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Inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-03 
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1. Budgetprocess  
- syftet med konferensen är att skapa en gemensam bild av 
utgångsläget inför arbetet med budget för 2015 
 

  Kommundirektör Per Kjellander 
 
 

2. Min verksamhets resultat 2013  
- nämndens måluppfyllelse  
- vad har gjorts för att nå måluppfyllelsen, har några 
omprioriteringar krävts 
- hur utvecklas måluppfyllelsen kommande år? 
 
Respektive förvaltningschef 
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  Ekonomichef m.fl. 
 
Tid och plats för ovan: 2014-03-03, kl. 13.00, Övergranssalen, 
kommunhuset, Bålsta 
 
 
 

 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter kommer i anslutning till styrelsens 
sammanträde att fotograferas i grupp. Fotot ska användas som illustration i 
kommunens årsredovisningsdokument för år 2013.  
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Remissvar Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 
Sammanfattning 
 Inledning  
”Landstinget i Uppsala län gick in i kultursamverkansmodellen år 2013. Den 
första kulturplanen var tvåårig och beskrev de prioriteringar som landstinget 
ville göra ifråga om regional kulturverksamhet som får statligt stöd. Den nya 
regionala kulturplanen stakar ut färdriktningen för åren 2015-2017. Här 
formuleras en utveckling av tidigare satsningar samt ett antal nya satsningar 
genom vilka vi stegvis förverkligar det dynamiska och kreativa kraftcentrum 
som vi tillsammans önskar skapa i Uppsala län.”  
 
”Kultur, bildning och kreativitet är framgångsfaktorer för en hållbar regional 
utveckling. Genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet samt 
mångfald och interkulturellt arbete, skapas en stark kulturregion med 
internationell lyskraft. Den regionala kulturplanen för Uppsala län, är 
landstingets program för hur kulturförvaltningen med samarbetspartners under 
perioden 2015-2017 ska arbeta för att nå visionen 2025. Kulturplanen beslutas 
av kulturnämnden och landstingsfullmäktige i Landstinget i Uppsala län.”  
 
”I dialog med länets aktörer på kulturområdet – landstinget, kommuner, 
institutioner, professionella kulturskapare och civilsamhälle – har kulturplanen 
tagits fram. Alla dessa kulturaktörer utgör tillsammans nätverk och plattformar 
som gör det möjligt att genom delmål och särskilda insatser nå visionen. 
Samverkan är nyckel och avgörande framgångsfaktor.”  
 
Ovanstående inledning är citat och utdrag ur bifogat beslutsunderlag.  
 
Om Håbo Kommun  
Håbo kommuns invånare har en låg medelålder. Det ställer andra krav på 
samhällsplanering, fritids- och kulturutbud, digital infrastruktur, 
föreningsaktiviteter/arrangemang och hälsofrämjande och förebyggande 
åtgärder. Bildningscentrum Jan Fridegård och Håbo bibliotek är en viktig 
mötesplats för kommunens innevånare men det efterfrågas fler och nya arenor 
för möten. Kommunen saknar utställningsytor och utrymme för egen 
utveckling och skapande. Håbo kommun är en pendlings ort. Det är relativt 
långa avstånd mellan tätorten Bålsta och dess omkringliggande landsbygd 
vilket ställer ytterligare krav på tillgänglighet och öppethållande. Kommunens 
invånare åker gärna mot Stockholm när de ska konsumera kultur.  

En delegation med ledning av kulturdirektör  besökte Håbo 
kommun den 10 januari 2014 för att fånga in synpunkter och skapa sig en 
uppfattning av det kulturpolitiska läget i kommunen. Besöket blev mycket 
uppskattat av båda parter och skapade goda relationer för fortsatt samarbete. 
 
Tillägg till regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017  
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2.1.2 Scenkonsten  
I avsnitten omnämns Bålsta som en av de platser där det finns en gästspelsscen 
men det bör tilläggas att även Skokloster slott och Biskops Arnö har både 
inom- och utomhusscen. Skokloster slott arbetar även aktivt för att utveckla sin 
gästspelsscen.  
 
2.2 En ökad kulturell delaktighet – utvecklingsområden, De nationella 
minoriteterna och kulturen  
I Håbo har det under de senaste åren successivt byggts upp en stor mängd 
kultur- och språkstimulerande aktiviteter; Information om bibliotekets utbud 
och tjänster är översatt till finska, bibliotekets utbud av medier har 
kompletterats, finska bok- och musikpåsar för barn till utlån, finskspråkiga 
författarträffar, sagostunder för barn, läsecirklar för vuxna, en språkkurs för 
personal på äldreboende och en för ungdomar, barnteater på finska, högläsning 
på finska. Äldreboenden med finska avdelningar har utrustats med litteratur på 
finska och en finsk tangokväll på biblioteket avslutade verksamhetsåret 2013. 
Håbo bibliotek närvarar kontinuerligt vid de samrådsmöten där nya 
kulturinitiativ presenteras och godkänns i nära medborgardialog med den 
sverigefinska minoriteten.  
 
I övrigt anser Håbo kommun att den regionala kulturplanen för Uppsala län 
2015-2017 är gedigen och genomarbetad och dessutom ger en bra grund för 
fortsatta arbetet på kommunal och regional nivå.  
 
Håbo kommun anser att ansatsen att synliggöra hela länet, med samtliga åtta 
kommuner, framgår tydligt och det är en viktig del i processen. Skrivningen 
”Modellen innebär att landstinget på ett tydligare sätt än tidigare ska samverka 
med länets kommuner och samråda med länets kulturliv kring strategiska 
utvecklingsfrågor och den regionala kulturplanen.” är mycket viktig för det 
framtida samarbetet.  
 
Det är även av stor vikt att uppföljningsarbete och revidering genomförs enligt 
plan och rapporteras även till kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
– Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017, Remissupplaga 2014-

02-03 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens beslutar att anta remissvaret och överlämna det till 
kulturnämnden vid Uppsala läns landsting.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef 
Kulturnämnden Uppsala läns landsting 
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Kommuner: 

Enköpings kommun 
Hebykommun 
Håbokommun 
Knivsta kommun 
Tierps kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 

l nstitutioner: 

Stiftelsen Musik i Uppland 
Stiftelsen Upplandsmuseet (inkl 
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Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på Regional kulturplan 2015-2017 för Uppsala 
län. Remissvaren ska ha inkommit till Kulturnämnden, Box 26074,750 26 Uppsala 
senast den12mars 2014. Ert remissvar bör även sändas med e-post till kil@lul.se. 
I remissen ligger att landstinget vill ha synpunkter på planen, i första hand där 
remissinstansen är direkt berörd av denna. Detta hindrar givetvis inte att 
remissinstansen lämnar synpunkter också på andra delar. 

Upplysningar lämnas av: 
Anna Söderbäck, kulturdirektör, tfn 018- 611 62 60, e-post: anna.soderback@lul.se 
Jeanette Wetterström, utredare, tfn 018-611 62 67, e-post: jeanette.wetterstrom@lul.se 

Kungsgärdet l S:t Johannesgatan 28 l Box 26074 l 750 26 Uppsala l tfn 018·611 62 72 l fax 018·5116 98 
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1 Kulturpolitisk strategi 

Vision 

År 2025 är Uppsala län ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och 
kulturliv präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika 
historia en levande gestaltning. 

Regional kulturplan 2015-2017 

Kultur, bildning och kreativitet är framgångsfaktorer för en hållbar regional utveckling. 
Genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet samt mångfald och interkulturellt 
arbete, skapas en stark kulturregion med internationelllyskraft 

Den regionala kulturplanen för Uppsala län, är landstingets program för hur 
kulturförvaltningen med samarbetspartners under perioden 2015-2017 ska arbeta för att 
nå visionen 2025. Kulturplanen beslutas av kulturnämnden och landstingsfullmäktige i 
Landstinget i Uppsala län. 

I dialog med länets aktörer på kulturområdet -landstinget, kommuner, institutioner, 
professionella kulturskapare och civilsamhälle -har kulturplanen tagits fram. Alla dessa 
kulturaktörer utgör tillsammans nätverk och plattformar som gör det möjligt att genom 
delmål och särskilda insatser nå visionen. Samverkan är nyckel och avgörande 
framgångsfaktor. 
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1.1 Kulturpolitisk utgångspunkt 

Inledning 
Landstinget i Uppsala län gick in i kultursamverkansmodellen år 2013. Den första 
kulturplanen var tvåårig och beskrev de prioriteringar som landstinget ville göra ifråga 
om regional kulturverksamhet som får statligt stöd. Den nya regionala kulturplanen 
stakar ut färdriktningen för åren 2015-2017. Landstinget har genom dialog och 
samverkan funnit att den första planen med sin vision och sitt upplägg fungerat väl som 
strategiskt styrdokument De ursprungliga perspektiven och utvecklingsområdena har 
därför bildat utgångspunkt även för föreliggande kulturplan. Här formuleras en 
utveckling av tidigare satsningar samt ett antal nya satsningar genom vilka vi stegvis 
förverkligar det dynamiska och kreativa kraftcentrum som vi tillsammans önskar skapa i 
Uppsala län. 

