbyte av 
pantbrev och andra  
därmed jämförliga åtgärder 

Ekonomichef   KS 

10.9 Beslut om planbesked när 
stöd för den avsedda åtgärden 
finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad 
översiktsplan 

Planchef   
PBL 5 
kap, 2 
och 5 §§ 

KS 

10.10 Beslut om överenskommelse 
med sökanden att  
planbesked får lämnas senare 
än inom fyra månader 

 
Planchef   KS 

10.11 Beslut om planuppdrag vid 
enkelt planförfarande 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott    

10.12 Behovsprövning om 
miljöbedömning Planchef   KS 

10.13 Beslut om samråd av 
planförslag med enkelt 
planförfarande 

Planchef   KS 

10.14 Beslut om nedsättning av 
planavgift Planchef   KS 

10.15 Avvisning av för sent 
inkommit överklagande av 
beslut att anta detaljplan  

Planchef   KS 

 
11.0 REMITTERING AV 

MOTIONER OCH 
MEDBORGARFÖRSLAG

    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
11.1 Remittering av motioner och 

medborgarförslag till  
annan nämnd eller annan 
instans, för beredning. 

Kommundirektör   Kommun 

 
 
12.0 ÖVRIGT      

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
12.1 Tillstånd och 

anvisningar för 
användande av 
kommunens vapen 

Kommunikationschef   Kommun 
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13.0 PERSONAL     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
 Anställning inklusive 

fastställande 
av lön vid 
nyanställning 

    

13.1 Anställning och 
lönesättning av 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutskott   Kommun 

13.2 Anställning och 
lönesättning av övriga 
chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef  

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.3 Anställning och 
lönesättning av övrig 
personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.4 Utse ersättare för 
kommundirektör vid 
frånvaro 
upp till en månad bland 
representanter i 
kommundirektörens 
ledningsgrupp 

Kommundirektör 

Ersättare 
behöver ej utses 
för kortare 
frånvaro upp till 
en vecka 

 Kommun 

13.5 Utse ersättare då 
förvaltningschef är 
frånvarande längre tid 
än 5 arbetsdagar men 
kortare tid än 26 
arbetsdagar. Vid behov, 
utse ersättare även då 
frånvaron uppgår till 1 
till 5 arbetsdagar 

Kommundirektör   Kommun 

 Ledighet     
13.6 Förläggning av 

semesterledighet i strid 
med arbetstagarens 
önskemål. Avbrytande 
av semesterledighet 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.7 Förläggning av 
föräldraledighet i strid 
med arbetstagarens 
önskemål 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.8 Avslag på begärd 
förläggning av 
studieledighet. Ledighet 
med lön eller del av lön 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 
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 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-10-30   nr 2013.3081

 
 

vid ledighet för studier 
13.9 Avslag på begärd 

ledighet för enskild 
angelägenhet (AB § 32) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.10 Beslut avseende 
begäran om ledighet för 
fackligt uppdrag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.11 Beslut avseende 
begäran om bibehållna 
anställnings-förmåner i 
samband med ledighet 
för fackligt uppdrag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

 Annan ledighet      
13.12 Beslut avseende begärd 

ledighet utöver vad som 
reglerats i lag och avtal 
upp till 6 månader. 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.13 Beviljande av begärd 
ledighet utöver vad som 
reglerats i lag och avtal 
längre än 6 månader 

Personalchef   Kommun 

 Facklig samverkan 
och förhandling 

    

13.15 Arbetsgivarföreträde i 
samverkan eller 
förhandling enligt §§ 
11-14, 19 och 38 MBL i 
frågor rörande 
förvaltningens 
verksamhetsområden 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.16 Arbetsgivarföreträde i 
tvisteförhandlingar Personalchef   Kommun 

13.17 Träffa 
kommungemensamma 
kollektivavtal enligt 
Kommunstyrelsens 
intentioner 

Personalchef 
Även 
lönekollektivavt
al 

 Kommun 

13.18 Träffa kollektivavtal 
avseende egen 
förvaltning som inte har 
principiell innebörd för 
kommunen i övrigt 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Efter samtal 
med 
personalavdelni
ng. Ingångna 
kollektivavtal 
ska delges 
kommunstyrelse
n. 

 Kommun 



 Delegationsordning 10

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-10-30   nr 2013.3081

 
 

 
 Övriga lönebeslut och 

anställningsförmåner 
    

13.19 Fastställande av lön för 
kommundirektör i 
samband med allmän 
löneöversyn 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

Löneöversyn av 
övriga chefer och 
personal är att 
betrakta som 
verkställighet. 

 Kommun 

13.20 Fastställande av 
löneförmåner för 
förvaltningschef och 
kommundirektör 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

 

 Kommun 

13.21 Träffa 
överenskommelse med 
arbetstagare om lön när 
allmän löneöversyn inte 
sker 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef eller 
förhandlingssekre
terare. Restriktiv 
tillämpning 

 Kommun 

13.23 Beslut om lönetillägg Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef eller 
förhandlingssekre
terare. Restriktiv 
tillämpning. Ska 
motiveras av 
"föreslående" 
chef. 

 Kommun 

13.24 Beslut rörande andra 
anställningsförmåner än 
kontant lön gällande 
övrig personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

 

 Kommun 

 Övrigt     
13.25 Disciplinpåföljd - 

varning (AB § 11) 
Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalhandlägg
are. 
Underrättelse ska 
ske till berörd 
facklig 
organisation. 

 Kommun 

13.26 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för 
kommundirektör 

Personal- och 
förhandlingsutsko
tt 

 
  

13.27 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för 
förvaltningschef 

Kommundirektör  
 Kommun 

13.28 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för övriga 
chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.29 Prövning av bisyssla Kommundirektör Får  Kommun 



 Delegationsordning 11

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-10-30   nr 2013.3081

 
 

(AB § 8) för övrig 
personal 

och 
Förvaltningschef 

vidaredelegeras 

13.30 Stadigvarande 
förflyttning av 
förvaltningschef mot 
dennes önskan (AB § 6) 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

 

 Kommun 

13.30 Stadigvarande 
förflyttning av övriga 
chefer mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.33 Stadigvarande 
förflyttning av övrig 
personal mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
Förhandlas enligt 
MBL. 

 Kommun 

13.35 Avsked avseende 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.36 Avsked avseende 
övriga chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.37 Avsked avseende övrig 
personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.38 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.39 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande övriga chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.40 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande övrig personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 

 Kommun 



 Delegationsordning 12

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-10-30   nr 2013.3081

 
 

MBL 
13.41 Förkortad 

uppsägningstid samt 
entledigande 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.42 Avstängning enligt (AB 
§ 10). 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalhandlägg
are. 
Underrättelse ska 
ske till berörd 
facklig 
organisation. 

 Kommun 

13.43 Avslut av anställning 
med förmåner utöver 
lag eller avtal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef  Kommun 

13.44 Begäran om läkarintyg 
första sjukdag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

 
 Kommun 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-07-30 KS2013/84 nr 2013.2136

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 gäl-
ler från och med 2013-04-15 och tillsvidare. 
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 Datum Vår beteckning 

  2013-07-30 KS2013/84 nr 2013.2136

 

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. sekr eterare 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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 Datum Vår beteckning 

  2013-07-30 KS2013/84 nr 2013.2136

 

 

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, Utveckling schef  

Yttrande över remisser om bygglov m.m. när     
kommunen är berörd som ägare av allmän     
platsmark. Utveckling schef   

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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 Datum Vår beteckning 

  2013-07-30 KS2013/84 nr 2013.2136

 

 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. Ekonom ichef   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 
 a rbetsutskott 

Anstånd med betalning av fordran. Förvaltningschef  Ekonomichef 
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Beviljande av bidrag upp till 50 000 kr. Kommunstyrelsens 
 a rbetsutskott 

Avslag på ansökan om bidrag. Kommunstyrelsens 
 a rbetsutskott 

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 

__________ 



Förslag - delegation i personalärenden att gälla från och med 2012-11-01 och tillsvidare 
Reviderad i samband med styrelsens behandling av ärendet 2012-10-22 (ks hidnr 2012.2798) 

Ärendetyp Delegat/ 
Beslutande 

Ersättare Får lämnas 
vidare 

Anmärkning 

Anställning inklusive fastställande 
av lön vid nyanställning 

    Vid anställning skall samråd 
avseende lönenivå för yrket ske 
med personalchef eller 
förhandlingssekreterare 

Anställning och fastställande av lön för kommundirektör Kommunstyrelsen   Nej Förhandlingsskyldighet enligt 
MBL/Samverkansavtal 

Anställning och lönesättning av förvaltningschef Personal- och 
förhandlingsutskottet 

  Nej Förhandlingsskyldighet enligt 
MBL/Samverkansavtal 

Anställning och lönesättning av övriga chefer Förvaltningschef   Ja Förhandlingsskyldighet enligt 
MBL/Samverkansavtal. 

Anställning och lönesättning av övrig personal Förvaltningschef   Ja Information till berört fack.  

Utse ersättare för kommundirektör vid frånvaro 
upp till en månad bland representanter i 
kommundirektörens ledningsgrupp. 
 

Kommundirektör  Nej Ersättare behöver ej utses för kortare 
frånvaro upp till en vecka 

Utse ersättare då förvaltningschef är frånvarande längre 
tid än 5 arbetsdagar men kortare tid än 26 arbetsdagar. 
Vid behov, utse ersättare även då frånvaron uppgår till 1 
till 5 arbetsdagar 

 
 
 
Kommundirektör 

   

Ledighet         
Förläggning av semesterledighet i strid med 
arbetstagarens önskemål. Avbrytande av 
semesterledighet 

Förvaltningschef   Ja   

Förläggning av föräldraledighet i strid med 
arbetstagarens önskemål 

Förvaltningschef   Ja  

Avslag på begärd förläggning av studieledighet. Ledighet 
med lön eller del av lön vid ledighet för studier  

Förvaltningschef   Ja  



Avslag på begärd ledighet för enskild angelägenhet (AB 
§ 32) 

Förvaltningschef   Ja   

     

     

Beslut avseende begäran om ledighet för fackligt 
uppdrag.  

Förvaltningschef   Ja Enligt riktlinjer från personalchef 

Beslut avseende begäran om bibehållna anställnings-
förmåner i samband med ledighet för fackligt uppdrag 

Förvaltningschef   Ja Enligt riktlinjer från personalchef 

Ärendetyp Delegat/ 
Beslutande 

Ersättare Får lämnas 
vidare 

Anmärkning 

Annan ledighet (AB § 25 mom. 6):       
Beslut avseende begärd ledighet utöver vad som reglerats 
i lag och avtal upp till 6 månader. 

Förvaltningschef   Ja Enligt riktlinjer från personalchef 

Beviljande av begärd ledighet utöver vad som reglerats i 
lag och avtal längre än 6 månader. 

Personalchef  Kommun-
direktör 

Nej   

Facklig samverkan och förhandling     

Arbetsgivarföreträde i samverkan eller förhandling enligt 
§§ 11-14, 19 och 38 MBL i frågor rörande förvaltningens 
verksamhetsområden 

Förvaltningschef    Ja Sker i samverkansgrupp om inte part begär 
traditionell MBL förhandling 

Arbetsgivarföreträde i tvisteförhandlingar Personalchef  Kommun-
direktör 

Nej   

Träffa kommungemensamma kollektivavtal enligt 
Kommunstyrelsens intentioner 

Personalchef  Kommun-
direktör 

Nej Även lönekollektivavtal.  

Träffa kollektivavtal avseende egen förvaltning som inte 
har principiell innebörd för kommunen i övrigt 

Förvaltningschef   Nej   

 



 

Beslut i samband med tolkning och tillämpning av 
lokala bestämmelser som rör förtroendevalda 

Personal- och  
förhandlingsutskott 

  
Nej 

 

Övriga lönebeslut och anställningsförmåner         

Fastställande av lön för kommundirektör i samband med 
allmän löneöversyn (ej kollektivavtal)  

Personal- och 
förhandlingsutskottet 

  Nej   

Fastställande av lön för förvaltningschef i samband med 
allmän löneöversyn (ej kollektivavtal)  

Kommundirektör  Nej  

Fastställande av lön för övriga chefer i samband med 
allmän löneöversyn (ej kollektivavtal) 

Förvaltningschef  Ja  

Fastställande av lön för övrig personal i samband med 
allmän löneöversyn (ej kollektivavtal) 

Förvaltningschef  Ja  

Fastställande av lön och förmåner för kommundirektör 
under pågående anställning 

Kommunstyrelsen    Nej   

Ärendetyp Delegat/ 
Beslutande 

Ersättare Får lämnas 
vidare 

Anmärkning 

Fastställande av lön och förmåner för förvaltningschef 
under pågående anställning 

Personal- och 
förhandlingsutskottet 

 Nej  

Växla löneökning mot annan förmån vid löneöversyn Personal- och 
förhandlingsutskottet 

  Nej  

Träffa överenskommelse med arbetstagare om lön när 
allmän löneöversyn inte sker 

Förvaltningschef   Nej I samråd med personalchef eller 
förhandlingssekreterare. Restriktiv 
tillämpning. Motiveras av "föreslående" 
chef. 

Lönetillägg Förvaltningschef   Ja I samråd med personalchef eller 
förhandlingssekreterare. Restriktiv 
tillämpning.  

Andra anställningsförmåner än kontant lön Kommundirektör   Nej   



Övrigt     

Disciplinpåföljd - varning (AB § 11) Förvaltningschef   Nej I samråd med personalhandläggare. 
Förhandlas enligt MBL 

Prövning av bisyssla (AB § 8) för kommundirektör Personal- och 
förhandlingsutskottet 

  Nej  

Prövning av bisyssla (AB § 8) för förvaltningschef Kommundirektör  Nej  

Prövning av bisyssla (AB § 8) för övriga chefer Förvaltningschef  Ja  

Prövning av bisyssla (AB § 8) för övrig personal Förvaltningschef  Ja Kopia på beviljad eller avslagen ansökan 
skickas till personalchefen 

Stadigvarande förflyttning av kommundirektör mot 
dennes önskan (AB § 6)  

Kommunstyrelsen  Nej  

Stadigvarande förflyttning av förvaltningschef mot 
dennes önskan (AB § 6) 

Personal- och 
förhandlingsutskottet 

 Nej  

Ärendetyp Delegat/ 
Beslutande 

Ersättare Får lämnas 
vidare 

Anmärkning 

Stadigvarande förflyttning av övriga chefer mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Förvaltningschef  Ja Inom anställningen. Förhandlas enligt 
MBL. 

Stadigvarande förflyttning av övrig personal mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Förvaltningschef  Ja Inom anställningen. Förhandlas enligt 
MBL. 