Landstingets regionala kulturplan för perioden 2015-2017 har utarbetats i samverkan 
med länets åtta kommuner och i samråd med länets kulturinstitutioner, det 
professionella kulturlivet och det civila samhället. Ett resultat av Uppsala läns ingående 
i kultursamverkansmodellen är att kulturfrågor nu diskuteras och behandlas i relation till 
andra politikområden snarare än avskilt till det kulturpolitiska. Samverkan har. ordnats 
genom möten mellan viktiga aktörer i länet, där diskussion om nutid och formulerandet 
av framtidsbilder beretts stor plats. Diskussionerna har genomsyrats av en stark vilja att 
förverkliga ett livfullt och brusande kulturliv i hela regionen. 

Kulturplanen 2015-2017 utgår från tre huvudsakliga perspektiv inom vilka Uppsala län 
strävar efter att realisera sina satsningar. Landstinget engagerar sig för: 

• Ett rikare konstliv 
• En ökad kulturell delaktighet 
• En attraktivare livsmiljö 

Med dessa perspektiv som utgångspunkt, anger kulturplanen 13 utvecklingsområden 
samt de särskilda satsningar inom varje utvecklingsområde som landstinget ämnar 
genomföra under åren 2015-2017. satsningarna ligger till grund för beslut om 
landstingets ekonomiska insatser inom de olika utvecklingsområdena. Dessutom anges 
prioriteringar som tagits fram i dialog med var och en av de regionala 
kulturverksamheter som erhåller statliga medel genom modellen. Dessa prioriteringar 
ligger till grund för fördelningen av de statliga medlen inom samverkansmodellen. 

Den regionala kulturplanen innehåller fem olika delar. Den första delen ger en presen
tation av landstingets kulturpolitik och förhållandet till de nationella kulturpolitiska 
målen. Den andra delen presenterar de utvecklingsområden som har identifierats under 
processen med att ta fram planen. Tredje delen ger en kort beskrivning av Uppsala län 
med fokus på kulturlivet. Fjärde delen beskriver den regionala nivåns organisation på 
kulturområdet och de elva regionala kulturaktörer som erhåller statsbidrag genom 
kultursamverkansmodellen. Avslutningsvis, i den femte delen, redogörs för hur planen 
har tagits fram, hur uppföljning och fortsatt samverkan ska genomföras. 
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1.2 Övergripande mål och strategier för landstingets kulturinsatser 
Landstinget i Uppsala läns styrdokument från år 2005 med övergripande mål och 
strategier för landstingets kulturinsatser utgår från. att kultur har ett värde både för den 
som skapar och för den som upplever. Målen utgår från att konst och kultur har ett 
värde i sig självt, men även värdet av kultur som främjande inom andra områden 
framhålls. När nu länet ingår i kultursamverkansmodellen är kulturplanen det aktuella 
styrdokumentet; kulturplanen bygger på 2005 års strategier och mål och har 
synkroniserats med nyformulerade strategier för landstingets kulturinsatser. Här 
används ett analysverktyg som har tre olika utgångspunkter; konsten, människan och 
regionen. Till dessa hör enligt modellen tre politikområden konstpolitik, kulturpolitik 
och kulturplanering. 

Konstpolitik Kulturpolitik 

Konsten Må"mziskan 

Regionen 

Kulturplanering 

Konstpolitik 
Målet för landstingets konstpolitik är att länet ska ha ett rikt konstliv av hög kvalitet. 

För att nå målet ska landstinget 
• Underlätta för professionella kulturskapare att verka i länet 
e stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv 
• Visa öppenhet för ny teknik och nya konstformer 
• Främja gränsöverskridande möten 

Konst är här synonymt med konstarterna och innebär gestaltning av upplevelser, ideer 
och kunskap i konstnärlig form inom till exempel litteratur, bild- och formkonst, musik, 
teater, dans och film. 

Kulturpolitik 
Målet för landstingets kulturpolitik är att länets invånare ska vara kulturellt delaktiga. 

För att nå målet ska landstinget 
• Ge länets invånare möjlighet att vara skapande, kreativa och aktiva 

3 



• Ge länets invånare ökad tillgänglighet till konst- och kulturupplevelser 
• Uppmuntra och stödja länsinvånarnas kunskapssökande 
• ·Underlätta för människors möten 

Kultur är här de värderingar, traditioner och livsstilar som håller samman en grupp, en 
befolkning eller ett samhälle i social gemenskap. Kulturbegreppet omfattar, förutom den 
professionella konsten inom alla konstarter, även deltagarkultur, amatörkultur, 
bildningsverksamhet och kulturarv. 

Kulturplanering 
Målet för landstingets kulturplanering är att länet ska erbjuda en attraktiv livsmiljö. 

För att nå målet ska landstinget 
• Bidra till att konst och kultur blir mer tillgänglig i hela länet 
• Integrera konst och kultur i det offentliga rummet 
• Öka intresset och förståelsen för konst och kultur som utvecklingsfaktor 
• Arbeta för ett rikt kulturliv som kan medverka till att utveckla och stärka länets 

profil 

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Kultur
planering innefattar konstarterna, kultur i dess breda bemärkelse, bildningsverksamhet 
och kulturarv, men också områden som samhälls-/stadsplanering, besöksnäring samt 
kulturella och kreativa näringar. 

Landstinget och armlängds avstånd 
Förutom de övergripande kulturpolitiska målen värnar landstinget principen om arm
längds avstånd. Armlängdsprincipen innebär att den politiska nivån beslutar om mål och 
riktlinjer och lägger fast de ekonomiska ramarna. De konstnärliga bedömningarna eller 
andra kvalitativa bedömningar överlåts till konstnärliga ledare, ämnesexperter och 
sakkunniga. 

1.3 Nationella kulturpolitiska mål 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor 
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 

Landstingets kulturpolitiska mål och strategier har samma riktning som de nationella 
och bidrar till att uppfylla dessa. Mot bakgrund av de nationella målen samt regionala 
mål och strategier för landstingets kulturinsatser, har länet genom samverkan lagt fast 
utvecklingsområden, särskilda satsningar och prioriteringar som presenteras på följande 
sidor. 
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2 Utvecklingsområden 2015-2017 

Hur ska kulturlivet i Uppsala län te sig i framtiden? Efter samråd med institutioner, 
kommuner samt engagerade individer och organiserade parter har landstinget valt att 
göra insatser inom 13 utvecklingsområden. Utvecklingsområdena för perioden 2015-
2017 är knutna till vart och ett av de tre perspektiven "ett rikare konstliv", "en ökad 
kulturell delaktighet" och en "attraktivare livsmiljö". Till vruje utvecklingsområde 
formuleras särskilda satsningar som landstinget kommer att göra och som strävar i 
riktning mot respektive kulturpolitiskt mål. De tre perspektiven motsvaras av 
landstingets mål för konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. 

Utvecklingsområdena berör en eller flera av de regionala kulturaktörer som ingår i 
samverkansmodellen, men även andra verksamheter som erhåller bidrag från 
landstingets kulturnämnd berörs. Det är väsentligt att understryka att ansatsen i den 
regionala kulturplanen inte omfattar hela det regionala kulturlivet. Kulturplanen 
fokuserar på en utveckling för de verksamheter som ingår i samverkansmodellen 
ochfeller erhåller större landstingsbidrag. Utöver dessa finns kulturaktörer, institutioner 
och föreningar av betydelse för länets kulturliv och kulturplanens utvecklingsområden, 
men som inte är direkta utförare av i kulturplanen nämnda satsningar och prioriteringar. 
De regionala kulturaktörerna samverkar i stor utsträckning med länets kommuner, vilka 
ansvarar för och finansierar en stor del av länets kulturliv. Samverkan är som mest 
utbredd kring kulturverksamhet för barn och unga. 

2.1 Ett rikare konstliv- utvecklingsområden 

2.1.1 Litteraturen 
Alltsedan Landstinget i Uppsala län gick in i kultursamverkansmodellen har litteraturen 
varit ett utvecklingsområde för att skapa ett rikare konstliv. Uppsala län är ett läsande 
och skrivande län. I länets alla kommuner finns lokala verksamheter inom 
litteraturområdet Kommunerna, föreningslivet och landstinget genomför- enskilt eller 
i samarbete -olika projekt som syftar till att skapa mötesplatser och lyfta litteraturen 
som konstform. Litteratursatsningarna riktar sig till professionella utövare, amatörer 
med eget skapande och till en deltagande publik. 

Landstinget har tilldelats utvecklingsbidrag från Statens Kulturråd för projektet 
"Litteraturcentrum i Uppsala stad och län" med litteraturverksamhet av nationellt och 
internationellt intresse. "Litteraturcentrum" sker i samverkan mellan landstinget, 
folkbildningen och Uppsala kommun och drivs av ett av länets största studieförbund
studiefrämjandet. Sedan år 2008 är Uppsala kommun fristad för förföljda författare och 
projektledaren för "Litteraturcentrum", tidigare fristadsförfattare, har bidragit till att 
samla fristadsförfattare verksamma i Norden. "Litteraturcentrum" anordnar 
skrivarverkstäder, författarkvällar och litteraturfestivaler. En antologi med texter av 
författare verksamma i Uppsala län ges ut vruje år. Aktiviteterna når en publik med 
många olika etniska bakgrunder. 
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I länet verkar flera exilförfattare, okända i Sverige men erkända i andra delar av världen. 
Ett mål är att göra dem mer kända även här. I länets kommuner delas stipendier och 
priser till minnet av betydelsefulla uppländska författare ut, exempelvis till minne av 
Jan Fridegård (Uppsala och Håbo) och Stig Dagerman (Älvkarleby). Wiks 
Folkhögskola och Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö erbjuder kurser i skrivande, 
med inriktning mot prosallyrik och dramatik. Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö har 
även verksamheter riktade mot författare, till exempel ett nordiskt debutantseminarium 
för nya författare i Norden. 

Länsbibliotek Uppsala arbetar med utveckling av och stöd tilllänets folkbibliotek 
genom fortbildning av bibliotekspersonal, rådgivning och samordning. Det är de 
kommunala bibliotekens behov, landstingets kulturplan och den nya bibliotekslagen (l 
januari 2014) som utgör grunderna för Länsbibliotek Uppsalas arbete. De driver bland 
annat en litterär mötesplats där författare, folkbibliotek, landsting, kommuner, 
universitet, länsbibliotek, studieförbund, folkhögskolor, bokhandlare, förlag och 
forskning kan mötas, berikas och ges förutsättningar att sarnarbeta och samverka. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Etablera en litteraturkarusell som bl.a. möjliggör utökade författarbesök vid 

folkbiblioteken i länet, genom samordning via Länsbibliotek Uppsala. 

• Fortsätta att stödja "Litteraturcentrum i Uppsala stad och län". 

• Uppmuntra stärkt samverkan mellan "Litteraturcentrum i Uppsala stad och län" 
och Norrbottens läns landstings satsning på ett litteraturresurscentrum. 

• Länsbibliotek Uppsala driver en mötesplats med litteraturförmedling i centrum. 
Mötesplat~en kornmer att sättas upp på olika platser i länet. 

2.1.2 Scenkonsten 
För att skapa ett rikare konstliv är det väsentligt att scenkonsten ges resurser som ger 
möjlighet tilllivskraft och förnyelse av konstarten. Begreppet scenkonst rymmer främst 
musik, teater och dans, men även gränsöverskridande konst som performance och 
nycirkus. I länet finns flera aktörer som i olika omfattning producerar eller arrangerar 
scenkonst. En utmaning inom scenkonstområdet är den varierande tillgången till scener 
och arrangörer i Uppsala län. I länets mindre kommuner saknas ofta bra scener och i de 
kommuner där scener finns, saknas inte sällan arrangörer. 

Den professionella teaterverksamheten i länet är framförallt förlagd till centrala 
Uppsala. Tongivande och av stor vikt för hela länet är kornmunägda Uppsala 
stadsteater, som håller en hög konstnärlig kvalitet och har ett gott rykte både nationellt 
och internationellt. Riksteatern Uppsala län är en regional aktör som bidrar till att 
utveckla arrangörsnätverk för scenkonst och på så sätt arbetar för att ge länets invånare 
möjlighet att ta del av intressant scenkonst. I fem av länets kommuner finns lokala 
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arrangörsföreningar som är anslutna till Riksteatern. Gästspelscener och mindre 
teaterscener finns i Uppsala, Bålsta och Enköping. 

Musiklivet framstår som starkt i länet. Länsmusikorganisationen Musik i Uppland och 
det kommunägda Uppsala Konsert & Kongress (UKK) spelar tillsammans en 
dominerande roll. Musik i Uppland ser genom Konsertkarusellen till att hela länet får ta 
del av ett varierat utbud av högkvalitativa evenemang. UKK betraktas, med sitt utbud av 
likaså högkvalitativa evenemang med internationella och interkulturella inslag, som en i 
Sverige unik arrangör. Vid sidan av de två dominerande aktörerna finns både i Uppsala 
och resten av länet en rad arrangörer, föreningar, spelplatser, musikevenemang och 
festivaler som bidrar till ett levande musikliv inom många olika musikgenrer, 
exempelvis Kulturemas karneval och Kultumatten. 

Den levande musiken hör till det immateriella kulturarv som behöver spelas och 
framföras för att åter komma tillliv och medvetandegöras för sin publik samt upptäckas 
av nya generationer. Ett med internationella mått mätt unikt värde har nyckelharpan, 
med sin särställning i den uppländska folkmusiktraditionen. I Uppland har nyckelharpan 
en lång och obruten speltradition alltsedan medeltiden. Eric Sahlström Institutet i Tierps 
kommun har ett nationellt uppdrag och utgör ett viktigt nav för nyckelharpan - både 
regionalt och nationellt. Institutet arbetar i första hand med svensk folkmusik- för spel 
och sång, dans och instrumentbygge och är en samlingspunkt för nyckelharpan i 
världen. Nyckelharpan är ett unikt instrument som utvecklats till ett modernt instrument, 
som idag har spridning över hela världen. Institutet arbetar för att människor ska få 
möta folkmusik, folksång och folkdans som levande kultur i samhället idag och i 
framtiden och är ackrediterat som rådgivande NG01 till UNESCOS's kommitte för 
immateriellt kulturarv. De mångkulturella resurserna hos länets invånare kan tillvaratas 
i ökad utsträckning. Samspelet mellan gammalt och nytt, traditioner med rötter i Sverige 
och i andra delar av världen kan främjas sida vid sida och därmed bidra till integration 
och trivsel. Arbetet kan fungera som en hävstång för mångfald inom musik och dans 
samt i utvecklandet av nya koncept kring kultur och turism. 

För den professionella dansen i Uppsala län finns utmaningar men också stora 
utvecklingsmöjligheter. Det saknas bra scener för dans i länet, vilket innebär en 
begränsning för danskonsten. Detta gör samtidigt att dansen finner nya, ibland 
oväntade, spelplatser. I dagsläget arbetar varken länets stora aktörer inom 
scenkonstområdet eller de lokala arrangörsföreningarna med dans i någon större 
utsträckning, även om dansgästspel tas in vid enstaka tillfållen av de stora scenerna. 
Länets danskonsulent arbetar gentemot de professionella dansarna och koreograferna 
genom nätverk, fortbildning och rådgivning. 

För att ge länsinvånarna möjlighet att ta del av teater- och dansevenemang av hög 
kvalitet, införs en scenkonstkaruselL Ett antal teater- och dansföreställningar turnerar i 
flera kommuner i länet. Riksteatern Uppsala län är producent och administrerar 
tumeema. Deltagande kommuner medfinansierar tumepaketet, vilket arrangeras som 
offentliga föreställn~ngar av det lokala föreningslivet alternativt av kommunerna själva. 

1 NGO betyder Non Govemmental Organization, t.ex. en rådgivande ideell organisation. 
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Syftet är att komplettera det scenkonstutbud som redan finns med högkvalitativ teater 
och dans som publiken utanför centrala Uppsala annars sällan får ta del av. 

Eftersom danskonsten inte har en egen hemvist i länet, vare sig inom Uppsala kommun 
eller hos någon av länets kulturinstitutioner, krävs andra sätt att skapa plattformar. 
Projektet K.R.O.P.P på UKK i samarbete med Mon no Kai/SU-EN Butoh Company är 
ett nytt grepp: en mötesplats för nutida danskonst i ett litet och experimentellt format 
kring olika teman. Konceptet kommer att utökas till en internationell dansfestival som 
ska genomföras vartannat år med start 2015. Program förläggs till offentliga miljöer, på 
Uppsala Konstmuseum, på UKK samt till olika orter i länet. Målet är att på ett kreativt 
och flexibelt sätt skapa plattformar för danskonsten i länet, säkra tillgängligheten till 
danskonst för länets medborgare samt placera regionen på den internationella 
danskonstkartan. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Fortsätta stödja Uppsala stadsteaters satsning på dramatik för, med och av barn 

och unga så att verksamheten, i samverkan med länets kommuner, kan etableras 
långsiktigt i hela länet. 

• Genom Eric Sahlström Institutet ta tillvara nyckelharpans position som ett 
immateriellt kulturarv unikt för länet. 

• Tillsammans med Riksteatern Uppsala län och länets kommuner utveckla och 
permanenta satsningen på en scenkonstkaruselL 

• Genom ett samarbete mellan landstinget, Uppsala Konsert & Kongress (UKK), 
Uppsala kommun och SU-EN Butoh Company arrangera en internationell 
danskonstfestival av hög konstnärlig kvalitet vartannat år med start 2015. 