Beslut om omplacering  Förvaltningschef    Nej I samråd med personalavdelningen. 
Förhandlas enligt MBL 

Avsked avseende kommundirektör Kommunstyrelsen   Nej   

Avsked avseende förvaltningschef Personal- och 
förhandlingsutskottet 

 Nej  

Avsked avseende övriga chefer Förvaltningschef  Nej I  samråd med personalavdelningen 
Förhandlas enligt MBL 

Avsked avseende övrig personal Förvaltningschef  Nej I samråd med personalavdelningen 
Förhandlas enligt MBL 



Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga 
förhållanden gällande kommundirektör 

Kommunstyrelsen  Nej  

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga 
förhållanden gällande förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutskottet 

 Nej  

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga 
förhållanden gällande övriga chefer 

Förvaltningschef  Nej I samråd med personalavdelningen 
Förhandlas enligt MBL 

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga 
förhållanden gällande övrig personal 

Förvaltningschef   Nej I samråd med personalavdelningen. 
Förhandlas enligt MBL                                  

Förkortad uppsägningstid samt entledigande Förvaltningschef   Ja   

Avstängning enligt (AB § 10).  Förvaltningschef   Nej I samråd med personalavdelningen. 
Förhandlas enligt MBL 

Avslut av anställning med förmåner utöver lag eller avtal Förvaltningschef   Nej I samråd med personalchef. 

Ärendetyp Delegat/ 
Beslutande 

Ersättare Får lämnas 
vidare 

Anmärkning 

Begäran om läkarintyg första sjukdag Förvaltningschef   Nej   

Anmärkning: Kommundirektör är förvaltningschef för kommunstyrelsens kontor samt chef för förvaltningscheferna. 
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Förslag till nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, till-
ståndsnämnden och kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om förändrad politisk organisation, 
2013-04-22, § 27.  

I beslutet uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att genomföra behövli-
ga förvaltningsförändringar den nya politiska organisationen träder i kraft 
2015-01-01 

I samband med att dessa förvaltningsförändringar nu inletts uppkommer ett 
behov av justeringar av berörda nämnders reglementen. Exempelvis behöver 
Tillståndsnämndens reglemente anpassas utifrån att den nu får en egen för-
valtning och visst utökat ansvar.  

I det förslagna reglementet för Tillståndsnämdnen framgår nu att Tillstånds-
nämnden utöver fullgörandet av kommunens myndighetsuppgifter inom 
bygg och miljö även ansvarar för de kart- och mättekniska uppgifterna i 
kommunen, för geografiska informationssystem samt för handläggning och 
utbetalning av bostadsbidrag.  

Dessa förändringar föranleder i sin tur också behovet av justeringar i Miljö- 
och tekniknämndens reglemente.  I det förslagna reglementet för Miljö- och 
tekniknämnden har ovanstående ansvarsområden tagits bort samtidigt som 
vissa förtydliganden har gjort inom nämndens kvarvarande verksamhetsom-
råden, framförallt avseende VA-området där det nu tydligt framgår att 
nämnden ansvarar för de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:142).   

Miljö- och tekniknämndens reglemente har dessutom anpassas utifrån de 
första verksamhetsövergångarna, avseende miljöstrategi och naturvårdsfrå-
gorna, till kommunstyrelsens förvaltning som sker redan vid årsskiftet. Det-
ta innebär givetvis också att kommunstyrelsens reglemente behöver anpas-
sas. I det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen så framgår nu att 
kommunstyrelsen ansvarar för att Håbo kommuns miljö-, natur- och klimat-
vård samt samordning av kommunens interna miljöarbete.  

I samband med ovanstående justeringar föreslås även några förtydliganden 
och anpassningar efter ny lagstiftning i kommunstyrelsens reglemente, det 
gäller: 

 Exploateringsansvar 

 Strategiskt ansvar för näringslivsfrågor 
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 Ökat tillsynsansvar för kommunala bolag 
 

Även vissa redaktionella förändringar har genomförts i det allmänna 
nämndsreglementet.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen 
– Förslag till nytt reglemente för Miljö- och teknikförvaltningen 
– Förslag till nytt reglemente för Tillståndsnämnden 
– Förslag till nytt allmänt nämndsreglemente 
– Äldre reglemente för Kommunstyrelsen 
– Äldre reglemente för Miljö- och tekniknämnden 
– Äldre reglemente för Tillståndsnämnden 
– Äldre Allmänna nämndsreglementet 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-29. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till nya reglementen för:  

- Kommunstyrelsen 

- Miljö- och tekniknämnden 

- Tillståndsnämnden 

- Allmänna nämndsreglementet 

2. Fullmäktige beslutar de nu antagna reglementena ersätter tidigare beslu-
tade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare 

__________ 



 

 

REGLEMENTE 

Reglemente för kommunstyrelsen 
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) och i det allmänna 
nämndreglementet gäller för kommunstyrelsen följande bestämmelser. 
 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

§ 1  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.  

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och 
pensionsmyndighet, och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare med de skyldigheter och befogenheter som framgår av till detta 
reglemente bilagda instruktion för kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal.  

§ 2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att utveckla, samordna och följa upp bl. a: 

 planeringen av användningen av mark och vatten 

 exploateringsverksamheten 

 miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunens interna miljöarbete 

 mark- och bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas 

 energiplaneringen och energihushållningen i kommunen 

 kommunikations- och informationsverksamheten,  

 omvärldsbevakning  

 utveckling av informationssystem/IT 

 bredbandsutbyggnaden i kommunen 

 trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 



 REGLEMENTE 2

 Datu m Vår beteckning 

 
 2013-10-29  2013/127 nr 2013.3063

 

 utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisationsstrukturen och 
administrationen 

 arbetet med att reformera och utveckla det kommunala regelbeståndet  

 utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den kommunala demokratin 

 frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap inom hela den kommunala 
verksamheten 

 övergripande näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:  

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

 omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för en god omsorg och vård 

 teknisk verksamhet och verka för god infrastruktur 

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter.  

Styrfunktionen 

§ 3 

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att 

 leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av 
hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska redovisa förslag till målformuleringar som 
inte ska göras av annan nämnd. 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 
efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande budgetförslag, budgetuppföljning, 
delårsrapport, årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse mm.  

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 
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 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har intresse i bl. a. 
genom att lämna direktiv till kommunens ombud. 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18 §§ i 
kommunallagen (1991:900) är uppfyllda avseende de aktiebolag som kommunen innehar 
aktier i. 

 årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet som bedrivit i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse av enligt 3 kap 17-18§§ i 
kommunllagen (1991:900) under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de kommunala befogenheterna. Beslut 
ska delges fullmäktige snarast.  Finner styrelsen att brister förelegat ska förslag om lämpliga 
åtgärder lämnas samtidigt till fullmäktige. 

 i övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
Ekonomisk förvaltning 
§ 4 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid följa av 
fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska förvaltningen ingår medelsförvaltningen, 
vilken omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning 
av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl. a. att: 

 handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt placera medel. 

 handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal med, eller uppdrag från 
kommunens företag.  

 fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av kommunens fasta och lösa 
egendom. 

 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 vara centralt organ för upphandling och inköpsverksamhet samt ha övergripande ansvar för 
riktlinjer för kommunens upphandling av varor, tjänster och entreprenader med målsättning 
att inköp och logistik bedrivs på ett för kommunen fördelaktigt sätt. 

 ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.  

 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt 
beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 
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 reglemässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas.   

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd redovisning och delårsrapport 
med budgetuppföljning, enligt lagen om kommunal redovisning. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 5 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen (1994:1000).  

Övrig verksamhet 
§ 6 

Det åligger kommunstyrelsen vidare: 

 att besluta i ärenden angående tillstånd att använda kommunens vapen och symbol samt andra 
upphovsrättsligt skyddade objekt som kommunen har ensamrätt till. 

 att ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 
annan nämnd. 

 att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, planläggning, 
gemensamhetsanläggningar och likartade ärendekategorier.  

 att verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en god livsmiljö. 

 att samordna kommunens och de kommunala företagens upphandling samt tillse att lagen om 
offentlig upphandling, upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling följs. 

 att ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 
fullmäktiges handlingar.  

 att ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att kommunen ingår i Finskt 
förvaltningsområde. För kommunens verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i 
lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i förordningen (2009:1299) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 att ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten. 

 att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

 att bevaka att frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader uppmärksammas. 
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 ansvarar för att ett regelverk finns för hyressättning och prioriteringsordning för 
föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler och anläggningar. 

 att handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det ideella föreningslivet 
inom Håbo kommun. 

 att ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 

Delegering från kommunfullmäktige 
§ 7 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell och/eller övergripande 
betydelse 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda 
slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde 
med fullmäktige 

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan, 
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal 

 köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst tio (10) miljoner kronor  

 upplåtelse och utarrendering av kommunens mark  

 teckna av avtal eller tillämpa av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (1970: 988) eller 
annan lagstiftning för att tillförsäkra kommunen rätt till servitut, nyttjanderätt eller ledningsrätt i 
annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av på så sätt bildad rättighet 
samt upplåta, ändra eller upphäva sådana rättigheter i kommunens fastigheter  

 att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6  
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 
områdesbestämmelser.  

 att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  
§ 24-25 

 avskrivning av fordran som hänför sig till styrelsens förvaltningsområde med begränsning 
som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige 

 utse representanter att ingå i Mälardalsrådets arbetsutskott   
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
§ 8 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de 
bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala 
ekonomiska ställningen är under budgetåret 
 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 
Ordföranden 
§ 9 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela arbetstiden åt uppdrag för 
Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens styrelser och nämnder 
samt styrelserna för kommunens bolag. Ordföranden har rätt att delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 
 
Undertecknande av handlingar 
§ 10 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen samt andra handlingar och skrivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första 
hand undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, I 
frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen för 
tecknande av firma för kommunstyrelsens verksamheter.  

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföranden med kontrasignation av 
kommundirektören eller ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 
den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verksamheter. 

Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. 
 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
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Arbetsutskott och personal- och förhandlingsutskott 
§ 11 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas dels ett arbetsutskott dels ett personal- och förhandlingsutskott. 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och förhandlingsutskottet består 
av tre ledamöter och två ersättare. Utskottens ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens ledamöter och ersättare, 
respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, skall 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. Personal- och 
förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsen får 
besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som arbetsgivare i huvudsak i 
ärenden enligt reglementes, § 1. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande uppdrag för 
utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  
§ 5, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenheter och skyldigheter som 
framgår av regelmente för krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten, om beredning bedöms 
nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 
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Referensorgan 

§ 12 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då skäl härtill föreligger, 
inhämtas från: 

- handikapprådet   

- Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande rådet  

- pensionärsrådet   

- ungdomsrådet 

Närvarorätt 

§ 13 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman och övriga föredraganden 
närvara utifrån ordförandens avgörande. 

 



 

 

REGLEMENTE 

Allmänt reglemente för Håbo kommuns nämnder 
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Allmänt reglemente för Håbo kommuns nämnder 

 
Allmänna nämndreglementet (ANR) 
 
Nämndernas sammansättning 
 
1 § 
 
Kommunens nämnder indelas i åtta verksamhetsområden och består av 
följande antal ledamöter och ersättare: 
 
Nämnd    Ledamöter/Ersättare 
 
Kommunstyrelsen   11 7 
Bildningsnämnden   7 5 
Skolnämnden    7 5 
Miljö- och tekniknämnden  7 5 
Tillståndsnämnden   5 3 
Valnämnden     5 3 
Socialnämnden     9 5 
Överförmyndarnämnd   3 2 
 
Beredning 
 
Demokratiberedningen utgörs av en ledamot och en ersättare från varje 
parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 
Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och 
rapporteringsskyldighet 
 
2 § 
 
I reglemente för respektive nämnd anges nämndens ansvarsområden 
och övriga specifika uppgifter. Nämnd svarar härutöver inom sina 
ansvarsområden för: 
 
- att utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska 
fastställas av fullmäktige 
 
- nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
- uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete 
 
- långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 
 
- att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom 
nämndsområdet 
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- att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och 
motioner etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som fullmäktige 
delegerar till nämnderna och i samband med detta vid behov, samråda 
med övriga berörda nämnder 
 
- att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en 
effektiv ärendehantering uppnås 
 
- att aktuella lagar och övriga bestämmelser beaktas bland annat i 
samband med upphandlingar 
 
- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt 
 
- att räkenskaperna är rättvisande 
 
- att den interna kontrollen är tillräcklig 
 
- att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids.  
 
- det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets- 
miljölagen 
 
- informationsverksamhet inom verksamhetsområdet  
 
- reformering av de regelbestånd nämnden förfogar över. 
 
3 § 
 
Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, 
tillgänglighets-, mångfalds- och folkhälsofrågor. 
 
Nämnd ska i sin verksamhet och i beslut alltid överväga intentionerna i 
Förenta Nationernas barnkonvention. 
 
Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 
riktlinjer, policys eller andra styrande dokument som fullmäktige 
bestämt 
 
Nämnd ska vid behov, till fullmäktige och kommunstyrelsen, rapportera 
hur nämndens verksamheter och ekonomi utvecklas. 
 
4 § 
 
Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samverkan ske med denna nämnd. 
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Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras 
tjänster 
 
Nämnd är i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen 
(1998:204) ansvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över.  
 
Val 
 
5 § 
 
Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för fyra år, räknat från och 
med det sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar val av ledamöter 
och ersättare intill det sammanträde då val av nämnder förrättas nästa 
gång. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
6 § 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Det ankommer på ledamot som inte kan delta att själv kalla 
ersättare. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till 
ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 
7 § 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får därefter åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i dess överläggningar men inte i besluten.  
 
Ordförande och vice ordförande 
 
8 § 
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Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt en 
vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som 
ledamöter i nämnden. 
 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör annan av 
nämnden utsedd ledamot ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses till ersättare. 
 
Det åligger nämndsordförande att: 
 

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämnds hela 
förvaltningsområde och med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
samt effektiviteten samt ta initiativ i dessa frågor. 

 
- att representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt annat. 
 
Sammanträdena 
 
9 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta i samtliga 
nämnders överläggningar men inte i beslut.  
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild. 
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Tidpunkt och kallelse 
 
10 § 
 
Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
11 § 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot 
och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordföranden eller 
vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
12 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar 
efter sammanträdesdagen. För kommunstyrelsens protokoll gäller att 
dessa ska justeras av två ledamöter. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den. 
 
Reservation 
 
13 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas senast i samband med justeringen av protokollet. 
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Delegering av ärenden inom en nämnd 
 
14 § 
 
En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden.  
 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet. 

 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 

med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats. 