2.1.3 Bild- och formkonsten 
Bild- och formkonsten är ytterligare ett utvecklingsområde i riktning mot ett mer 
dynamiskt konstliv. I länet finns många bildkonstnärer och ett flertal offentliga, ideella 
och privata aktörer som driver museer och gallerier. Den största aktören är det 
kommunala Uppsala konstmuseum, som är av betydelse för hela länets tillgång till 
samtida konst. Den kommunala stiftelsen Bror Hjorths hus i Uppsala är ytterligare en 
aktör som bland annat framgångsrikt bedriver konstpedagogisk verksamhet. Målet för 
stiftelsen är att inspirera barn och ungdomar, men även vuxna, till ett aktivt, 
självständigt bildseende samt att ge lust till eget bildskapande. Utanför Uppsala 
kommun finns relativt få gallerier och konsthallar. Men det arrangeras årligen 
välbesökta konstrundor och konstutställningar i Tierp, Enköping, Håbo, Älvkarleby och 
Östhammars kommuner. Särskilt bör här nämnas "Konst på väg", som under 
påskhelgen drar runt 20 000 besökare i Tierp med omnejd. Större konstsamlingar finns 
på Skokloster slott samt i Uppsala universitets ägo. På regional nivå finns en 
konstkonsulent på landstingets Kulturenhet som arbetar med utveckling av 
konstområdet, genom nätverk, seminarier och konsultativt stöd. För att konstområdet 
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ska utvecklas krävs samverkan mellan olika aktörer i länet. Detta har genom flera 
utredningar konstaterats gällande framför allt samtidskonsten. Konstkonsulenten har 
därför ett särskilt uppdrag att utveckla nätverk och mötesplatser för samverkan mellan 
länets aktörer på samtidskonstens område. 

Landstinget är en stor inköpare av konst till konstnärlig gestaltning av landstingets 
lokaler. Det gäller såvällös konst som gestaltning av offentliga miljöer. Landstinget i 
Uppsala län tillämpar enprocentsregeln, vilken innebär att ca l% av budgeten för ett 
byggprojekt vid ny-, om- eller tillbyggnation avsätts till bild- och formkonstnärlig 
gestaltning. Detta ger bild- och formkonstnärer arbetstillfällen samt gör konsten 
närvarande i människors vardag. Landstingets konstinnehav uppgår till ca 20 000 verk. 
För att länets medborgare ska få ökad tillgång tilllandstingets konst ska nya former 
utvecklas för att visa delar av konstinnehavet I kraft av verksamhetens stora omfattning 
och den erfarenhet som byggts upp, är landstingets konstansvariga en resurs för länets 
kommuner när det gäller konst i offentliga miljöer. Det kan gälla rådgivning om bland 
annat avtal, beslutsprocesser och upphandling, liksom förslag på konstnärer till 
konstuppdrag. Landstinget arbetar för att uppmuntra länets kommuner att använda sig 
av enprocentsregeln och att i den mån de mäktar med, uppdra åt bild- och 
formkonstnärer att gestalta offentliga miljöer. Genom att köpa in konst av både 
nationella, regionala och lokala professionella konstnärer, stödjer landstinget 
konstnärsindivider. Det är inte minst viktigt att erbjuda nya konstnärer en möjlighet att 
komma in i det regionala konstlivet och kunna etablera sig professionellt. Landstinget 
fortsätter att föra en könsuppdelad statistik över såväl inköp av konst och offentliga 
gestaltningar som utdelade stipendier. Vid landstingets bidragsgivning till 
utställningsverksamhet ställs krav på att bidragsmottagaren ska arvodera medverkande 
konstnärer enligt MU-avtalet2• 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Genom aktiviteter som seminarier och diskussionsforum bidra till ökad 

samverkan mellan länets olika aktörer på bild- och formområdet 

• Skapa förutsättningar för och utveckla en regional konstverksamhet i samverkan 
mellan landstingets kulturförvaltning, Upplandsmuseet, Uppsala konstmuseum, 
Uppsala kommuns kulturenhet och Uppsala universitet. 

• Genomföra ett seminarium för länets politiker - både landstings- och 
kommunala - om enprocentsregelns positiva effekter och möjligheten att 
använda konstnärer i samverkansråd vid planering av den offentliga miljön. 

• Tillgängliggöra landstingsägd konst för en bredare målgrupp genom att 
samverka med bl. a. kommuner kring konstutställningar och seminarier runt om i 
länet. 

2 
MU står för medverkans- och utställningsersättning. MU-avtalen består av ett ramavtal och ett 

normalavtal och reglerar dels hur förhandling ska gå till och hur avtal ska slutas mellan en utställande 
konstnär och en arrangör i samband med en utställning, dels ersättning till den utställande konstnären för 
att hans eller hennes verk visas på en utställning. 
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2.1.4 Konstlivets internationalisering 
Det internationella perspektivet- att ta del av och lära känna andra kulturer- är viktigt 

·för att kunna se den egna verkligheten i ett större, globalt sammanhang. Att kul
turskapare arbetar över nations- och konstartsgränser bidrar till ett konstliv med 
mångfald och hög konstnärlig kvalitet. Uppsala som universitetsstad ger länet en 
internationell prägel, då det vid universiteten finns anställda och studenter från hela 
världen. Representanter för många olika kulturer verkar sida vid sida. 

Landstinget ska medverka till att konstlivets internationalisering ökar. Uppsala Inter
nationella Kortfilmfestival, Uppsala Internationella Gitarrfestival och performance
biennalen Friktioner är exempel på större internationella satsningar som erhåller 
landstingsbidrag. Landstinget stödjer också enskilda kulturskapares och kulturaktörers 
möjligheter till internationellt utbyte, framför allt genom ekonomiska bidrag. 

ED-programmet Kreativa Europa år 2014-2020 kommer att ersätta de tidigare 
programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Programmet stödjer europeisk 
verksamhet inom den kulturella och kreativa sektorn. I huvudsak riktar programmet in 
sig på stöd till konstnärer, kulturarbetare och kulturorganisationer för att dessa ska nå en 
större, mer diversifierad och internationell publik. Det syftar även till att öka 
utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter samt ger specifikt stöd till internationell 
distribution av europeisk film. En ny garantifond som riktar sig till små aktörer skapas 
för att ta hänsyn till de särskilda finansieringssvårigheter som småföretag inom 
kulturella och kreativa näringar har. Landstingets kulturstrateg bevakar och delger 
länets kommuntjänstemän kunskap om vilka möjligheter programmet ger för 
internationalisering och utveckling av länets konst- och kulturliv. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Fortsätta stödja initiativ som ökar internationaliseringen av länets konstliv och 

särskilt beakta internationaliseringen vid ansökningar om ekonomiskt stöd. 

• Utlysa ett regionalt projektbidrag med särskilt fokus på internationellt präglade 
projekt, gärna med ED-finansiering. 

• Utveckla ett regionalt nätverk för kulturskapare och tjänstemän. 

• Anordna seminarium kring EU-stöd och hur ED-finansierade projekt inom 
kulturområdet kan genomföras. 

2.1.5 De professionella kulturskaparnas villkor 
Kärnan i ett starkt och levande kulturliv är de professionella kulturskaparna. Dessa är, 
tillsammans med forskare och uppfinnare, de i samhället som söker nya vägar, utforskar 
och spränger gränser. Professionella kulturskapare utgör också grunden för ett kulturliv 
präglat av konstnärlig kvalitet. Den konstnärliga kvaliteten är ständigt under 
omprövning. En fungerande kulturell infrastruktur ger kulturskapare möjlighet att 
fördjupa och utveckla sitt eget skapande. Detta är avgörande för ett långsiktigt, hållbart 
och dynamiskt kulturliv. 
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I Uppsala län, speciellt i Uppsala kommun, bor många professionella kulturskapare 
vilka är aktiva inom de flesta konstarter. De arbetar under skilda förhållanden beroende 
på den konstart de utövar. Många arbetar utanför länsgränsen och har ofta ett nationellt, 
i vissa fall ett internationellt, arbetsfält. Eftersom antalet tillsvidareanställningar för 
professionella kulturskapare är få i länet, är de flesta frilansande. Närheten till 
Stockholm bidrar till ett inflöde av impulser och även in tilllänet pendlande 
kulturskapare. Stockholm utgör den största arbetsmarknaden för Uppsala läns fria 
kulturskapare, men även Gävleborg bidrar till att vidga den tillgängliga 
arbetsmarknaden. 

Landstinget har i dialog med ett samverkansråd, bestående av professionella 
kulturskapare, identifierat utvecklingsbehov för Uppsalas fria kulturliv. stödstrukturer 
saknas i stort för dem som väljer att stanna kvar respektive flytta hit, varför det är svårt 
att leva på sin konst om man vill bo och arbeta i länet. Trots långa och gedigna 
utbildningar måste inkomsten från konstnärlig verksamhet ofta kombineras med 
inkomster från annat arbete. Det fria kulturlivet behöver offentligt stöd av olika slag för 
att utvecklas. 

Infrastruktur för konst och kultur är sedan lång tid tillbaka ett tredelat ansvar för statlig, 
regional och kommunal nivå. Den statliga nivån hade tidigare genom Kulturrådets 
direktfördelning av medel tilllandets alla institutioner en nationell överblick. Detta har i 
viss mån förändrats genom samverkansmodellen. Statens Kulturråd fördelar dock 
fortsatt stöd direkt till fria grupper och Konstnärsnämnden fördelar stipendier till 
enskilda konstnärer (med konstnärer avser Konstnärsnämnden professionella 
kulturskapare inom alla konstarter). Det stöd som den nationella nivån bidrar med på 
grupp- och individnivå kommer tyvärr inte Uppsala läns kulturskapare till del i så stor 
utsträckning. De fria grupper inom länet som erhåller någon typ av bidrag eller stöd från 
Kulturrådet är få. På teater- och dansområdet är det endast en grupp medan det på 
musiksidan är något fler. Där erhåller tre fria grupper produktionsstöd, sju erhåller 
arrangörsstöd medan två fria aktörer erhåller produktionsmedel. Trots att det i länet 
lever och verkar många professionella kulturskapare inom alla konstarter, är det inte 
heller så många som erhåller Konstnärsnämndens olika bidrag och stipendier. Vid 
årsskiftet 2013-2014 innehade endast fyra individer stipendium eller inkomstgaranti: en 
musiker (femårsstipendium), en dansare/koreograf (tioårsstipendium) samt en musiker 
och en författare (inkomstgaranti). Statens Musikverk beviljade 2013 medel till ett 
projekt i Uppsala län samt två projekt där Uppsala län är projektägarens hemvist. 

Utöver bidrag till fria grupper och stipendier av olika längd, satsar statsmaktema på 
alliansmodellen, där man numera har tre allianser för frilansande kulturskapare: 
Musikalliansen, Teateralliansen och Dansalliansen. Detta är en anställningsform i vilken 
man är anställd i alliansen mellan sina olika uppdrag och tar tjänstledigt från alliansen 
när man har professionella uppdrag. Det är relativt få skrivna i Uppsala län, som 
kommer i åtnjutande av denna anställningsform. A v t. ex Musikalliansens 119 anställda 
bor endast fyra personer i Uppsala län, medan Dansalliansen inte har en enda anställd 
boende i länet. Statens Kulturråd ger verksamhetsbidrag för arbetsförmedlande insatser 
till de 13 centrumbildningarna inom de olika konstarterna. Uppsala län är även här svagt 
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representerade, som t. ex. i Danscentrum, vilka endast har fyra medlemmar från Uppsala 
län. 

Kommuner och landsting stödjer de professionella kulturskaparna på flera olika sätt. 
Landstingets verksamhetsbidrag till de regionala kulturaktörerna är ett sätt, men framför 
allt ges stöd till enskilda kulturskapare genom de kulturstipendier som årligen utdelas. 
Här bör det konstnärliga utvecklingsstödet nämnas, vilket omfattar l 00 tkr/år under två 
år och ges till en kulturskapare för att denne ska kunna utveckla sitt konstnärskap. 
Stödet gör det möjligt för mottagaren att i större utsträckning kunna ägna sig åt sin 
skapande verksamhet. 

Nyskapande konstnärliga uttryck har ibland svårt att finna sin publik och sitt forum, 
varför det är viktigt att det regionala kulturlivet också har inslag av, relaterar till och 
respekterar den samtida konsten. Landstinget fördelar bidrag till konst- och 
kulturprojekt, där nyskapande och konstartsövergripande inslag prioriteras. 

En utvecklad kulturell infrastruktur skulle öka möjligheterna för fria professionella 
kulturskapare att verka inom länet. Länets institutioner med fast anställd konstnärlig 
personal är som tidigare nämnts ytterst få. Institutionerna är dock betydelsefulla aktörer 
och arenor även för det fria kulturlivet. Landstinget verkar därför för att länets 
kulturinstitutioner på ett aktivt sätt samverkar med fria kulturskapare och grupper. 
Samverkan mellan institutionernas organisation och enskilda kulturskapares/gruppers 
flexibilitet och kreativitet, möjliggör ett dubbelriktat flöde av erfarenheter, ideer och 
samarbetsprojekt. 

Landstinget arbetar även med stöd till de professionella kulturskaparna genom de 
konsulenter som finns inom respektive konstområde på Kulturenheten, Länsbibliotek 
Uppsala och vid de regionala kulturinstitutionerna. Konsulenterna arbetar rådgivande, 
arrangerar fortbildningar samt anordnar mötesplatser och nätverksträffar. 

Under kommande kulturplaneperiod planerar landstinget att genomföra ett pilotprojekt 
med en anställd "Länskulturskapare". En tillfällig tjänst kommer att inrättas vid 
Kulturenheten. En kulturskapare i taget får i uppdrag att med sin kompetens och sitt 
konstnärliga skapande belysa viktiga och aktuella frågor. Länskulturskaparen arbetar 
under begränsad tidsperiod och byts ut i ett slags stafettsystem, för att så många 
kulturskapare och konstarter som möjligt ska kunna delta i projektet. 
Länskulturskaparen arbetar utifrån vissa frågeställningar i nära samarbete med länets 
kommuner och det fria kulturlivet. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Formalisera mötesstruktur, dialog och samverkan med fria kulturskapare i länet. 

• Anordna konstartsövergripande fortbildningar för kulturskapare. 

• Tillsarurnans med länets kulturskapare skapa en plattform för erfarenhetsutbyte 
och direktkommunikation i sociala medier. 

• Informera och stödja kulturskapare i hela länet, med målet att fler av länets 
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professionella kulturskapare ska få del av EU-medel, nationella bidrag och 
stipendier samt anställningar i de tre kulturallianserna. 

• Genomföra ett pilotprojekt med en Länskulturskapare, som genom sitt 
konstnärliga skapande ska belysa aktuella frågor i länet. 

2.2 En ökad kulturell delaktighet - utvecklingsområden 

2.2.1 Kulturliv för alla 
Ett kulturliv tillgängligt för alla medborgare i länet, är ett mål som landstinget och de 
offentliga kulturaktörerna arbetar för att förverkliga. Alla människor ska ha möjlighet 
att möta konst och kultur. Inte bara för att det har ett värde i sig, utan också för att 
kulturlivet utgör en arena för möten mellan människor med olika bakgrund och olika 
kulturer. Gränsöverskridande möten leder till en dynamisk utveckling och ökar 
toleransen för olikheter; genom mångfald sker utveckling. Allas möjlighet att delta i 
kulturlivet är en viktig jämlikhets- och demokratifråga. 

Landstinget arbetar för att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla oavsett var man bor. 
De hinder och trösklar som begränsar människors möjlighet att kunna ta del av estetiska 
upplevelser eller eget skapande bör i möjligaste mån undanröjas. Landstinget arbetar för 
att säkerställa all slags tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning samt för att kulturlivet ska ha god geografisk spridning. 
Tillgången till kultur kan se olika ut i olika delar av länet, men landstinget strävar efter 
att hela länet ska gynnas av de satsningar som görs med offentliga statliga och regionala 
medel. Alla regionala kulturaktörer ska i möjligaste mån förlägga aktiviteter och 
föreställningar tilllokaler som uppfyller krav på tillgänglighet. Landstinget ställer krav 
på tillgänglighet hos mottagare av kulturbidrag. 

Den estetiska förmågan berikar ett kunskapssamhälle. Medborgamas kreativitet och 
skapande utgör välfärdsfaktorer. Vissa socioekonomiska skillnader kan undanröjas 
genom subventioner i offentligt finansierad verksamhet. Kulturinstitutionerna tar ibland 
egna initiativ till att öka den kulturella delaktigheten. Uppsala stadsteater AB tillämpar 
t.ex. vid vissa föreställningar en dynamisk prissättning, som innebär att vissa platser 
säljs till reducerat pris. Det gör det möjligt för priskänsliga grupper att kunna ta del av 
aktuella teaterupplevelser trots en svagare betalningsförmåga. Det finns även möjlighet 
för ungdomar att köpa rabatterade säsongskort Denna typ av insatser kan överföras till 
andra institutioner. 