 
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Ärenden, vari beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta finns. Nämnd får 
delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 
 
Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera 
beslutanderätten åt en annan anställd inom kommunen. Sådana beslut 
ska anmälas till förvaltningschef. 
 
Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller 
i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kommunallagen för 
nämndsbeslut. 
  
Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden 
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 
  
Samverkan och förhandling 
 
15 § 
Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal (KS 2008/10 - Hidnr 
2008.204). Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) 
och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Samråd i 
samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11,19 och 
38 § MBL. Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är 
arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § 
MBL. Enligt gällande delegationsordning, som beslutats av 
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kommunstyrelsen, är det berörd chef som ansvarar för att kalla till 
förhandling enligt 11§ MBL, genomföra förhandlingen och slutföra 
ärendets hantering. I samband därmed kan berörd chef begär stöd i 
förhandlingsprocessen. Det innebär dock inte att ansvaret överlämnas 
till annan arbetsgivarföreträdare. 
Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal, 
regleras i av kommunstyrelsen beslutad personaldelegation. 
 
Administrativa regler 
 
16 § 
 
Nämnd ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det 
offentligträttsliga regelverket som framgår av bland annat 
kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, 
de specialreglerade områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen 
samt personuppgiftslagen. 
 
Delgivning 
 
17 § 
 
Delgivning till en nämnd sker med ordförande, förvaltningschef 
nämndssekreterare eller registator. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
18 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnd ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och medundertecknas av förvaltningschef. Handlingar som 
rör delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. I övrigt 
bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Avtal av principiell och/eller övergripande karaktär, undertecknas av 
kommunstyrelsen.  
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Övrigt 
 
19 § 
 
Nämnd ska verka för reformering och förenkling av regler inom sitt 
verksamhetsområde med beaktande av de krav som uttrycks i § 16 
ovan. 
 
20 § 
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 
  
21 § 
 
Nämnd ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens 
arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
 
23 § 
 
Nämnds budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, 
årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom den tid och följa de riktlinjer som 
kommunstyrelsen bestämmer. 
 
24 § 
 
Nämnd får externt hyra verksamhetslokaler först efter medgivande från 
miljö- och tekniknämnden. 
 
25 § 
 
Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i 10 kap 
kommunallagen blivit upphävt genom avgörande som vunnit laga kraft 
och om beslutet redan verkställts, ska nämnden omgående underrätta 
kommunstyrelsen om detta. 
 



 

 

REGLEMENTE 

Reglemente för Tillståndsnämnden 
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Reglemente för Tillståndsnämnden 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) och i allmänna 
nämndreglementet gäller för tillståndsnämnden följande bestämmelser. 
 
§ 1 Nämndens uppgifter 
 
Tillståndsnämnden har till uppgift att svara för:  
 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det 
innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, 
då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar.  
 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken 
(1998:808) och strålskyddslagen (1988:220) samt 
följdförfattningar till nämnda lagar. 

 
 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas 
inom offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och 
Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och 
smittskyddslagen (2004:168) samt följdförfattningar till nämnda 
lagar. 

 
 att ansvara för trafikliggaren. 

 
 att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen 

samt för geografiska informationssystem. 
 

 att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om 
lägenhetsregister (2006:378). 

 
 handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta. 
 

 handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 
 
§ 2 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av 
delegaten. 



 

 

REGLEMENTE 

Reglemente för Miljö- och tekniknämnden 
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Reglemente för Miljö- och tekniknämnden 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) och i det 
allmänna nämndreglementet gäller för miljö- och tekniknämnden 
följande bestämmelser. 
 
§ 1 Nämndens uppgifter 
 
Miljö- och tekniknämnden har till uppgift att svara för:  
 

 Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader, VA-anläggningar, 
gator och vägar. Detta inbegriper nyprojektering inom nämndens 
ansvarsområden samt att vara delaktig i den exploatering som bedrivs 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

 Drift och underhåll av vatten- och avloppsverk (VA-verk) och 
fullgörandet av de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412). Detta inbegriper att inom ramen 
för anvisade medel svara för fortlöpande utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningarna. 

 
 Drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, 

idrotts- och friluftsanläggningar, park- och gatuanläggningar och 
gatubelysning. Samt att verka för ett effektivt lokalutnyttjande.  

 
 Lokalvård. 

 
 Drift och underhåll av skogsmark och andra allmänna platser med 

därtill hörande byggnader, anläggningar och inrättningar samt 
kvartersmark med ändamålen parkering, skyddsområde, natur etc. 

 
 Drift och underhåll av väderskydd, terminaler och vändplatser för 

kollektivtrafiken. 
 

 Bidragsgivning till enskild väghållning. 
 

 Parkeringsövervakning enligt lag om kommunal 
parkeringsövervakning (1987:24) och ärenden avseende förseelser mot 
gällande föreskrifter för stannande och parkering av fordon samt 
bortforsling av felparkerade fordon.  

 
 Främjande av trafiksäkerheten genom att genomföra förbättringar i den 

fysiska trafikmiljön samt att verka för allmän informations-, 
utbildnings- och kampanjverksamhet inom området.  
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 Avfallsplaneringen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad 
gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen.  

 
 Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som regleras i 

Miljöbalken. 
 

 Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och 
gymnasieverksamheterna samt äldreomsorgen. 
 

§ 2 Undertecknade av handlingar 
 

Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av 
delegaten. 
 



  1(10)

 Datum Vår beteckning 

  2013-03-01 KS2013/33 nr 2013.573

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 

 

0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

Reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med  
2013-04-08 och tills vidare 
Föregående reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2012-09-24,  
§ 97. 

Detta reglemente justeras med anledning av att vissa verksamheter överförs 
från bildningsnämnden till kommunstyrelsen genom beslut i kommunfull-
mäktige, 2013-03-25, § 6. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

§ 1  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrel-
sen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter.  

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommu-
nens löne- och pensionsmyndighet, och ska ha hand om frågor som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med de 
skyldigheter och befogenheter som framgår av till detta reglemente bilagda 
instruktion för kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all kommunal personal.  

§ 2 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att utveckla, samordna och föl-
ja upp bl. a: 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 
 

 planeringen av användningen av mark och vatten 
 

 mark- och bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjning-
en och samhällsbyggandet främjas 

 
 energiplaneringen samt främjande av energihushållningen 
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 informationsverksamheten och omvärldsbevakning och utveckling 
av informationssystem/IT 

 
 trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande trafikförsörj-

ning 
 

 kommunens säkerhetsarbete inklusive riskanalyser och säkerhets-
prövning 

 
 utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisa-

tionsstrukturen och administrationen 
 

 utvecklingen av brukarinflytande 
 

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa:  

 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i 
kommunen 

 
 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

 
 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kom-

munal hälso- och sjukvård 
 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 

 omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för 
en god omsorg och vård 

 
 teknisk verksamhet och verka för god infrastruktur 

 

Kommunstyrelsen skall med uppmärksamhet följa övriga nämnders verk-
samheter. 
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Styrfunktionen 

§ 3 

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att 

 leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. Sty-
relsen ska redovisa förslag till målformuleringar som inte ska göras 
av annan nämnd 

 
 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

 
 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret 

 
 utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande budget-

förslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive 
verksamhetsberättelse mm.  

 
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommu-

nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också 
i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 
 tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller har intresse i bl. a. genom att lämna direktiv till 
kommunens ombud 

 
 ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte 

uppdragits åt annan nämnd 
 

 i övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling 
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KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning 

§ 4 

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning 
och därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska 
förvaltningen ingår medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och upp-
låning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkoms-
ter inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som be-
hövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl. a. att: 

 handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt place-
ra medel 

 
 handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 

med, eller uppdrag från kommunens företag  
 

 fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av 
kommunens fasta och lösa egendom 

 
 tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

 
 vara centralt organ för upphandling och inköpsverksamhet samt ha 

övergripande ansvar för riktlinjer för kommunens upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader med målsättning att inköp och lo-
gistik bedrivs på ett för kommunen fördelaktigt sätt. 

 
 ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr  

 
 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om sä-
kerheten som fullmäktige angivit 

 
Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd redovis-
ning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om kommunal 
redovisning 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 5 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera  enligt lotterilagen 
(1994:1000).  

Övrig verksamhet 

§ 6 

Det åligger kommunstyrelsen vidare 

 att besluta i ärenden angående tillstånd att använda kommunens va-
pen och symbol samt andra upphovsrättsligt skyddade objekt som 
kommunen har ensamrätt till 

 
 att ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 

som inte uppdragits åt annan nämnd 
 

 att verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och 
en god livsmiljö 

 
 att samordna kommunens och de kommunala företagens upphand-

ling samt tillse att lagen om offentlig upphandling, upphandlingspo-
licy och riktlinjer för upphandling efterlevs 

 
 att ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och 

utformningen av fullmäktiges handlingar  
 

 att ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att kom-
munen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens verksam-
het utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag (2009:724) om na-
tionella minoriteter och minoritetsspråk och i förordningen 
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 

 att ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten 

 att främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv 

 att bevaka att frågor om utsmyckning av offentliga platser och bygg-
nader uppmärksammas 
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 ansvarar för att ett regelverk finns för hyressättning och priorite-
ringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler och an-
läggningar 

 att handha och beslutar om kommunens bidragsverksamhet gentemot 
det ideella föreningslivet inom Håbo kommun 

 att ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

§ 7 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell  
och/eller övergripande betydelse 

 
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte ytt-

randet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttrande om 
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sam-
manträde med fullmäktige 

 
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 

föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskom-
melse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta 
annat avtal 

 
 köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 

fem (5) miljoner kronor  
 

 upplåtelse och utarrendering av kommunens mark  
 

 att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6  
§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detalj-
plan och områdesbestämmelser.  
 

 att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  
§ 24-25 

 avskrivning av fordran som hänför sig till styrelsens förvaltningsom-
råde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut 
av kommunfullmäktige 

 
 utse representanter att ingå i Mälardalsrådets arbetsutskott   

 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 8 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan fin-
nas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksam-
heten och ekonomin utvecklas under budgetåret. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordföranden 

§ 9 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela 
arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordföranden att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommu-
nens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. Ordfö-
randen har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. När-
varorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 
 

Undertecknande av handlingar 

§ 10 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och skri-
velser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas av 
ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, 
I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen 
beslutade ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verk-
samheter.  

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföran-
den med kontrasignation av kommundirektören eller ekonomichefen. I från-
varo av dessa, sker undertecknandet i enlighet med den av styrelsen besluta-
de ordningen för tecknande av firma för kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

 
Arbetsutskott och personal- och förhandlingsutskott 

§ 11 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas dels ett arbetsutskott dels ett perso-
nal- och förhandlingsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter och 
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tre ersättare. Personal- och förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och 
två ersättare. Utskottens ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens 
ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordfö-
rande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat 
skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra den-
nes uppgifter. 

Ersättare skall närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av kom-
munstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid 
proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen be-
stämmer. Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid 
som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden 
anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Arbetsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ären-
den. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som 
arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt reglementes, § 1. Kommunstyrelsen 
får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  
§ 5, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenhe-
ter och skyldigheter som framgår av regelmente för krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten, 
om beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 
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Referensorgan 

§ 12 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då 
skäl härtill föreligger, inhämtas från: 

- handikapprådet   

- Samrådsgrupp ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande rådet  

- pensionärsrådet   

- ungdomsrådet 

Närvarorätt 

§ 13 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman 
och övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 

_____ 
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Reglemente för Håbo kommuns nämnder 
 
Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2012-02-27, § 20 och 
gäller tillsvidare. 
 
Allmänna nämndreglementet (ANR) 
 
Nämndernas sammansättning 
 
1 § 
 
Kommunens nämnder indelas i åtta verksamhetsområden och består 
av följande antal ledamöter och ersättare: 
 
Nämnd    Ledamöter/Ersättare 
 
Kommunstyrelsen   11 7 
Bildningsnämnden   7 5 
Skolnämnden    7 5 
Miljö- och tekniknämnden  7 5 
Tillståndsnämnden   5 3 
Valnämnden     5 3 
Socialnämnden     9 5 
Överförmyndarnämnd   3 2 
 
Beredning 
 
Demokratiberedningen utgörs av en ledamot och en ersättare från var-
je parti som är representerat i kommunfullmäktige. 
 
Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och rappor-
teringsskyldighet 
 
2 § 
 
I reglemente för respektive nämnd anges nämndens ansvarsområden 
och övriga specifika uppgifter. Nämnd svarar härutöver inom sina an-
svarsområden för: 
 
- att utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska 
fastställas av fullmäktige 
 
- nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
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- uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete 
 
- långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 
 
- att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom 
nämndsområdet 
  
- att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och 
motioner etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som fullmäktige dele-
gerar till nämnderna och i samband med detta vid behov, samråda med 
övriga berörda nämnder 
 
- att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en 
effektiv ärendehantering uppnås 
 
- att aktuella lagar och övriga bestämmelser beaktas bland annat i 
samband med upphandlingar 
 
- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt 
 
- att räkenskaperna är rättvisande 
 
- att den interna kontrollen är tillräcklig 
 
- att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids.  
 
- det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets- 

miljölagen 
 
- informationsverksamhet inom verksamhetsområdet  
 
- reformering av de regelbestånd nämnden förfogar över. 
 
3 § 
 
Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, 
mångfalds- och folkhälsofrågor. 
 
Nämnd ska i sin verksamhet och i beslut alltid överväga intentionerna 
i Förenta Nationernas barnkonvention. 
 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2012-02-06 justerades 
understruken text enligt ovan och ersatte ”beakta”.  
 
Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 
riktlinjer och policys som fullmäktige bestämt 
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Nämnd ska vid behov, till fullmäktige och kommunstyrelsen, rappor-
tera hur nämndens verksamheter och ekonomi utvecklas. 
 
4 § 
 
Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samverkan ske med denna nämnd. 
 
Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras 
tjänster 
 
Nämnd är i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen 
(1998:204) ansvarig för de personregister som nämnden för i sin verk-
samhet och förfogar över.  

 
Val 
 
5 § 
 
Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för fyra år, räknat från och 
med det sammanträde då nyvalda fullmäktige förrättar val av ledamö-
ter och ersättare intill det sammanträde då val av nämnder förrättas 
nästa gång. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
6 § 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Det ankommer på ledamot som inte kan delta att själv kalla er-
sättare. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till 
ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 
trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 
7 § 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på 
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har hand-
lagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får därefter åter tjänstgöra om ersätta-
rens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden 
och delta i dess överläggningar men inte i besluten.  
 
Ordförande och vice ordförande 
 
8 § 
 
Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt 
en vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda 
som ledamöter i nämnden. 
 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör annan av nämn-
den utsedd ledamot ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan leda-
mot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses till ersätta-
re. 
 