Det immateriella kulturarv som frambärs av gemensamt språk, kunskapsformer och 
sociala koder, tas ofta för självklart av den grupp i samhället som innehar majoritet. För 
minoritetsgrupper kan de istället utgöra exkluderingsfaktorer. Det är viktigt att skaffa 
kunskap om dessa faktorer och sträva efter att underlätta för olika gruppers förståelse 
för varandras kultur, självbild och möjlighet till upplevelser av olika typer av kultur. 
Vid belysandet av ett kulturarv är det väsentligt att även se till den mosaik av 
verkligheter och oskrivna berättelser som ryms däri. Utställare behöver ifrågasätta vems 
berättelser och därmed vems kulturarv som synliggörs. Tillgänglighet är även känslan 
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hos mottagare och publik av att vara välkomnad, inkluderad och att man förstår och kan 
identifiera sig med det som uttalas. Ett exempel på projekt som arbetar med dessa frågor 
är HAIKU-projektet3 i vilket Upplandsmuseet och Folkrörelsearkivet tagit en aktiv del. 
Upplandsmuseet belyser, i ett annat projekt, de funktionsnedsattas perspektiv och vad 
det inneburit att leva med en funktionsnedsättning vid olika tidpunkter genom historien. 

De nationella minoriteterna och kulturen 
I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: sverigefinnar, judar, tornedalingar, 
romer och samer. Länets befolkning tillhörande en nationell minoritet ska ha möjlighet 
att utveckla sin kultur och sitt kulturarv. För att tillgodose olika preferenser och behov 
hos befolkningen måste kulturlivet vara mångfacetterat, innehålla både breda och smala 
kulturyttringar samt erbjuda pedagogisk vägledning för den kulturovane. Kulturlivet ska 
söka spegla länets dominerande kulturella identitet såväl som identiteten i minoritets
och subkulturer. Mångfalden i olika kulturers resurser ska tillvaratas och tillåtas 
blomstra. Nedan beskrivs hur Uppsala läns regionala kulturaktörer samt kommuner idag 
arbetar med att främja och lyfta fram minoritetskulturer och deras kulturarv. 
Landstingets roll blir framgent att som samordnare se var de olika aktiviteterna finns 
och genom länets institutioner och konsulenter bidra till att stödja sammanhang som kan 
förstärka varandra. Vidare bör landstingets roll vara att kompetensutveckla, förmedla 
kunskap och inspirera. Allt för att kunskapen om och förståelsen för de nationella 
minoriteterna ska öka i hela länet. 

I Uppland och Mälardalsområdet utgör sverigefinnar en stor andel av befolkningen. 
Uppsala län är förvaltningsområde för finsk kultur och uppmuntrar därför finska 
kulturprojekt. I länet är även huvuddelen av kommunerna finska förvaltningskommuner, 
undantaget är Heby och Knivsta. Det är av den anledningen ett flertal initiativ och 
projekt med fokus på finsk kultur på gång ute i kommunerna. I Tierps kommun 
tillgängliggörs kultur på finska genom nytt informationsmaterial om biblioteken samt 
att arbetsmaterial till "Ordförrådet", ett språkutvecklingsprojekt för barn i åldern 8-12 
år, även kommer att finnas på finska. Inom Kultur i vården i Östhammar har de sedan 
2012 utbildade finska högläsare, vilka erbjuder högläsning och bokcirklar inom 
äldreomsorgen och dagligverksarnheter. Det har även köpts in finsk litteratur. 
Älvkarleby kommun erbjuder barnteater på finska samt olika träffpunkter och 
gruppaktiviteter på finska för äldre. Med koppling till hemtjänsten finns en bokcirkel. I 
Uppsala erbjuds finska "kulturlådor" där Musik i Uppland deltagit i framtagande och 
utförande. stadsteatern har inlett ett samarbete med Finska Riksteatern för att kunna ta 
emot större gästspel från Finland, som också spelas på finska. Inom ramen för samma 
projekt är tanken att också andra scener runt om i länet skall kunna ta emot gästspel av 
mindre omfattande karaktär. Riksteatern i Uppsala län satsar på finsk produktion på 
tume. Länsbibliotek Uppsala inventerar behov och ideer kring finskspråkigt arbete på 
länets folkbibliotek samt skapar ett nätverk för finskspråkig personal vid biblioteken. 

Upplandsmuseet har anställt en romsk pedagog och gjort en uppmärksammad 
utställning i gatumiljö, "Romska röster", baserad på romsk identitet och romska 
berättelser. I projektet belyses den romska minoriteten traditioner, normer och 

3 HAIKU står för Handikapphistoria i kulturarvet och var ett treårigt projekt 2010-2013 lett av Nordiska 
museet finansierat av Allmänna arvsfonden. 
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fördomar. Projektet har, genom bidrag från Postkodlotteriet, vidgats till en nationell 
satsning på utställningar runt om i Sverige. Ä ven i Tierps kommun kommer romers 
kultur att lyftas fram genom program/utställning under 2015. År 2011 tilldelades 
Dagermanpriset till en kvinna för hennes teaterarbete med romer i Sverige och Ungern. 
Priset, som knyts till arbete i yttrandefrihetens tecken, delas ut av Älvkarleby kommun, 
Dagermansällskapet och lokala medier. 

Arbetet med de övriga nationella minoriteterna är av mindre omfattning. Musik i 
Uppland har som ambition att fortsätta arbetet med att erbjuda program med anknytning 
till de nationella minoriteterna för vuxna, barn- och ungdom samt i skolan. Under 2013 
erbjöds åtta konserter med svensk-samisk musik och under 2014 arrangeras åtta 
konserter med judisk folksång från Östeuropa. I Tierp kommer flerspråkiga sagostunder 
att arrangeras och kommunen kommer fortsatt att satsa på att köpa in medier på 
minoritetsspråk. I Östhammar kommer de nationella minoriteterna och dess 
kulturhistoria ges utrymme vid kommande kulturarrangemang i kommunens regi. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• säkerställa att de regionala kulturaktörerna arbetar aktivt med tillgänglighet, 

jämställdhet och interkultur genom att ta med perspektiven i dialoger och 
överenskommelser. 

• Följa upp arbetet med handlingsplanerna för ökad tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

• Stödja initiativ som ökar mångfalden i länets kulturliv och särskilt beakta de 
nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sin respektive kulturella 
identitet. 

• Under föreliggande kulturplaneperiod ha minst ett tillfälle för erfarenhetsutbyte 
med minoriteterna i fokus. Här inbjuds representanter för de olika nationella 
minoritetsgrupperna, kommuner och andra att presentera sig själva och sina 
satsningar. 

2.2.2 Kultur för barn och unga 
Arbetet med barn och ungas rätt till kultur tar sitt avstamp från FN:s barnkonvention, 
framför allt ur artikel 31 om " ... barnets rätt till vila och fritid, tilllek och rekreation 
samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet ... " samt i de nationella 
kulturpolitiska målen. Genom att uppleva konst och kultur och ägna sig åt eget 
skapande kan barn och unga behålla och utveckla sin fantasi. De kan ifrågasätta och 
konkretisera kunskap, skapa mening samt främja sitt självständiga tänkande. Estetiska 
inslag främjar övrigt lärande och bör uppmuntras. Ju fler sinnen som är aktiva i 
lärandeprocessen desto effektivare lärande. 

Musik- och kulturskolor har en viktig roll att spela när det gäller barns möjlighet till 
eget skapande, möte mellan olika kulturer samt deltagandet i det lokala kulturlivet. 
Ä ven fritidsgårdar, idrottsföreningar och studieförbund är viktiga aktörer under barns 
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och ungdomars fria tid. Biblioteken innehar en viktig roll som nav för lässtimulerande 
insatser och för främjande av demokratitanken, men också genom att vara mötesplats 
och forum för barn- och ungdomskultur. 

Nätverket Kulturkraft arbetar med kultur för barn och unga. I Kulturkraft samlas 
konsulenter, pedagoger och producenter inom områdena bibliotek, dans, film, hemslöjd, 
konst, kulturarv, musik och teater. Samtliga är verksamma i organisationer där 
landstinget är huvudman eller större bidragsgivare. Kulturkraft arbetar både strategiskt 
och operativt för att motverka snedfördelning av resurser till barn- och 
ungdomskulturområdet i länet, men också för att lyfta frågor om tillgänglighet, 
mångfald och jämställdhet. Det strategiska arbetet innefattar t. ex. spridning av goda 
exempel samt bevakning och fördjupning inom olika områden som har betydelse för 
kommunernas barn- och ungdomskultursamordning. Det operativa arbetet i Kulturkraft 
syftar bland annat till att sprida kunskap om olika konstformers uttryck och 
förutsättningar samt till att ge barn och unga möjlighet att ta del av professionell konst 
och kultur i skolan och på sin fritid. Det sker bland annat genom den årliga utbudsdagen 
"Stora Kulturdagen". 

Elevers möte med professionell kultur i skolan har de senaste åren förändrats i och med 
regeringens satsning på Skapande skola. Länets samtliga kommuner och flertalet 
friskolor söker och erhåller statliga medel för Skapande skola. Skapande skola
satsningen är tänkt som ett komplement till skolomas traditionella arbete med kultur i 
skolan. satsningen skulle bidra till mer kultur i skolan. Detta har tyvärr, enligt rapporter 
som framlagts av Myndigheten för kulturanalys, ofta blivit tvärt om. Skapande skola
satsningarna ersätter ibland den kultur man på respektive skola hade tidigare. 
Kulturenheten arbetar därför tillsammans med Kulturkraft för att balansen mellan 
traditionell kultur i skolan och Skapande skola ska upprätthållas. Skapande skola har 
fokus på elevers eget skapande och ofta anlitas kulturpedagoger, istället för som 
ursprungstanken var att professionella kulturskapare skulle anlitas för att tillföra den 
konstnärliga dimensionen till den ordinarie lärarens. Det är viktigt att elever även 
fortsatt möter professionella kulturskapare genom föreställningar och andra utbud. 
Några av länets kommuner har så kallad kulturgaranti, utöver Skapande skola, vilken 
säkerställer elevers tillgång till möten med professionell kultur. 

Internet möjliggör att man kan vara medskapande i den kultur som konsumeras, så 
kallad prosumtion, där producerande och konsumerande sker samtidigt. Barn och unga 
är i allt högre grad själva kreatörer på den digitala arenan. Det är viktigt att landstinget 
beaktar och främjar detta, så att den unga generationens kunskaper, värderingar och 
kulturyttringar tillvaratas. Så görs redan idag genom Kulturkrafts satsning på 
facebooksidan "Kulturkollen" samt genom möten och processer i samarbete med länets 
kommuner. Det arbetet behöver växlas upp till fler och större satsningar. 

Regionala kulturaktörer arrangerar festivaler där unga ges möjlighet att utvecklas och 
visa upp sitt eget skapande. Några exempel är Skapa Dans, Focus Filmfestival, Musik 
Direkt, Unga skrivare och Ung Kultur Möts. Landstinget fördelar årligen bidrag till 
ungdomsorganisationer på distriktsnivå och ungdomsstipendier till talangfulla 
ungdomar utdelas inom olika konstområden. Sedan år 2011 utdelas priset "Årets 
Uppskattning" till en aktör som gjort betydande insatser inom barn- och 
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ungdomskulturområdet Landstingets kulturnämnd avsätter medel till ett arrangörsstöd 
för inköp av teater- och dansföreställningar riktande sig till barn och unga och är 
producerade av professionella teater- och dansgrupper. Med satsningen på Kulturbussar 
erbjuder landstinget, genom Upplands Lokaltrafik, länets skolklasser att resa till 
kulturaktiviteter och kulturella resmål kostnadsfritt under kollektivtrafikens 
lågtrafiktider. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Utveckla satsningen på Kulturbuss till att även inkludera förskolor och 

fritidshem, både under terminen och under loven. 

• Genomföra en kampanj för andra resmål än Uppsala stad, så resor med 
kulturbussar sker i alla riktningar, även inifrån Uppsalas innerskolor ut tilllänets 
alla kommuner. 

• Genomföra ett eller flera seminarier kring olika modeller för kulturgaranti och 
hur man bäst förankrar och genomför dessa modeller lokalt. 

• Genomföra ett seminarium för att öka kunskapen kring att arbeta med estetiska 
lärprocesser och skapande skola-projekt. 

• Driva läsfrämjandeprojekt som möter de unga i deras egna miljöer. Nya sätt att 
nå barn och unga samt att arbeta läsfrämjande prövas (se även avsnitt 4.4.8). 

2.2.3 Digital delaktighet 
Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Internet möjliggör ett snabbt och oavbrutet 
informationsflöde. Kunskap om hur datorer och intemet används är för den enskilde 
avgörande för att kunna vara en del av samhällsdebatten, kunna verka på en modem 
arbetsmarknad såväl som att delta i social interaktion på nätet. Sett ur ett 
samhällsperspektiv är insatser för att skapa digital delaktighet en del av 
demokratiarbetet 

2013 antog Regionförbundet Uppsala län Digital agendaför Uppsala län 1.0, vilken 
ska medverka till att länet blir en attraktiv kunskapsregion. I Uppsala län beräknas drygt 
40 000 invånare i åldersgruppen 16 år och uppåt, stå utanför den digitaliserade världen, 
genom att inte ha tillgång till eller tillräcklig kunskap om digital kommunikation. 
Endast 45 % i länet har tillgång till fast bredband med hög kapacitet och skillnaden är 
stor mellan tätort och landsbygd. 

En del av folkbibliotekens kärnuppdrag är att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Detta gäller 
även folkbildningen i stort. Länsbibliotek Uppsala arbetar för att stödja och finna former 
och samverkanspartners för att detta uppdrag ska kunna utföras på bästa sätt utifrån 
lokala förutsättningar och behov. Under 2014 startar en mer aktiv samverkan med 
seminarier och möten mellan folkbibliotek, folkhögskolor, museer och föreningsliv. 
Länsbiblioteket håller tillsamman med Uppsala Läns Bildningsförbund ihop satsningen, 
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som verkar för att olika satsningar inte kolliderar utan hakar i varandra på ett organiskt 
sätt, så att de totala resurserna används på bästa sätt för medborgarna. 

Landstinget är en del av en innovativ digital samhällsutveckling och strävar efter att öka 
förståelsen för hur moderna tekniska verktyg är uppbyggda, för att därmed möjliggöra 
för en större grupp människor att kunna använda sig av de digitala verktygen i sina liv. 
Digitala verktyg erbjuder nya kulturupplevelser och kan även tillgängliggöra redan 
befintliga kulturupplevelser och kulturarv. Sedan den förra kulturplanen skrevs har 
digitaliseringen av biografer i länet fortsatt. Alla kommuner utom Knivsta hade år 2013 
tillgång till en digitaliserad biograf inom kommungränsen. Digitaliseringen av biografer 
är viktig för visningsmöjlighet av nyproducerad film, men vidgar också biografens 
verksamhetsområde. Förutom film kan digitala livesändningar av konserter, 
scenkonstföreställningar och föredrag visas. Biograferna kan erbjuda ett mer varierat 
utbud av aktiviteter till en bredare målgrupp och det ges goda möjligheter att utveckla 
biograferna till digitala mötesplatser. Landstingets filmkonsulent arbetar med att stödja 
biografernas övergång till den digitala tekniken och dess nya möjligheter. Dessutom ges 
fortbildning tilllänets professionella filmare i den nya digitala tekniken för att de ska 
kunna ta del av dess möjligheter. Fortbildningar för länets pedagoger ges också, för att 
de ska kunna använda digitala verktyg i undervisningen. 

Digitaliserade museer och arkiv kan göra samlingar tillgängliga utan att publiken 
behöver besöka det faktiska museet eller arkivet. Upplandsmuseet arbetar med "Digitalt 
Museum", en satsning för att göra museisarnlingarna tillgängliga på internet. Museet 
utvecklar databasen PRIMUS, som på sikt kommer att kunna hantera de delar av länets 
kulturarv som utgörs av museisamlingar. Även de regionala arkiven arbetar med 
digitalisering av sina bestånd. De punktinsatser som gjorts under 2013-2014 har dock 
visat att digitaliseringen av bestånden i syfte att öka sökbarheten, är mycket 
kostnadskrävande och att det behöver utvecklas gemensamma metoder för detta i 
interregional samverkan över tid. 

För att synliggöra och utveckla ett levande kulturliv bör kultursektorn finnas närvarande 
på de arenor som medborgarna använder. Ur ett politiskt och demokratiskt perspektiv 
kan digitala plattformar fungera som arenor för interaktion med och information till 
allmänheten. Det är dock viktigt att påminna om att dessa plattformar medför nya 
utmaningar kring källkritik och upphovsrätt. Internet underlättar spridning av konst och 
kultur. Interaktivitet och medskapande möjliggörs. Det är positivt, men samtidigt är det 
nödvändigt att värna om upphovsrätten så att professionella kulturskapare får ersättning 
för sitt arbete. Upphovsrätten behöver reformeras och anpassas till den digitala 
verkligheten. Samverkan mellan konst, teknik och politik är viktig för att få en 
utveckling där de som utifrån sin profession skapar innehåll på nätet ersätts för detta. 
Utveckling av infrastrukturen för konst i den digitala världen blir avgörande för om 
kulturskapare ska kunna leva av sin konst i en framtid. Ett relativt nytt sätt att genom 
nätet finansiera sin konst är crowdfundini eller användarfinansiering som det också 

4 Crowdfunding eller s.k. användarfinansiering innebär enligt Kulturrådets definition en breddad 
finansiering av kulturprojekt En person beskriver sin projektide, vanligtvis via internet, och 
privatpersoner eller företag har möjlighet att vara med och finansiera projektet i ett tidigt skede. Ibland 
ges även finansiärerna möjlighet att påverka projektets utformning. 
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kallas. Hitintills mest använd inom film och musik, men även andra konstarter börjar få 
upp ögonen för detta sätt att genom "många bäckar små" söka finansiera sina olika 
projekt. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Stödja och uppmuntra satsningar inriktade på att öka länsinvånarnas förmåga att 

navigera och kommunicera på nätet. 

• I samråd med Upplandsmuseet skapa förutsättningar för digitalisering av 
kulturhistoriska samlingar i regionen för att öka tillgängligheten till vårt 
kulturarv. 