Det åligger nämndsordförande att: 
 
- närmast under nämnden ha uppsikt över nämnds hela förvalt-

ningsområde och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse 
för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effek-
tiviteten samt ta initiativ i dessa frågor. 

 
- att representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt annat. 
 
Sammanträdena 
 
9 § 
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och delta i samtliga nämn-
ders överläggningar men inte i beslut.  
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild. 
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Tidpunkt och kallelse 
 
10 § 
 
Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
 
11 § 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kal-
lelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sam-
manträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordföranden eller 
vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
 
12 § 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton da-
gar efter sammanträdesdagen. För kommunstyrelsens protokoll gäller 
att dessa ska justeras av två ledamöter. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras ome-
delbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den. 
 
Reservation 
 
13 § 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas senast i samband med justeringen av protokollet. 
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Delegering av ärenden inom en nämnd 
 
14 § 
 
En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden.  
 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 
 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden 
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäk-
tige har överklagats. 
 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Ärenden, vari beslutanderätten tillagts en delegat, får överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta finns. Nämnd får 
delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämn-
den i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 
Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera be-
slutanderätten åt en annan anställd inom kommunen. Sådana beslut 
ska anmälas till förvaltningschef. 
 
Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt 
gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kommunallagen för 
nämndsbeslut. 
  
Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden 
som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 
  
Samverkan och förhandling 
 
15 § 

Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal (KS 2008/10 - Hidnr 
2008.204). Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) 
och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Samråd i samver-
kansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11,19 och 38 § 
MBL. Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren 
skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL. Enligt 
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gällande delegationsordning, som beslutats av kommunstyrelsen, är det 
berörd chef som ansvarar för att kalla till förhandling enligt 11§ MBL, 
genomföra förhandlingen  och slutföra ärendets hantering. I samband 
därmed kan berörd chef begär stöd i förhandlingsprocessen. Det inne-
bär dock inte att ansvaret överlämnas till annan arbetsgivarföreträdare. 

Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal, re-
gleras i av kommunstyrelsen beslutad personaldelegation. 

 
Administrativa regler 

 
16 § 
 
Nämnd ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla av-
seenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det of-
fentligträttsliga regelverket som framgår av bl.a. kommunallagen, för-
valtningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförord-
ningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, de specialregle-
rade områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen samt person-
uppgiftslagen. 
 
Delgivning 
 
17 § 
 
Delgivning till  en nämnd sker med ordförande, förvaltningschef 
nämndssekreterare eller registator. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
18 § 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnd ska un-
dertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföran-
de och kontrasigneras av förvaltningschef eller nämndens sekreterare. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Avtal av principiell och/eller övergripande karaktär, undertecknas av 
kommunstyrelsen i enlighet med av styrelsen beslutad delegation om 
tecknande av firma. 
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Övrigt 
 
19 § 
 
Nämnd ska verka för reformering och förenkling av regler inom sitt 
verksamhetsområde med beaktande av de krav som uttrycks i § 16 
ovan. 
 
20 § 
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 
  
21 § 
 
Nämnd ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhand-
lingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
 
23 § 
 
Nämnds budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovis-
ning inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen 
inom den tid och följa de riktlinjer som kommunstyrelsen bestämmer. 
 
24 § 
 
Nämnd får externt hyra verksamhetslokaler först efter medgivande 
från miljö- och tekniknämnden. 
 
25 § 
 
Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i 10 kap 
kommunallagen blivit upphävt genom avgörande som vunnit laga 
kraft och om beslutet redan verkställts, ska nämnden omgående under-
rätta kommunstyrelsen om detta. 
________ 
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Beslut om reglemente för tillståndsnämnden 
Reglementet fastställdes  av kommunfullmäktige 2012-02-27, §  20 och 
gäller tills vidare. 

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för tillstånds-
nämnden följande bestämmelser. 

§ 1 

Nämnden fullgör myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsväsendet 
och har härvid tillsynen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygg-
lagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag och 
författning ska fullgöras inom plan- och byggnadsväsendet. 

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag och för-
fattning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälso-
skyddsområdet.  

Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom natur-
vårdsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag och författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom naturskyddsområdet.  

Nämnden ansvarar för trafikliggaren. 

Nämnden handlägger och utfärdar parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 

________ 



  1(2)

 Datum Vår beteckning 

  2011-07-14 KS nr 2011.1739

  

 

Beslut om reglemente för miljö- och tekniknämnden 
 

Reglementet är fastställt av kommunfullmäktige den 2012-02-27, § 20 och 
gäller tillsvidare. 

Utöver vad som stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för miljö- och 
teknisknämnden följande bestämmelser. 

§ 1 

Miljö- och tekniknämnden har till uppgift att svara för 

 Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader, anläggningar, gator 
och vägar. 
 

 Drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, idrotts- 
och friluftsanläggningar, vatten-, avlopps-, park- och gatuanläggningar 
samt gatubelysning.  

 Skötsel, underhåll och förvaltning av kommunens parker, planteringar, 
lekplatser, skogsmark och andra allmänna platser med därtill hörande 
byggnader, anläggningar och inrättningar samt kvartersmark med än-
damålet parkering, skyddsområde, natur etc. 

 Skötsel och underhåll av väderskydd, terminaler och vändplatser för 
kollektivtrafiken. 

 Bidragsgivning till enskild väghållning. 

 Parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parker-
ingsövervakning. 

 Trafiksäkerhetsverksamhet. 

 Avfalls- och renhållningsverksamhet samt utveckling mot ett krets-
loppsanpassat samhälle. Nämnden ansvarar därmed för att inriktning 
och styrning av verksamheterna sker i enlighet med av kommunfull-
mäktige antagen renhållningsordning och renhållningstaxa. 

 Naturvård. 

 Miljöstrategisks verksamhet 



  2(2)

 Datum Vår beteckning 

  2011-07-14 KS nr 2011.1739

 

 Verka för ett effektivt lokalutnyttjande. 

 Underhåll av vissa brygganläggningar enligt överenskommelse med den 
nämnd som ansvarar för fritidsfrågor. 

 Bostadsanpassnings och tillgänglighetsfrågor. 

 Energirådgivning och övriga frågor som rör energianvändande. 

 Geografiska informationssystem och mätverksamhet. 

 Lokalvård. 

 Uppgifter enligt 10-11 § lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

 Kostverksamhet inom barnomsorgs- skol- och gymnasieverksamheterna 
och inom äldre- och handikappomsorgerna. 

(Myndighetsuppgifter, som berör ovan nämnda verksamheter, svarar till-
ståndsnämnden för.) 

§ 2 

Miljö- och tekniknämnden ska vad gäller naturvårdsfrågorna 

 svara för att värdefull natur vid behov sköts eller skyddas 

 svara för kunskapsuppbyggandet om naturen i kommunen samt följa 
utvecklingen inom naturvårdsområdet, samt dels svara för och dels be-
reda frågor som rör naturvård. 

§ 3 

Miljö- och tekniknämnden ska vad gäller miljöstrategiska frågor 

 arbeta för att värdefull natur vid behov sköts eller skyddas, 

 svara för kunskapsuppbyggandet om miljöstrategiska frågor samt följa 
utvecklingen inom området, samt dels svara för och bereda frågor som 
rör miljöstrategi. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 156 KS 2013/133 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3328 

           

           

 

Information om tillkommande lagstiftning om emottagande av 
ensamkommande asylsökande barn 
Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidga-
de möjligheter att anvisa kommun att ta emot asylsökande ensamkommande 
barn. Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner 
efter den 1januari 2014 att ta emot ensamkommande barn. Det gäller såväl 
kommuner som har en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn 
som kommuner utan överenskommelse. 

Migrationsverkets förberedelser inför att lagändringen träder ikraft den 1 ja-
nuari 2014 är i full gång. I arbetet samverkar Migrationsverket med länssty-
relserna och för dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 

Tillsammans med länsstyrelserna kommer Migrationsverket under hästen att 
informera kommunerna om de nya förutsättningar som kommer att gälla för 
att anvisa en kommun. Länsstyrelserna har bjudit in eller kommer att bjuda 
in kommunerna till seminarier och konferenser m.m. för att informera om 
lagändringen och den praktiska tillämpningen.  

Beslutsunderlag 
– Skrivelse från Migrationsverket, hid nr ks 2013.3110 
– Tjänsteskrivelse 2013-11-04. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen noterar informationen. 
__________ 



Dnr: 7.1-2013-41389 Migrationsverket 
Dnr: 851-1844-13 länsstyrelserna 

~ 
Migrationsverket Länsstyrelserna 

Till Sveriges kommuner 

Anvisning av kommun aU ta emot ensamkommande barn 

Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidgade 
möjligheter att anvisa kommun att ta emot asylsökande ensamkommande barn. 
Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner efter den 
1 januari 2014 att ta emot ensamkommande barn. Det gäller såväl kommuner 
som har en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn som kommuner 
utan överenskommelse. 

Migrationsverkets förberedelser inför att lagändringen träder ikraft den 1 januari 
2014 är i full gång. I arbetet samverkar Migrationsverket med länsstyrelserna och 
för dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Tillsammans med länsstyrelserna kommer Migrationsverket under hösten att 
informera kommunerna om de nya förutsättningar som kommer att gälla för att 
anvisa en kommun. Länsstyrelserna har bjudit in eller kommer att bjuda in 
kommunerna till seminarier och konferenser m.m. för att informera om 
lagändringen och den praktiska tillämpningen. Mer information om lagändringen, 
fördelning, anvisningsprinciper samt vilka statliga ersättningar som gäller för 
kommuner som tar emot asylsökande ensamkommande barn finns på 
Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket. se 
(Under rubriken För externa aktörer/Om ensamkommande barn och ungdomar) 

Vi inbjuder med detta gemensamma brev samtliga kommuner att delta på 
länsstyrelsernas informationstillfällen. Vi ser det som mycket viktigt att ansvariga i 
kommunen nås av informationen för att mottagandet av de ensamkommande 
barnen ska blir så bra som möjligt. 

Den kommun som vill teckna överenskommelse om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn eller utöka antalet platser i befintlig överenskommelse bör 
snarast ta kontakt med sin länsstyrelse. 

Anders Danielsson 
Generaldirektör 
Migrationsverket 

blIS ~~c-UJ(O'" 
Lars Bäckström 
Landshövding 
Västra Götalands län 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013-11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 157 KS 2013/27 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3333 

           

           

 

Redovisning av till nämnderna inkomna synpunkter per 31 au-
gusti 2013 
Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om kom-
munens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna tas 
tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, idéer och förslag liksom de åtgärder man genom-
fört, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och dels i 
samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunk-
ter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, idéer och förslag från janua-
ri – augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-december sam-
tidigt med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
– Synpunktsrapport för 2013, januari – augusti för kommunstyrelsens för-

valtning 
– Synpunktsrapporter från socialnämnden, skolnämnden samt miljö- och 

tekniknämnden för kännedom 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-29.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av ak-
tuell lista. 

__________ 



  1(1)

 Datum Vår beteckning 

  2013-10-29 KS2013/27 nr 2013.3051

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 

 

0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

 

Redovisning av synpunkter per 31 augusti 2013 
Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, idéer och förslag liksom de åtgärder man 
genomfört, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och 
dels i samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, idéer och förslag 
från januari – augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-
december samtidigt med årsbokslutet. 

 

Beslutsunderlag 
– Synpunktsrapport för 2013, januari – augusti för kommunstyrelsens 

förvaltning 
– Synpunktsrapporter från bildningsnämnden, socialnämnden, 

skolnämnden samt miljö- och tekniknämnden för kännedom.  
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av 
aktuell lista. 

__________ 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 158 KS 2011/187 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3336 

           

           

 

Förslag till energieffektiviseringsstrategi 
Sammanfattning 
Håbo kommun strävar mot att bli en hållbar kommun med god miljömed-
vetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter. Enligt be-
slut i kommunfullmäktige, 2008-06-16, § 78 fick samtliga nämnder i upp-
drag att verka för att Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri kommun år 
2050.  

Föreliggande förslag till kommunövergripande energieffektiviseringsstrategi 
är ett led i detta arbete.  

Energieffektiviseringsstrategin innehåller målsättningar för år 2014 och år 
2020 om minskad energiförbrukning för kommunens fastigheter och trans-
porter. Målsättningarna är anpassade till kommunens fastighets- och for-
donsbestånd och dess framtida expansion.  

Energieffektiviseringsstrategi omfattar Håbo kommuns samtliga förvalt-
ningar samt kommunalägda bolag. Målsättningarna i energieffektiviserings-
strategin ska tas hänsyn till i verksamhetsplaneringen för varje respektive 
förvaltning och verksamhet.  

Målsättningarna för fastigheter är följande:  

 Håbo kommun ska till 2014 minska energiförbrukningen med 
15 % i sina fastigheter jämfört med 2009 års nivåer.  

 Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva 
göra en minskning med 4 296 MWh till en total förbrukning på 28 
753 MWh år 2014. Den genomsnittliga förbrukningen i kommunens 
fastighetsbestånd bör ligga på 157 kWh/m2, jämfört med 180 
kWh/m2 år 2009. 

 Håbo kommun ska till år 2020 minska energiförbrukningen med 
25 % i sina fastigheter jämfört med 2009 års nivåer.  

 Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva 
göra en minskning med 6 610 MWh till en total förbrukning på 26 
439 MWh år 2020. Den genomsnittliga förbrukningen i kommunens 
fastighetsbestånd bör ligga på 144 kWh/m2, jämfört med 180 
kWh/m2 år 2009. 

Målsättningarna för transporter är följande:  

 Håbo kommun ska till år 2014 minska energiförbrukningen med 
10 % för sina transporter jämfört med 2009 års nivåer. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 158 KS 2011/187 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3336 

           

           

 

 Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behö-
va göra en reell energieffektivisering med 76 MWh till en total 
förbrukning på 768 MWh år 2014. 

 Håbo kommun ska till år 2020 minska energiförbrukningen 
med 20 % för sina transporter jämfört med 2009 års nivåer. 

 Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva 
göra en reell energieffektivisering med 140 MWh till en totalför-
brukning på 704 MWh år 2020.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att strategin remitteras till samtliga 
nämnder och de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår att remisstiden 
fastslås till mars 2014. 

Beslutsunderlag 
– Energieffektiviseringsstrategi 2013.3101 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsen beslutar att remittera förslaget till energieffektiviseringsstrate-
gi till samtliga nämnder och kommunala bolag.  

2. Styrelsen beslutar att remisstiden fastställs till mars 2014 
__________ 



 
 

STYRDOKUMENT 

Energieffektiviseringsstrategi 

Dokumentansvarig: Miljöstrateg 



 STYRDOKUMENT 2
 Datu m Vår beteckning 

  2013-10-31  2011/187 nr 2013.3101

 

 
Energieffektiviseringsstrategi 
Inledning och syfte 
Håbo kommun strävar mot att bli en hållbar kommun med god miljömedvetenhet och låg 
klimatbelastning för kommunens verksamheter. Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2008-06-16, § 78 
fick samtliga nämnder i uppdrag att verka för att Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri kommun år 
2050. Denna strategi är ett led i detta arbete.    
 
I energieffektiviseringsstrategin ligger fokus på kommunens arbete med energifrågor. Syftet med 
energieffektiviseringsstrategin är att kartlägga vilka energiaspekter som är betydande för Håbo 
kommun och hur man effektivt kan minska kommunens energianvändning inom samtliga 
förvaltningar samt kommunalägda bolag. I denna strategi beaktas Håbo kommun som en organisation 
och inte som ett geografiskt område. Håbo kommuns energieffektiviseringsstrategi är anpassad efter 
de krav som Energimyndigheten ställer för utbetalning av energieffektiviseringsstöd. 
 
Strategin kartlägger energiförbrukningen i kommunens egna fastigheter och transporter samt lägger 
fram målsättningar för energieffektivisering inom dessa områden till 2014 och 2020.  
 
Att minska kommunens energianvändning har två syften, dels att sänka driftskostnaderna och dels att 
minimera miljöpåverkan. Den främsta miljöpåverkan kopplat till energianvändning är den påverkan 
som energiframställningen har på klimatet och den stora resursförbrukning som är ett resultat av 
energiproduktionen. I denna strategi beaktas även energianvändningens klimatpåverkan.  
 
Övergripande målsättningar 
Energieffektiviseringsstrategin innehåller målsättningar för år 2014 och år 2020 om minskad 
energiförbrukning för kommunens fastigheter och transporter. Målsättningarna är anpassade till 
kommunens fastighets- och fordonsbestånd och dess framtida expansion. 
 
Målsättningar för fastigheter 
Håbo kommun ska till 2014 minska energiförbrukningen med 15 % i sina fastigheter jämfört med 
2009 års nivåer.  

 
Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en minskning med 4 296 MWh till 
en total förbrukning på 28 753 MWh år 2014. Den genomsnittliga förbrukningen i kommunens 
fastighetsbestånd bör ligga på 157 kWh/m2, jämfört med 180 kWh/m2 år 2009. 
 

Håbo kommun ska till år 2020 minska energiförbrukningen med 25 % i sina fastigheter jämfört med 
2009 års nivåer.  

 
Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en minskning med 6 610 MWh till 
en total förbrukning på 26 439 MWh år 2020. Den genomsnittliga förbrukningen i kommunens 
fastighetsbestånd bör ligga på 144 kWh/m2, jämfört med 180 kWh/m2 år 2009. 
 



 STYRDOKUMENT 3
 Datu m Vår beteckning 

  2013-10-31  2011/187 nr 2013.3101

 

Målsättningar för transporter 
Håbo kommun ska till år 2014 minska energiförbrukningen med 10 % för sina transporter jämfört 
med 2009 års nivåer. 
 
Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en reell energieffektivisering 
med 76 MWh till en total förbrukning på 768 MWh år 2014. 
 
Håbo kommun ska till år 2020 minska energiförbrukningen med 20 % för sina transporter 
jämfört med 2009 års nivåer. 
 
Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en reell energieffektivisering med 
140 MWh till en totalförbrukning på 704 MWh år 2020.  
 
Omfattning 
Denna energieffektiviseringsstrategi omfattar Håbo kommuns samtliga förvaltningar samt 
kommunalägda bolag. Målsättningarna i energieffektiviseringsstrategin ska tas hänsyn till i 
verksamhetsplaneringen för varje respektive förvaltning och verksamhet. Varje medarbetare ansvarar 
för att arbeta i enlighet med energieffektiviseringsstrategin. 
 
Arbetet med energieffektiviseringen av kommunens verksamheter såväl för fastigheter som för 
transporter delas upp i tre etapper med målsättningar för respektive etapp. Etapp 1 sträcker sig mellan 
2011-2014, etapp 2 mellan 2014-2017 och etapp 3 mellan 2017-2020 då det slutgiltiga 
effektiviseringsmålet för denna strategi ska vara nått för både fastigheterna och transporterna. 
 
Nämndernas olika verksamheter skiljer sig åt i flera avseenden och därför är det viktigt att lyfta 
vilken typ av åtgärder som är aktuella för respektive nämnds förvaltning: 
 
– Socialnämnden – Transporter inom verksamheterna. 
– Skolnämnden – Energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. 
– Bildningsnämnden – Energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. 
– Miljö- och tekniknämnden – fastighetsåtgärder, transporter. 
– Kommunstyrelsen – Transporter, mötesrutiner, inköp av energieffektiv utrustning. 
– Håbohus – Transporter och fortsatt uppföljning av energisparprogram. 
– Håbo Marknads AB - Energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 159 KS 2011/15 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3337 

           

           

 

Val till ungdomsrådet läsåret 2013 - 2014 
Sedan hösten 2011 har Håbo haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet är ett 
komplement till Demokratidag och hearings. Ungdomsrådet ger ungdomar 
möjlighet att diskutera, komma med förslag eller ha synpunkter på kommu-
nala frågor eller på kommunens utveckling i stort.                                                          

För att kunna väljas till rådet ska man ha börjat i årskurs 7. Fritidsgårdarna 
Verkstan och Slottsgården samt berörda skolor har möjlighet att välja 2 re-
presentanter var till rådet. Bålstapolarna och Finskt förvaltningsområde 3 
representanter var till rådet. I rådet ingår även kommunens styrgrupp för 
ungdomsarbete. 

Ungdomsrådet väljs på ett år i taget för perioden november till oktober. De 
valda representanterna antas av kommunstyrelsen (KS) i oktober- eller no-
vember månad.  

Anmälda representanter                                                                                                        

Fridegårdsgymnasiet 

Verkstan 
Slottsgården  
Polarna 

Futurum 

Gransäterskolan 

Västerängsskolan 

Läraskolan 

Potentia 

Sverigefinska rådet 

 

Uppföljning  
En samlad uppföljning av kommunens samtliga råd kommer att göras på 
kommunstyrelsens förvaltning. Tills den är gjord fortsätter vi med ung-
domsrådet som det har utvecklat sig.  
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Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2013-10-08. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen utser föreliggande representanter, att ingå i ungdomsrådet, läs-
året 2013-2014. 

__________ 



 
 

2013-10-08 

Arbetsordning för Ungdomsrådet  

Håbo kommun 

 



 Reviderad arbetsordning för 
ungdomsrådet 

2

 Datu m Vår beteckning 
  2013-10-08 Kultur & Livsmiljö nr 2011/15

 

Ungdomsrådets arbete och syfte  
Ungdomsrådet är ett fristående och partipolitiskt obundet rådgivande organ av och för ungdomar i 
kommunen. Ungdomsrådet sammanträder 8 – 10 ggr per år. Mötena förläggs på icke skolpliktig tid.  
 
Ungdomsrådets verksamhet syftar till att: 

- öka ungdomars möjlighet till inflytande i kommunala beslut 
- följa upp Demokratidag, hearings och handlingsplaner 
- formulera gemensamma visioner, utveckla idéer, förslag och lösningar  
- öka kommunens kompetens  
- ge möjlighet att besvara de remisser förvaltningarna tillsänder rådet 
- medverka till att göra Håbo kommun till en attraktiv kommun för ungdomar att bo och leva i 

nu och i framtiden 
- ge kunskap i att hantera budgetfrågor  
- utveckla formen/nya former för dialog mellan ungdomar och kommunen  

 
Ungdomsrådet ska vara en lärande organisation där ungdomarna på sikt klarar rollen som ordförande, 
bereda förslag och hantera budget m.m. Kommunalråd, ungdomspolitiker, barn- och 
ungdomskoordinator, ungdomssamordnare och ungdomscoach har en stödjande roll i detta arbete. 
Omnämnda tjänstemän bistår med administrativt stöd för utskick m.m. Ungdomsrådet har möjlighet 
att bjuda in förvaltningarnas tjänstemän för att bidra med sakkunskap.  
 
Ungdomsrådet har att beslutar om 

- att inom ramen för tilldelad budget ta initiativ till och besluta om aktiviteter  
- vilka remisser de vill svara på  
- de förslag och yttrande de arbetat fram 

 
Rådet är beslutsmässigt när minst sju ledamöter är närvarande. Kommunalrådet fungerar till en början 
som ordförande i rådet. Ungdomsrådet utser en vice ordförande så snart det är möjligt. Målet är att 
ungdomsrådet själva ska utse ordförande, vise ordförande med flera ansvarig om de så önskar. Alla 
som ingår i ungdomsrådet har yttrande-, förslags-, och rösträtt.  
Ordförande och vice ordförande bereder de ärenden som ska upp på ungdomsrådets sammanträden.  
 
Sammansättning, mandatperiod och val 
Kommunens ungdomar mellan årskurs 7 och gymnasiets årskurs 3 kan förutom ungdomspolitiker, 
kommunalråd, Bålstapolare, representanter från fritidgårdarna och ungdomsrepresentanter från finskt 
förvaltningsområde ingå i rådet.  
 
Ungdomsrådet väljs för ett år i taget från och med november till oktober månad året därpå. 
 
Val sker på respektive enhet/elevråd/gårdsråd med rätt till representant i ungdomsrådet. Namnen 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde (KS) i oktober- eller november månad, där de antas. 
En ledamot kan omväljas för fler mandatperioder än en.  
 
Valet av nya ledamöter till ungdomsrådet sker inom ramen för de organisationer som har rätt att utse 
kandidat/er till ungdomsrådet. Detta arbete sker företrädesvis under augusti – september månad. De 
nya ledamöterna tillträder efter att KS antagit namnen.  
En ungdomsrådsperiod sträcker sig från november till oktober (12 månader). 
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ungdomsrådet 
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 Datu m Vår beteckning 
  2013-10-08 Kultur & Livsmiljö nr 2011/15

 

Arvoden 
Ungdomsråds representant arvoderas med 200 kronor per sammanträde. Ersättning för resor till och 
från sammanträde kan utbetalas mellan skola, arbete eller hemadress mot uppvisande av kvitto. Ingen 
ersättning utgår för eventuella sammanträden på ordinarie skoltid eller för annan typ av aktivitet än 
rent sammanträde. Särskilda regler finns för kommunalråd, och ungdomspolitiker. 
 
Frånvaro eller avsägelse 
Har en ledamot förhinder att delta vid ungdomsrådets sammanträde ska detta anmälas till Barn- och 
ungdomskoordinatorn. Att vara ledamot är frivilligt, vid avsägelse görs fyllnadsval som anmäls till 
kommunstyrelsen via barn- och ungdomskoordinatorn.  
 
Budget 
Kommunstyrelsen avsätter medel för ungdomsrådets räkning.  
 
Uppföljning och utvärdering 
Styrgrupp för ungdomsdemokrati följer årligen upp kommunens ungdomsdemokratiarbete 
(ungdomsråd, demokratidag och hearing).  
 
Andringar i arbetsordningen beslutas av kommunstyrelsen i samråd med ungdomsrådet.  
 
En samlad uppföljning av kommunens samtliga råd kommer att göras på kommunstyrelsens 
förvaltning. Tills den är gjord fortsätter vi med ungdomsrådet som det har utvecklat sig. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 160  

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3339 

           

           

 

Besvarande av ett antal frågor, redovisade i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-21 
Sammanfattning 
I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-21, redovisades 
ett antal frågor. Frågorna besvaras vid dagens sammanträde av kommunsty-
relsens ordförande 

- Fråga om kommunen har förskolor som står på tillfälligt byggnadslov? 
Svar: Ja, det finns ett antal byggnader för vilka tillfälligt bygglov gäller. För 
vissa ska permanent bygglov ordnas, vissa av byggnaderna ska avvecklas.  

- Fråga om det har blivit billigare att ha nämndsmöte på dagtid? Svar: Gjor-
da beräkningar visar på sammanträden dagtid blivit dyrare i förhållande till 
tidigare kvällssammanträden. För- och nackdelar med kvälls- respektive 
dagsammanträden diskuteras.   

- Fråga om bokfört värde på Aspens gamla hus? Svar: Det bokförda värdet 
är 0 kr.  

___________ 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 161 KS 2013/42 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3343 

           

           

 

Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska 
ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § 17 ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 
nummer 3 samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till so-
cialnämnden för beredning. 

Av socialnämndens beredning av ärendet 2013-11-05, § 93, framgår bland 
annat följande: 

”Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har per-
soner som tillhör lagens personkrets rätt till ledsagarservice om man behö-
ver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätten till ledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, det vill 
säga: 

1 § 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser-
vice åt personer  
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
 åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, ef-
tersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör personkret-
sen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt Social-
tjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL får kommunen ta ut en avgift. Av-
giften för ledsagning är idag 100 kronor per timma. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 be-
slutat att anslå 100 000 kronor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt 
SoL från och med år 2014. 

Ett regelverk kring hur denna ledsagning ska utformas kommer att arbetas 
fram av förvaltningen för beslut i social-nämnden den 28 januari 2014.” 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 161 KS 2013/42 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3343 

 

           

           

 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande rörande med-
borgarförslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet till kom-
munfullmäktige. 
Beslutsunderlag 
– Socialnämndens yttrande 2013-11-05, § 93 
– Kommunfullmäktiges beslut, 2013-03-25, § 17 
– Medborgarförslag, 2013-02-09. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige noterar att kostnadsfri ledsagning för personer enligt LSS, 
är reglerat i lag. 

2. Fullmäktige noterar att medel är anvisade i 2014 års budget för att infö-
rande av kostnadsfri ledsagning enligt Sol, från och med  
2014-01-01. 

3. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
__________ 



rr'11 W HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
201 3-11 -05 KOMMUN 

Socialnämnden HAsa KOMMUN 
KOMWNSTYRELSENS FORVAL TNING 

INKOM 

JUSTERARE 

SN § 93 SN 201 3/20 2013 -11- l 1 
KSlln" 

.20\3h7-

Yttrande rörande medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § l ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 
l1lunmer 3 samt fcir personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till 
socialnämnden för beredning. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
personer som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på mmat 
sätt. 

Rätten tillledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, det vill 
säga: 

1 § 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatserför särskill sföd och särskild 
service ål personer 
I . med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillslånd, 
2. med betydande och bestående begåvningslI1ässigt fill1ktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder f öranledd av y llre våld eller kroppslig sjukdolll, eller 
3. med andra varaktiga fys iska eller psykiska f unkt ionshinder somllppenbart 

inte beror på narIIIall åldrande, om de är stora och fororsakar betydande 
svårigheter i den dagliga Iiv,~röril1gen och därmed ell olllf allande behov av 
s/öd eller service. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-2 1 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, 
eftersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör person-
kretsen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL får kommunen ta ut en 
avgift. Avgiften fcir ledsagning är idag 100 kronor per timma. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 
beslutat att anslå 100 000 kronor fcir att införa kostnadsfri ledsagning enligt 
SoL från och med år 2014. 

Ett regelverk kring hur derma ledsagning ska utformas kommer att m'betas 
fram av förvaltningen för beslut i social-nämnden den 28 januari 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNI NG Nr 2013.2701 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-05 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 93 SN 2013/20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-23, nr SN 2013.2583. 
Konilllllnfullmäktiges beslut, daterad 2013-03-25 § l. 
Medborgarfdrslag, daterad 2013-02-09. 

Beslut 

l. Socialnämnden godkäliller förvaltningens yttrande rörancle med borgar-
förslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet ti ll 
kommunfu llmäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGS8ESTYRKNING Nr 2013.2701 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas BrandelI, socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Förslag till beslut 
Datum 
2013-10-23 

Yttrande rörande medborgarförslag om kostnadsfri ledsagning 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkälmer förva l tningens yttrande rörande med borgar-
förslag om kostnadsfri ledsagning och överlänmar yttrandet till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäkrige behandlade den 25 mars 2013 ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 3 
samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning. Fullmäktige 
beslutade att överlämna förslaget till socialnämnden för beredning. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
personer som tillhör lagens personhets rätt tillledsagarservice om man 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat 
sätt. Rätten tillledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, dvs 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser Om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 
personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska el ler psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, 
eftersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör 
persollkretsen eller av andra skäl kan det bli aktuellt med ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL får kOl11l11unen ta ut en 
avgift. Avgiften för ledsagning är idag 100 kronor per timma. 

KOlmnunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2014 beslutat 
att anslå 100 000 honor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt SoL från 
och med 2014. 

Ett regelverk kring hur delma ledsagning ska utformas kOTImler att arbetas 
fram av förvaltningen för beslut i socialnämnden senast i januari 2014. 

1(2) 
Vår beteckning 

SN nr 2013.2583 



HÅ BO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Medborgmmotion 

- Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsens km1sli . 

Thomas BrandelI 
socialchef 

Förslag till beslut 
Datum 
2013-10-23 

2(2) 
Vår beteckning 

SN nr 201 3.2583 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-03-25 

Kommunfullmäktige HAso KOMMUN • 
SOCIALF(lRVI\LfNINGEN ' 

' . . . 

KF§ L KS 2013/42 . 

Medborgarförsl<tg om införandet avi(Ost~adsfrnedsagning dels ' 
för personer som ingår i LSS personkrets 3 samt dels för perso~' 
ner äldre än 65 år med behov av ledsagning' . ' 

Samm'anfattning . . . , . . . 
I forslaget föreslås att kostnadsfri ledsagning införs for dels personer som ' 
ingår i LSS personkrets 3 samt dels för personer äldre än 65 år med behov , 
av ledsagning'. . . 

Beslutsunderlag 
Medborgarfdrslag 2013-02-09 

- Tjänsteskrivelse 2ot'3~03 -25_ 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige överlämnar förslaget till socialnämnden for beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden ( kOpia av beslut samt kopia av medborgarfdrslaget) 
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2013 -03-18 
Medborgarförslag. KSurr RBg.nr 

Synskadades Riksförbund håller just nu på r'm=>1~~ '-"--:;....~--' 
kampanj som handlar om ledsagning enligt LSS 
person krets 3. 
Det handlar om att vi vill att man som synskadad skall 
ingå i person krets 3 och på det viset få ledsagning utan 
kostnad, enligt SOL (Socialtjänstlagen)och till en 
kostnad av 100:- per timme. 
Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning artikel 19 punkt a-c 
framgår det bl.a. att personer med funktionsnedsättning 
skall ha samma valmöjligheter i samhället och att 
förhindra isolering och avskildhet i samhället. 
Kostnaden 100:- per timme kan för den enskilde bli en 
dryg månads kostnad för att få tillgång till 
hälsobefrämjande promenader, samhällsservice och 
gemenskap. 
Avsaknaden av ledsagarservice i Håbo kommun är för 
den person som har sådant behov både isolerande och 
traumatiskt. 
Enligt handlingar från Socialförvaltningen bedömdes att 
en kostnadsfri inte skulle medföra anmärkningsvärt höga 
kostnader. 
Av vad jag ovan anfört hemställer jag att kostnadsfri 
ledsagning skall beviljas personer enligt LSS (lagen om 
särskilt stöd) personkrets 3 samt för personer över 65 år 
med behov av ledsagning. 

\~:Bålsta d\n 9 f~bruar~ \ 
  

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 162 KS 2013/75 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3345 

           

           

 

Redovisning av beredd motion om egen bärbar dator/läsplatta 
(EN till EN) från 1:a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson 
(C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013-06-10, § § 51, att överläm-
na motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden 
för beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens yttrande över mo-
tionen, 2013-11-04, § 79, beslutar nämnden dels att redovisa ett yttrande till 
fullmäktige och dels att uppdra till skolförvaltningen att genomföra en kom-
pletterande beredning av frågeställningar som framkom vid detta tillfälle. 
Det senare ska återrapporteras till skolnämnden. 

Kommunkansliets yttrande: 

Kansliet bedömer att skolnämndens beredning av ärendet inte är avslutad. 
Kansliet föreslår därför att utskottet återremitterar ärendet till skolnämnden 
så att nämndens hela beredning föreligger innan ärendet föreläggs fullmäk-
tige.  

Beslutsunderlag 
– Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79 
– Kommunfullmäktiges beslut § 51, 2013-06-10 
– Motion från Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och Nihad Hodzic 

(C), 2013-05-15. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
1. Styrelsen beslutar återremittera ärendet till skolnämnden så att nämnden 

kan avge ett sammanhållet yttrande över motionen. 

_________ 
 



f"llHÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOL~---
Datum 
2013-11 -04 

Skol nämnden 
HASO KOMMUN 

KOI.f.4UNS1YR8.SE115 FORVALTWlG 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- l 1 
SKN § 79 SKN 2013/150 KSIln" 

Svar på motion egen bärbar datorIläsplatta (EN till EN) från 1:a 
klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (e), Lisbeth Bohlin 
(e) och Nihad Hodzic (e) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 (§ 51) att överlämna 
motionen 0111 egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

Skolförvaltningen har i dialog med IT-avdelningen berett ärendet om 
införande aven dator till vmje elev (en till en) i grundskolan. 

Skolförvaltningen överlämnar förslag på svar på motionen om bärbar 
dator/läsplatta (EN ti ll EN) i sitt yttrande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (MP) : Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
yttrandet med svar på kompletterande frågeställningar, enligt bilaga. 

Ordföranden: Skolnämnden godkänner yttrandet som svar på motionen och 
skickar det vidare till kommunfullmäktige med nytillkomna 
frågeställningar, enligt bilaga. Vidare får förva ltningen i uppdrag att besvara 
nyti llkomna fi"ågeställningar enligt bilaga och återrapportera till 
skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningsli sta, ärende 13,2013-10-25, SKN nr 201 3.4245 
Tjänsteskrivelse, 201 3-10-21, SKN nr 2013.4132 
Yttrande, 201 3-10- 15, SKN201311 50 nr 20 13.41 31 
Protokoll från kommunfullmäktige § 5 1, 20 13-06- 10 
TjänsteslG-ivelse, 201 3-05-29, KS 201 3175 hielm 2013.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-15 

Beslut 
l. Skolnämnden godkälmer yttrandet som svar på motionen och skickar 

det vidare till konm1Unfullmäktige med nytillkomna frågeställningm·, 
enligt bilaga. 

2. Vidare får fö rvaltningen i uppdrag att besvara nytill komna 
frågeställningar enligt bilaga och återrappOlieras till skolnämnden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

RegN 

;}. 013. 3:i-. '33 

Nr 2013.4439 



f"llHÅBO 
~ KOMMUN 
Skol nämnden 

SKN § 79 

Forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-04 

SKN 201 3/150 

Svar på motion egen bärbar datorIläsplatta (EN till EN) från 1:a 
klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (G), Lisbeth Bohlin 
(G) och Nihad Hodzic (G) 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, för kännedom 

EXPEDI ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,4439 



Utskrivet av: Helena Johansson (skolkontoret) 
Namn: Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo kom ... 

den 11 november 2013 08:59:55 
Sidan 1 av 2 

Från: •  ~ 

Ärende: 

Ti ll : 

Kopia: 

Hej Helena! 

Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013 

Helena Johansson (skolkontoret) 

• 
 

Tillägg till protokollet, ärende 13. 

- Komplettera beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skolor med kostnad fö r service 
och support, d v s kostnaden för en lokal resursperson (deltid) på respektive skola sa mt - om det 
är relevant - kostnad för att utöka kommunens IT-avdelnings kapacitet, kostnader för 
licenser och försäkringa r. Kommer supporten verkli gen att räcka? 

- Yttrandet bör kompletteras med information om: 

'vad som händer när barnen tappar bort j råka r ha sönder sina läsplattor j datorer. Sko lan ska 
vara gratis för alla, vil ket borde innebära att kommunen ska ersätta tras iga datorer med nya. 

'en plan för hur IT effekt iviserar undervisningen och lära rnas syn på att elever anvä nder 
läsplattorjdatorer hela t iden. Är det förenl igt med deras pedagogik? 

' hur lärarn as arbetsbelastning påverkas 

'vilka nuvarande trad it ionella läromedel vill man ersätta med datorbaserade läromedel? Finns 
de och vad är kostnaden? 

, att barns kroppar ej växt färdigt. Redan nu märks skador på axlar och nacke och ga mnacke hos 
elever som har egna datorer (gymnasister). Yttrandet bör klargöra vem som bär 
kostnadsa nsva ret för uppkomna skador. 

' Hur tekn iska problem, som kommunen länge haft problem med, förebyggs och avhjälps. Innan 
vi skaffar datorer ti ll alla bör tekn iken fungera t ill fredsstä llande. 

- Bifoga kommunens IT-strategi med yttrandet. 

Vän liga hälsningar, 

Sofie Bergengren, 
MP 

 

 



Utskrivet av: Helena Johansson (skolkontoret) 
Namn: Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo kom ... 

den 11 november 2013 08:59:56 
Sidan 2 av 2 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) HÅBO 
KO MMUN 

Datum 
201 3-10-21 

Vår beteckning 
SKN201 3/1 50 nr 201 3.41 32 

Skolförva ltningen 
Skolkontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171 -525 71 
stefan.petrusson@bildning. habo.se 

Svar på motion om egen bärbar datorIläsplatta (EN till EN) från 
1:a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (G), Lisbeth 
Bohlin (G) och Nihad Hodzic (G) 
Sammanfattning 
Konmlllnfullmäktige beslutade den lOjuni 201 3 (§ 51) att överlänma 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnänmden för 
beredning. 

Skolförvaltningen har i dialog med it-avdelningen berett ärendet om 
införande aven dator till varj e elev (en till en) i grundskolan. 

Yttrandet överlänmas som svar på motionen om bärbar datorlläsplatta (EN 
till EN). 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 20l3-1 0-15, SKN201311 50 nr 201 3.41 31 
Protokoll från kommunfullmäktige § 51, 201 3-06-10 
Tjänsteslu'ivelse, 20l3-05-29, KS2 01 3175 hidnr 2013.1 768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05- 15 

Förslag till beslut 
1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
KOl1ll11unfl.lllmäktige 



YTTRANDE 1 (3) rn1 HABO te1 KOMMUN 
Datum 
2013-10-15 

Vår beteckning 
SKN2013/150 nr 2013.4131 

Skolförva ltningen 
Skolkontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-52571 
stefan.petrusson@bildning. habo.se 

Svar på motion om egen bärbar datorIläsplatta (EN till EN) från 
1:a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (e), Lisbeth Boh-
lin (e) och Nihad Hodzic (e) 
1-1 = en dator till varje elev 
Införande av l-l i grundskolan i Håbo bör bestå av fö lj ande tre delar. Längst 
ner i pyramiden finn s processtöd och fortbildning. Mittendelen består av pe-
dagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handlar om dator och pro-
gram. Alla delarna är li ka viktiga och tillsammans bildar de en modell som 
passar en modern skolmiljö. Målsättningen är att datorn ska bli så transpa-
rent som möjligt och bli i första hand ett medel och inte ett må l. 

och program 

Pedagogiska 
stödsystem 

Processtöd och fortbildning 

Processtöd och utbildning 
Utbi ldningen syftar till att ge kommunens skolor som arbetar med bra verk-
tyg, förutsättningar att utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna för skol-
ledare och pedagoger har den gemensamma målsättningen: uppnå en omde-
fin iering. Begreppet omdefiniering är hämtat från Ruben Puenteduras mo-
dell SAMR' (se nedan) SOI11 identifierar vil ken typ av tekni kanvändning 
S0111 ger störst effekt på elevers prestationer. 



YTTRANDE 2(3) HÄBO 
KO MMUN 

Datum 
201 3- 10-15 

Vår beteckning 
SKN 201 3/150 nr 201 34131 

Pedagogiska stödsystem 
Tillgänglighet, ansvar och samverkan 

l. Tillgång till trådlösa nätverk 

2. Lärare och elever administrerar sin egen surf platta/dator i så stor ut-
sträckning som möjligt 

3. Tillgång till dator 24 tinU11ar 7 dagar veckan 

4. Kommunikation sker via internet och informationsdelning sker via 
webbaserade system som uppfyller aktuell lagstiftning/är godkända av 
Datainspektionen. 

Service och support 
l. Service koordineras via en lokal resursperson (deltid) på respektive 

skola 

2. Telefonsupport från leverantör (garantifrågor) 

3. Utvalda elever stöttar och hjälper vid behov 

4. Konu11L1l1ens IT -avdelning 

Dator och program 
Bärbara datorer utformade för skolan. För de tidigare åldrarna (åk F-S) är 
datorn en surfplatta. I skolans senare årskurser (6-9) en bärbar dator som på 
enkelt sät! klarar import/export av dokument, filmer, bilder och musile Detta 
krävs för at! underlätta arbetet med det utvidgade text begreppet i pedagogis-
ka sammanhang. En satsning på I till I i skolornas senare årskurser bör gå i 
riktning mot surfplattor, Clu'omebooks eller andra ultralätta, bärbara laptops. 

Beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skolor 
Processtäd och utbildning 

900000 h (300 = kommunens samtliga lärare x 3 000 kr) 

Pedagogiska slödsystem 

300000 h (trådlösa nätverk mm .) 

Da/orer och program 

7 105 000 kr år F-S, datorer/surfplattor ell er motsvarande 
(I 434 elever x 5 000 kr) 

100000 h Utvecklingen går mot webbaserade programvaror. Några av 
skolornas licensierade programvaror är redan av derll1a typ. I 
övrigt går utvecklingen mot "appar". 



YTTRANDE 3(3) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-10-15 

Vår beteckning 
SKN20 13/1 50 nr 2013.4 131 

Genomförande 
Idag har år F-år 2 en datortäthet motsvarande l datoriS elever, år 3-5 en da-
tor/3 elever. Genomförandet av l - l i årskurs F-S kommer att ske genom att 
vaIj e elev får en surfplatta och att befintliga tunna klienter fl yttas till årskurs 
6-9. Genomförandeprogral1Lluet startar i kommunens saIntliga skolor vid 
samma tidpunkt. För år 6-9, där det idag redan finns en datortäthet på l da-
tor per elev, konuner det dock att behövas investeringsmedel för komplette-
ring och förnyelseiåterinvestering. 

'Puenteduras SAMR-modell 
SAMR står för Substitution, (ersättning) Augumentation (förbättring), Mo-
dification (modifiering) och Redefinition (omdefiniering). Puentedura me-
nar att undervi sningen förändras i dessa fyra steg när en skola inför ny tek-
nik i undervisningen. 

Substitution och modification representerar grundnivån då endast en teknisk 
funktionell förbättring sker. Eleverna kanske använder datorn som skrivma-
skin istället för att skriva för hand eller så kanske undervisningen effektivi-
seras genom stavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet eller liknan-
de. 

I de två översta nivåerna förändras undervisningen och dess innehåll påtag-
ligt. Texter, bilder och andra produktioner kan delas med andra, bearbetas 
och utvecklas vidare. På allra sista nivån gör man uppgifter som man inte 
skulle kunna göra utan hjälp av II. 



 

Motion: Egen bärbar dator/lärplatta (EN till EN) från 1:a klass i skolan 
 
I Håbo kommun arbetar vi med att förbättra resultatet av skolans arbete. I Håbo har gymnasiets 

elever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga elever. 

En likvärdig och demokratisk skola är tänkt att kompensera för elevers olika förutsättningar, både 

kognitivt och socioekonomiskt.  Vi har inte råd att slarva bort en enda talang. 

Beskedet var tydligt när Anna‐ Karin Hatt 2011 lanserade ”It i människans tjänst ‐ en digital agenda 

för Sverige” . Där stod att läsa ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning”. Centerpartiet vill nu satsa i storleksordningen 500 miljoner 

kronor på ett digitalt lärarlyft.  

Ett bra exempel finns i Ale kommun, som genomfört att alla förstaklassare from 2009 får en egen 

dator/lärplatta. År 2013 när Ale har en fullt utbyggd En‐till En, dvs varje elev i grundskolan har en 

egen dator/lärplatta, beräknas kapitalkostnaden till 1‐ 2% av skolbudgeten. Det är extra gynnsamt att 

börja i de lägre åldrarna då man ser tydliga effekter på en snabbare läs‐ och skrivinlärning. Goda 

tidiga kunskaper i läsning och skrivning är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla 

ämnen. youtube  http://www.youtube.com/watch?v=9pJjDz‐8XwU&feature=related    

I en studie gjord av Örebro Universitet på 7‐åringar i Sollentuna kommun som fått använda dator 

eller surfplattor blev resultat snabbare inlärning beträffande läsning och skrivning. Barnen klarade att 

skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn 

med särskilda behov får anpassade program. http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever‐med‐

surfplattor‐lar‐sig‐snabbare‐att‐skriva?rm=print 

Eleverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. 

Genom att använda sig av moderna digitala lärverktyg blir också tillgången till aktuellt  

utbildningsmaterial  bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuellt material. 

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt och inkluderande uppdrag. När varje elev har en 

egen dator /lärplatta med möjlighet att använda program som är anpassade för varje unik elevs 

förutsättningar får alla barn och elever tillgång till modern teknik och inkluderingen ökar. 

Vi yrkar: 
Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man 

inför EN till EN i Håbo kommun 

2013‐05‐15  
Centerpartiet i Håbo 
 
Göran Eriksson  Lisbeth Bolin      Nihad Hodzic 

http://www.youtube.com/watch?v=9pJjDz-8XwU&feature=related
http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-surfplattor-lar-sig-snabbare-att-skriva?rm=print
http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-surfplattor-lar-sig-snabbare-att-skriva?rm=print


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 163 KS 2012/139 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3352 

           

           

 

Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 
Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8 kapitel 6§ ska barn till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan.  

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till föräldralediga och arbetslösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp till 25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gälla under hela året. 

Av skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73, framgår bland annat följande: 

”Skolnämnden fick i uppdrag att revidera gällande reglemente för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  

Med anledning av fullmäktiges beslut, måste beslut tas om fastställande av 
ny avgift, för de föräldrar som väljer att ha sina barn placerade i verksamhe-
ten 16 till 25 timmar. 

Detta ärende berör sålunda avgiftsfrågan och inte reglerna för verksamheten, 
då denna fråga är delegerad till skolnämnden att hantera. 

Skolförvaltningen föreslår en ny avgift för de föräldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i förskolan 16 till 25 timmar.  

Föreligger förslag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna regler 
för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den 1 januari 2014. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017.” 

Nämndens beslutsunderlag 

– Föredragningslista, ärende 7, 2013-10-25 
– Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (re-

viderad), 2013-10-08. SKN nr 2013.3938 
– Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde § 51, 2012-04-23 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  

  2013 -11-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 163 KS 2012/139 

 

JUSTERARE    EX PEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3352 

           

           

 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 70 
– Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73 
– Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 

verksamhet, 2013-10-08. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med 2014-01-01 i enlighet med 
skolnämndens förslag 2013-11-04, § 73. 

___________ 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-04 

SkolMmnden 

HÄSO KOMM UN 
KO~NSTYRElSENS fORVAL TNING 

INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 1 1 
KB Iln' RIlgJr 

SKN § 73 SKN 2013/208 
olOI ~/~ 3 I oZo I ~ . :)23 r 

Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 
Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8 kapitel 6§ ska barn till föräldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

I-Iåbo kommun har tid igare besl utat alt barn till förä ldralediga och arbets lösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att förä ldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp till 25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöj ligheten ska 
gä lla under hela året. 

Skolnämnden fick också i uppdrag att revidera gällande reglemente för 
förskola, frit idshem och pedagogisk omsorg. 

Med anledning av fullmäkti ges bes lut, måste beslut tas om fastställande av 
ny avgift, för de föräldrar som välj er att ha sina barn placerade i 
verksamheten 16 till 25 timmar. 

Detta ärende berör sålunda avgiftsfrågan och inte reglerna för verksamheten, 
då de1llia fråga är delegerad till skolnämnden att hantera. 

Skolförvaltningen föreslår en ny avgift för de förä ldrar som väljer alt ha sina 
barn placerade i försko lan 16 till 25 t immar. 

Föreligger förs lag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkätmer föres lagna regler 
för avgifter för förskola, fr itidshem och pedagogisk omsorg att gä lla från 
och med den l januari 20 14. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnänmden föres lår att kommunfullmäktige godkänner 
föres lagna avgifter för förskola, fritid shem och pedagogisk omsorg att gälla 
från och med den 1 januari 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,4432 



~HÅBO te' KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11 -04 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 73 SKN 2013/208 

FOlis. 

Reg ler för avgifter för förskola , fritidshem och pedagogisk 
omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 

Beslutsunderlag 
Föredragningsli sta, ärende 7, 20 13-10-25 
Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
(reviderad), 2013- 10-08. SKN m 2013.3938 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde § 51, 20 12-04-23 

Beslut 

l . Skolnälllnden föreslår att kommu nfiJllmäktige godkänner föreslagna 
avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den l januari 201 4. 

Protokollsanteckning 
Björn Hedö (M) : Jag känner mig orolig för att den utökade tiden från 15 till 
25 timmar kommer att öka barngruppernas storlek. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.4432 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-26 

Vår beteckning 
SKN2013/208 nr 2013.3711 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Maria Cameron, Administrativ chef 
0171-52645 
maria.cameron@bildning.habo.se 

Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 
Sammanfattning 
Enligt skollagens (20 10:800) 8 kapitel6§ ska barn till fOrä ldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga, erbj udas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 tinunar i veckan. 

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till förä ldralediga och arbetslösa 
har rätt ti ll verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga och 
arbets lösa föräldrar ska kunna vä lj a upp till 25 tinullars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gä lla under hela året. 

Skolnänmden fick också i uppdrag att revidera gällande reglemente fOr 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Med anledning av fullmäktiges beslut, måste beslut tas om fastställande av 
ny avgift, för de föräldrar som väljer att ha sina barn placerade i 
verksamheten 16 ti ll 25 timmar. 

Detta ärende berör sålunda avgiftsfrågan och inte reglerna för verksamheten, 
då delma fråga är delegerad till skolnämnden att hantera. 

Skolförvaltningen föres lår en ny avgift för de fö räldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i förskolan 16 till 25 timmar. 

Föreligger fö rslag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Om samtliga föräldrar som i dagsläget är föräldralediga eller arbetssökande 
och där barnen idag går 15 timmar i försko la, skulle välja att ha barnen i 
försko la 16 ti ll 25 timmar, skulle kommunens intäkt som mest öka med 
252 000 kronor. 1 

Skolförvaltningen kan konstatera att det är svårt att uppskatta hur stora 
verksamheternas kostnader kommer att bli . Det är bland almat svårt att 
bedöma hur stora vikariekostnaderna kommer att bli till följd av 
förändringen. Förvaltningen uppskattar att den utökade kostnaden för 

1 100 barn * 2 10 kr (ökning av avgift)* 12 månader=2S2 000 kr. Beräkningen utgår ifrån att 
alla 15 timmars barn har föräldrar som vä lj er "25 timmars alternativet" och att al la föräldrar 
beta lar max avgift, samt att föräldrarna har två barn. 



2(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-26 

Vår beteckning 
SKN2013/208 nr 20 13.3711 

vikarier och måltider kommer att uppgå till ungefar 350 000 kr per år, om 
samtliga föräldrar som har sina barn placerade 15 timmar per vecka välj er 
det nya alternativet. Det finns dock också på förslag attjänUla ut 
försko lepengen och ta bort nivån 80 procent. Denna förändring leder till 
andra ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. 

Skolnäl11l1den föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna regler 
för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den l januari 20 14. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Beslutsunderlag 
Regler för avgifter för förskola , fritidshem och pedagogisk omsorg 
(reviderad), 2013-10-08. SKN nr 2013.3938 
Protokoll från kommunfu ll mäktiges sanUl1anträde § 51, 20 12-04-23 

Förslag till beslut 

1. Skolnällll1den föreslår att kommunhIllmäktige godkänner föres lagna 
avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den I januari 2013. 

Beslutsexpediering 
KonUl1 unhlllmäkti ge 



HÅBO 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Maria Cameron, Administrativ chef 
0171 -52645 
maria.cameron@bildning.habo.se 

REGLER 
Datum 
2013-10-08 

Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 
I-Iåbo konul1lIn tillämpar reglerna för max taxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan för förskola, fr itidshem, och pedagogisk omsorg. 1 

Maxtaxan omfattar såväl konullunai som bidragsberättigad fri stående 
verksamhet. Maxtaxan är för närvarande högst 1260 kronor per månad för 
det yngsta barnet i familjen. Det förutsätter att hushållets samlade inkomst 
före skatt är lika med eller överstiger 42 000 kronor per månad2. Blöjor 
ingår inte i avgiften. 

Vårdnadshavaren betalar en avgift oavsett om barnet går i konu11lInal eller 
fristående verksamhet. Avgiften för konu11lll1ala verksamheter betalas till 
I-Iåbo konmmn i förskott från och med första inskolningsdagen och sedan 12 
månader per år. Vid försenad betalning tillämpas räntelagens regler om 
dröjsmålsränta. Om vårdnadshavare inte betalar avgiften, förlorar barnet s in 
plats i verksamheten. Detta gä ll er inom kommunal verksamhet, i förskola , 
pedagogisk verksamhet och fritidshem, så länge skulden finns kvar. 

Avgiften betalas i procent av sammanlagd bruttoinkomst per månad enligt 
nedanstående procentsatser. 

Förskola/pedagogisk omsorg barn 1-3 år 
Vistelsetid Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 
Maxtaxa, arbete, studier, 3%av 2% av I%av O%av 
fami lj med särskilda behov lön lön lön lön 

Högsta avgift 1260 kr 840 kr 420 kr O kr 

25 till/Iv 2,5% av 1,8% av l%av 0% av 
(föriifdrafedig,arbetssökallde) fÖll fÖll fÖll fÖll 

Högstl/ avgift 1050 kr 756 kr 420 kr O kr 

15 tim/v 2%av 1,6% av I%av 0% av 
(föräldraledig,arbetssökande) lön lön lön lön 

Högsta avgift 840 kr 672 kr 420 kr O kr 

1 Tid igare benämnt barnomsorg. 
2 Med hushåll menas de vuxna som bor tillsammans, oavsett 0 111 barnen är gemensamma. 

1(4) 
Vår beteckning 

SKN nr 2013.3938 
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Datum 
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Förskola/pedagogisk omsorg barn 3-5 år 
Vistelsetid Barn ] Barn 2 Barn 3 Barn 4 
Maxtaxa, arbete, studier, 3%av 2%av I% av 0% av 
familj med särski lda behov lön lön lön lön 

Högsta avgift 1260 kr 840 kr 420 kr O kr 

Avdrag 30% för Allmän -30% -30% -30% 0% 
fö rskola 

25 timlv 2,5% av 1,8% av 1%av 0% av 
(föriildrafedig,arbetssökal/{fe) fÖll fÖll fÖll fÖll 

Högsta avgift 1050 kr 756 kr 420 kr Okr 

Avdrag 30% för Allmän -30% -30% -3 0% 0% 
förskola 

15 tim/v 2%av 1,6% av I%av 0% av 
(föräldraledig,arbetssökande) lön lön lön lön 

J-J ögsta avgift 840 kr 672 kr 420 kr O kr 

Avdrag 30% för Allmän -30% -30% -30% 0% 
försko la 

Barn mellan I - 5 år som har förä ldrar vilka är arbetssökande eller 
förä ldralediga har rätt ti ll att ha sina barn i verksamheten upp till 25 
tim/vecka. Föräldrar till arbetssökande eller förä ldralediga kan också vä lj a 
att ha sitt barn placerade 15tim/vecka. 

Avgift uttages enligt taxa 15 tim/vecka alternativt taxa 25tim/vecka. 
25 tinU11ars taxan avser vistelsetid mellan 16-25 timmar. 

I undantagsfall kan beslut om utökad tid fattas för de barn som har behov av 
mer än 25 timmars verksamhet och som har fö räldrar som är föräldraled iga 
e ller arbetssökande. Detta bevi lj as enbart utifrån särskilda omständigheter, 
utifrån barnets särskilda behov e ll er familjens situation. Separat ansökan om 
utökad tid ska då lällli1as in. 

För barn 3 -5 år placerade i förskola e ller pedagogisk omsorg ges avdrag 
med 30 procent av avgiften från och med augusti månad det år då barnet 

3 Avgift för barn hoe till fem ål' får ett avdrag om 30% på avgiften from augusti månad året 
då barnet fy ller tre år. 

2(4) 
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Datum 
2013-10-08 

Vår beteckning 
SKN nr 20 13.3938 

fy ll er 3 år, i en lighet med sko llagens regler om avgiftsfri al lmän förskola 
för 3-5-åringar. 

Enbart allmän försko la för 3-5 åringar 15 tim per vecka är avgiftsfi'i. 
Måltider ingår ej. Verksamheten i al lmän försko la följ er grundskolans 
läsårsdata. Ingen verksamhet bedrivs under skollov. 

Fritidshem 6-13 år 
BamI Barn 2 Bam3 Barn 4 

Fritidshem 2% av lön l % av lön l % av lön 0% av lön 

Högsta avgift 840 kr 420 kr 420 kr O kr 

Från och med augusti månad det år barnet bÖljar i försko leklass utgår avgift 
enligt taxan för fritidshem, oavsett vistel setid. 

Avgiftsreducering tör barn med särskilda behov/särskilda skäl' 
För barn med särskilda behov ges avdrag med 15 tim per vecka 
(30 procent av avgiften)s 

Rättighet till avgiftsreducering vid barns sjukdom (med läkarintyg) eller 
andra särski lda skäl kan finnas. Första månaden sker ingen reducering av 
avgiften. Efter 2 månaders sjukfrånvaro sker reducering med 25 procent 
respektive 50 procent av respektive barns avgift. Vid längre tids sjukdom tas 
efter diskussion med rektor, beslut om eventuell åtgärd. Ansökan om 
avgiftsreducering insändes till skolkontoret. 

Vårdnadshavares rättighet till syskonrabatt 
Avgift utgår för första, and ra och tredje barnet i enlighet med taxan. Från 
och med det fjärde barnet (barn 4), är ve rksamheten avgiftsfri. Syskonrabatt 
gäller både inom konu11lll1al och fri stående verksamhet. Det yngsta barnet 
rälmas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet 
och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbal1 barn i avgiftsbelagd 
verksamhet räknas. 

Vårdnadshavares inkomstredovisning 
När Håbo konUllun beslutar om barnets avgift utgår kommunen ifrån 
hushållets gemensamma inkomst. Hushållet kan bestå aven ensamstående 
vårdnadshavare e ller av ett par som är gifta eller sambo, som är 
fo lkbokförda på sanuna adress. De sammanlagda inkomsterna för hushållet 
ligger ti ll grund för avgiften. Såväl gifta som sammanboende personer kan 
vid separation erhålla gemensam vårdnad om barnet. Barnet kan bo växelvis 
hos båda vårdnadshavarna och båda vårdnadshavarna kan ha behov av att ha 
sitt barn i verksamheten. Båda vård nadshavarna räknas då som 

4 Samma regler gäller för både förskola, pedagogisk omsorg och frit idshem. 
s Separat ansökan ska då lämnas in. 
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platsinnehavare. Båda hushållens inkomster ska då ligga till grund för 
avgiften. Det innebär även att nya sambors inkomster räknas in . 

Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till 
exempel föräldrapenning, sjukpetming, sjukersättning och 
arbetslöshetsersättning som inkomst. 

V årdnadshavare ska till kommunen lämna in blanketten 
"Inkomstförfrågan,,6 Om ingen inkomst anges, tas högsta avgift ut till dess 
att inkomstuppgift har lämnats in av hushållet. Det är vårdnadshaval'l1a som 
ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas till kommunen, så att rätt avgift 
debiteras. Vid ändrade förhållanden, det vill säga, om inkomsten ändras 
eller om förälder blir föräldraledighet eller arbetslös, ska vårdnadshavaren 
snarast meddela konu11lll1ens handläggare på skolkontoret. 

Obetald avgift 
V årdnadshavaren förbinder sig att betala avgift enligt fastställd taxa, och 
regler. Båda vårdnadshavarna har betalnings ansvar. Utebliven betalning 
innebär anmälan till inkasso samt dröj smålsränta enligt gällande 
räntelagstiftning. 

Obetald faktura leder också till avstängning. 

6 Blankett för inlämnande av inkomst uppgift finns på kommunen webbplats, i 
kommunhusets reception samt på förskolorna/skolorna. 

4(4) 
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  2013-11-19 KS2013/134 nr 2013.3341

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 

 

0171-527 16 
Vipul.Vithlani@habo.se 

 
Finansiering av nya lokaler på Landstingshuset, år 2014 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en begä-
ran om att få medel till utökade kostnader för nya kontorslokaler, på Lands-
tingshuset om 1 550 tkr. Nämnden begär även att kommunfullmäktige an-
slår nya investeringsmedel om 580 tkr för utrustning av de nya arbetsplat-
serna. Innan miljö- och tekniknämnden kan skriva på ett avtal med lands-
tinget måste kommunstyrelsen fatta ett beslut om finansieringen. 

Miljö- och teknikförvaltningen har till nämnden föreslagit två olika alterna-
tiv till utökning av kontorslokaler. Alternativ 1 innebär att kommunen hyr 
ytterligare lokaler av landstinget. Idag hyr kommunen 475 kvm på våning 2 
och med detta förslag kommer kommunen att hyra hela våningen 2 på 
landstingshuset om totalt 1 129 kvm. Därmed kommer 20 nya arbetsplatser 
att skapas.  

Alternativ 2 innebär att en våning i kommunhuset byggs om till kontors-
landskap. Denna lösning skulle enligt förvaltningen medföra stora problem 
under själva ombyggnadstiden och förordas inte. Någon fortsatt utredning 
har inte gjorts av förvaltningen. 

Ett tredje alternativ som miljö- och teknikförvaltningen undersökt är att för-
värva fastigheten. 

Landstinget har inte svarat på frågan om fastigheten är till försäljning eller 
ej. En värdering finns framtagen från fastighetsägaren, gjord våren 2013. 
(Värdeintervall 51 – 63 mkr, ca 57 mkr). Kommunen som tilltänkt köpare 
har gjort en s.k second opinion på denna värdering. Vissa fakta har föränd-
rats under den tid som gått varför kommunens värdebedömning landar på ett 
lägre belopp. Då någon prisdiskussion inte påbörjats är detta en lösning som 
kan komma att ta relativt lång tid. Under denna eventuella förhandlingstid 
måste lokalbehovet ändå säkerställas varför alternativ 1 föreslås. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att finansiering av utökade kostna-
der för kontorslokaler på landstingshuset sker genom budgeterat anslag till 
kommunstyrelsens förfogande.  

Vad gäller beslut om investeringsmedel för utrustning av arbetsrum i de nya 
kontorslokalerna får miljö- och tekniknämnden återkomma till kommun-
styrelsen då ett färdigt förslag föreligger om vilka verksamheter som ska 
flytta in i de nya lokaler och vilken utrustning som ska köpas in samt en 
kostnadskalkyl. 



  2(2)
 Datum Vår beteckning 

  2013-11-19 KS2013/134 nr 2013.3341
 

Beslutsunderlag 
– Protokoll MTN 2013/76 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att 1 550 tkr för utökning av kontorslokaler, 
år 2014, anslås till miljö- och tekniknämnden genom att anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande minskas. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och tekniknämnden får återkomma 
om investeringsmedel till kommunstyrelsen då ett färdigt förslag före-
ligger om vilka verksamheter som ska flytta in i de nya lokaler och med 
en kostnadskalkyl på utrustningen. 

__________ 
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HABC) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 201 3- 11 -04 

Miljö- OCll tekniknämnden 
Hf-IbO KOMMUN 

KOM.IUNSTYR8.SENS FORVALTNlNG 
INKOM 

2013 -11-05 

JUSTERARE 

MTi'.J § 98 MTN 201 3176 

Utökning av hyresavtal - Landstingshuset 

Samma nfattn ing 
I-låbo kommun har under de senaste åren haft en förhåll andevis kraftig 
tillväxt. Detla medför att även personalstyrkan har behövt förstärkas med 
fl er anställda, vilket i sin tur medför behov av fler arbetsplatser. l 
kommunhuset används idag samtliga kontorsrum maximalt. Många 
nyrekryteringar är på gång varför fler rumJarbetsplatser behövs. För att 
möj liggöra detta har två alternativ undersökts. Alternativ l avser en 
utökning av de ytor kommunen hyr av landstinget i vårdcentralshuset. 
Alternativ 2 avser en successiv förtätning av arbetsplatser i kommunhuset 
genom ombyggnad till kontorslandskap. 

Alternativ 1 
För att komma till rätta med behovet av fler arbetsplatser finns nu möjlighet 
för kommunen att hyra in en extern lokal för ko ntor. Konununen har fått 
erbjudande om att hyra kontorslokaler av landstinget. Lokalerna är belägna 
på våning 2 i vårdcentralen och rymmer upp (iII 20 arbetsplatser, 
personalrum, reception, arkiv och mötesrum på en yta av cirka 653 kvm. 
Diskussioner har [ölis internt. Bedönmingen är att hela våningsplan 2 i 
vårdcentralshuset väl skulle passa kommunens utökade behov. Genom 
denna lokalisering frigörs e(t flelial rum i kommunhuset vilket då 
underlättar för en optimerat lokalutnyt1jande. Med tanke på de 
nyrekryteringar som är på gång möj liggör denna lösning att snabbt ha 
kontorsrum! arbetsplatser till ny personal. 

Idag hyrs redan cirka 475 kvm på våning 2 (hyra 714 tkr) och detta förslag 
medför att hela våning 2 hyrs av Båbo kommun - total yta l 129 kvm. Fram 
till 2014-03 -3 1 hyrs resterande lokaler på våning 2 av annan hyresgäst. 
Kommunen har dock möjlighet att skriva ett hyreskontrakt för perioden 
2014-02-0 l - 2022-03 -31, men Tar i så fall överta samm a hyresnivå som 
nuvarande hyresgäst har under perioden 2014-02-0 l -20 l 4-03-3 I, vilket 
ger en extra kostnad på cirka 170 tler för dessa tre månader. Den årliga 
bashyran uppgår till l 742 tkr för hela våning 2. 

I tabellen framgår hyreskostnaden för de första åren. Då index tillkommer 
från och med år 2 har hyran bedömts öka med 2%. För att anpassa lokalerna 
efter våra behov har en ombyggnadskostnad bedömts på cirka 730 tkr. 
Kostnaden fördelas över hela hyresperioden, vi lket ger en årlig kostnad på 
cirka 11 5 tlo-, med en kalkylränta på 5,5%. De ombyggnader som är 
planerade är några mellanväggar, en dörröppning i korridor samt cirka 12 
reträttdörrar. Övriga kostnader som tillkommer årligen är för driften av 
lokalerna samt lokalvård. Dessa kostnader bedöms uppgå till cirka 130 
tkr/år + 100 tkr/år. 

EXPEDIERAD 
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Miljö- och lekniknärnnden 

JUSTERARE 

MTN § 98 MTN 20 13/76 

Forts .. 

Utgående hyra, driftkostnader, lokalvård samt merkostnad på grund av 
ombyggnad ger en internhyra för år 20 14 på cirka 2 JOO tkr. Härtill kommer 
tillägget på 170 th för ett till träde till lokalema redan den l februari 2014. 

Ar Hyra, tkr Hyrestillägg, Ex tra, pga tidigt S UMMA, tk r 
tkr tillträde, tkr 

201 4 l 742 115 170 2027 

2015 1777 11 5 - 1 892 

2016 osv osv - osv 

Ti llkomma nde Tkr 
å rlig a kostnad er 
Drift 130, år 20 14 
._- .. .-
Lokalvård JOO, år 2014 

Tota l kos tna d å r 2014 

Hyra + Tillägg pga tidigt Drift, tkr Loka lvå rd, S UMMA 
hyres till ägg, tillträde, tkr tkr tkr 
tkr 
l 857 170 130 I DO 2257 

För att kunna använda lokalerna krävs möbler och dessa bedöms kosta cirka 
550 th. I detta har det kalkylerats med ett höj - och sänkbart rakt skrivbord , 
en arbetsstol, en besöksstol och två bokhyllor per person samt möbler för 
sammanträdesrum . Dessutom tillkommer en kostnad på cirka 30 th 
avseende accesspunkter för trådlöst nätverk. 

Alternativ 2 
Ombyggnad aven "flygel" på en våning i kommunlmset från cell kontor till 
kontorslandskap. Kostnaden för denna ombyggnad är uppskattad till cirka 3 
mh exklusive moms och ventilationsombyggnad. Denna lösning medför 
stora problem under själva ombyggnaden eftersom den personal som 
påverkas av ombyggnationen skulle behöva placeras i inhyrda pavilj onger, 

EXPEDIERAD SIGI>3ATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2637 
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JUSTERARE 

MTN § 98 MTN 2013/76 

vilkell sin tur kräver kostnad [ör etablering, flytt och säkerhet. Med 
anledning av detta förordas inte denna lösning och någon fortsa tt utredning 
har därmed inte gjorts. 

Förslag 
Förvaltningen föreslår alt närunden beslutar enligt alternativ l eftersom det 
medför en bättre arbetsmiljö för flelialet medarbetare och att nya 
medarbetare kan beredas plats i kommunhuset. Flelialet förvaltningar kan 
hållas ihop rent fysiskt vi lket underlättar det dagliga arbetet. Det ger också 
möjli ghet att optimera placering av förvaltningarnas arbetsplatser i 
kOl1lmunhuset utifrån konunande organisationsförändring när ytor tfigörs. 

Bes lutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2013- 10-17 

- Ri tning över föreslagna lokaler, våning 2, landstingshuset 

Bes lu t 

l. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
omfördela 1,55 mkr för utökade lokalkostnader för år 20 14. I kostnaden 
ingår hyra, hyrestillägg, extra hyra, drift och lokalvård 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar om nya inves teringsmedel för möbler och accesspunkter till 
landstingshuset, våning 2 om totalt 580 tkr. 

3. Mi ljö- och tekniknämnden delegerar till ordförande at! skriva på 
hyresavtalet med landstinget enligt ovan under förutsättning att 
erforderliga beslut tas i kommunstyrelsen gällande utökade 
lo kal kostnader. 

4. Paragrafen justeras omedelbart 

Bes lutsexped iering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
Komm unstyreIsen 
Konmlunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013 2637 
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