• Skapa ett nätverk med bred representation ur kultursektorn - landstinget, . 
biblioteken, folkbildningen och ABM-sektorn (Arkiv, Bibliotek och Museer), 
för erfarenhetsutbyte och samarbete gällande satsningar på digitaliseringen. 

• Genomföra en mötesplats för kulturskapare och kulturentreprenörer, för 
information om och erfarenhetsutbyte kring crowdfunding. 

• Länsbibliotek Uppsala håller samman en digital satsning på nya former av 
läsfrämjande och digitalt berättande, där ny teknik och dess möjligheter 
utforskas, med fokus på tillgängliggörande och medskapande. 

2.2.4 Kultur och hälsa 
Konst och kultur är bärare av nycklar som kan öppna och förändra vårt medvetande på 
ett djupare plan. Det finns vetenskapliga studier som visar att kulturell aktivitet har ett 
samband med god hälsa. Forskning visar att hjärnans formbarhet påverkas när vi 
upplever kultur. När hjärnan förändras följer en rad intressanta effekter som till exempel 
ökad minneskapacitet, nya kontaktytor mellan hjärnans olika nätverk och därmed ökad 
möjlighet till nyinläming. Nationell och internationell forskning bedrivs inom området 
kultur och hälsa och i N orden ökar samarbetet för gemensamt erfarenhetsutbyte. Med 
nationella satsningar som "Den kreativa hjärnan" och "Centrum för kultur och hälsa" 
sprids kunskaper om vetenskapliga framsteg och upptäckter inom området kultur och 
hälsa. Tack vare vetenskapen inser vi att sambanden mellan "den yttre världen" och 
"den inre världen" är viktiga för människors välmående och hälsa. 

I takt med att vi lever allt längre ökar antalet äldre människor i befolkningen. Självklart 
har denna grupp lika stor behållning av och rätt till deltagande i kulturlivet som alla 
andra. Därför ska äldre ges god tillgång till ett brett kulturellt utbud. Landstingets 
Kultur i vården riktar sig till både patienter, närstående och personal inom landstinget. 
Genom att förlägga kulturprogram till vårdlokaler ges patienter tillgång till 
kulturevenemang. Eftersom många människor dagligen rör sig i vårdlokalerna når 
kulturprogrammen ut till en bred målgrupp. Landstinget driver ett regionalt nätverk för 
dem som arbetar med Kultur i vården i länets kommuner och deltar även i ett nationellt 
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nätverk. Ytterligare en del i landstingets arbete med Kultur i vården är den konstnärliga 
gestaltningen av landstingets vårdlokaler. 

Ytterligare en faktor som påverkar oss människor är samspelet mellan natur, kultur och 
hälsa. Påverkan är av både fysiskt och psykiskt slag. Närvaron av grönområden i 
stadsmiljöer är gynnsam för hälsan och själen mår bra av att vistas i natursköna 
områden. En viktig samarbetspart för att utveckla kulturupplevelser i anslutning till 
naturen är Upplandsstiftelsen, en ideell förening vars medlemmar utgörs av landstinget 
och länets kommuner. Samverkan ska intensifieras för att skapa konst- och 
kulturupplevelser på utvalda platser i länets naturområden. Viktiga parter i detta arbete 
är förutom Upplandsstiftelsen och kommunerna, även länsstyrelsen, besöksnäringen, 
universiteten och Regionförbundet 

Kulturförvaltningen deltar i flera nätverk med aktörer från olika verksamhetsområden 
inom landstinget, där det gemensamma målet är att öka kulturutbudet inom landstinget. 
Ett par exempel är nätverken SKA - Samverkan för Kultur på Akademiska sjukhuset 
som genomför "Kulturdygnet" och Kulturnätverket Barn och unga på Akademiska som 
genomför "Barnkulturens dag". Dessa sektorsövergripande nätverk bidrar till ett bättre 
utnyttjande av tillgängliga kulturresurser, liksom till att göra kultur till en integrerad del 
av vårdverksamheten. Medicinhistoriska museet erhåller verksamhetsbidrag via 
kulturnämnden och bör nämnas särskilt. Det är en källa för undervisning i medicinens 
historia för läkekonstens olika specialiteter. Museet är öppet för allmänheten i alla 
åldrar. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Utveckla samarbetet med Uppsalas två universitet och Akademiska Sjukhuset 

inom området kultur och hälsa samt identifiera och sätta igång minst ett 
forskningsprojekt under kulturplaneperioden. 

• Utveckla Kultur i vården-nätverket till att involvera alla kommuner i länet. 

• Anordna seminarium kring ämnena kultur och hälsa och kultur för äldre. 

• Utveckla konceptet Kultur på recept i olika former, i samverkan mellan 
kulturinstitutionerna, kommunerna och landstinget. 

• Utveckla kultur- och naturstigar i kulturellt betydelsefulla strövområden i länet i 
samverkan mellan landstinget, Upplandsmuseet, Upplandsstiftelsen, 
Regionförbundet, universiteten, Länsstyrelsen och kommunerna i länet. 

2.3 En attraktivare livsmiljö - utvecklingsområden 

2.3.1 Arrangörer och lokaler 
Arrangörer och ändamålsenliga lokaler behövs för att medborgarna ska kunna ta del av 
ett kulturellt utbud liksom för att kulturskapare ska kunna arbeta och verka i länet. 
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Arrangörer och lokalhållare är av skilda slag; offentliga aktörer, privata aktörer eller 
civilsamhällets föreningar, samfund, kyrkor och andra organisationer. 

Bristen på ateljeer, studios, scener och repetitionslokaler är stor i flera kommuner, vilket 
försvårar konstnärligt skapande i länet. Detta begränsar dessutom möjligheten för 
turnerande verksamhet inom scenkonstområdet och utställningsområdet. Föreningslivet, 
studieförbunden och olika samfund är lokalhållare med god geografisk spridning i länet. 
Dessa lokaler utgör en viktig resurs där andra scen- eller utställningslokaler saknas, 
vilket utnyttjas främst för musikevenemang. Länets arrangörsföreningar är viktiga för 
den kulturella infrastrukturen och möjliggör för invånarna att vara delaktiga i beslut om 
kulturutbud på lokal nivå. Olika konstarter och kulturformer ställer olika krav på lokal 
och arrangör. Förutom att dessa krav måste tillgodoses ska tillgängligheten för 
funktionsnedsatta vara tillfredsställande. Genom ökad samverkan mellan ideella, privata 
och offentliga aktörer samt ökad samordning mellan olika konstarter kan behoven 
tillgodoses på ett bättre sätt. 

Landstingets kulturnämnd avsätter medel till arrangörsstöd för inköp av teater- och 
dansföreställningar producerade av professionella teater- och dansgrupper. 
Föreställningar för barn och unga prioriteras. Ä ven Uppsala kommuns kulturnämnd 
avsätter medel till ett arrangörsstöd för inköp av teater- och dansföreställningar för barn 
och unga. Dessa arrangörsstöd handläggs och förmedlas av Riksteatern Uppsala län. 
Under 2013 genomförde Riksteatern Uppsala län, på uppdrag av landstinget och 
Riksteatern nationellt, en kartläggning; "Vi är arrangörer och behöver en lokal - en 
kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län" (se www.lul.se/kultur). 
Riksteatern Uppsala län kommer utifrån denna, att i samråd med lokalhållare, uppdatera 
sin befintliga webportal och i samverkan med landstinget stödja satsningar på lokaler 
och arrangörskap. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Ta tillvara resultaten av den kartläggning som genomfördes 2013 om 

arrangörskap och lokaler genom att i samverkan med länets kommuner upprätta 
en handlingsplan. 

• Tillsammans med Riksteatern Uppsala län och Riksteatern nationellt genomföra 
en inspirationsdag för länets arrangörer. 

2.3.2 Kulturmiljöer i länet 
Uppsala läns många värdefulla kulturmiljöer ger länsinvånarna en djupare förståelse för 
länets historia och är en resurs för såväl besöksnäring som regional utveckling. Genom 
att utveckla kulturmiljöerna som besöksmål ökar tillgängligheten för länets invånare 
och besökare utifrån. Ett problem som identifierats och som behöver lösas är hur man 
rent praktiskt tar sig tilllänets olika kulturmiljöer. Bevarande och utveckling av 
kulturlandskapet samt utvecklingen av information om och kommunikation till dessa, är 
viktiga för regionens utveckling. Upplandsmuseet, liksom Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU), har hög kompetens på området. Inom kulturmiljöområdet finns många aktörer i 
länet och förutom de tidigare nämnda är Länsstyrelsen i Uppsala län en viktig aktör som 
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tillsynsmyndighet och främjare av länets kulturmiljöer. Det finns en stor 
utvecklingspotential i att öka utbyte och samverkan mellan de olika aktörerna. 

Vilka typer av kulturmiljöer finns i länet? Den uppländska bondekulturen har satt sina 
spår på länets landsbygd. I den södra delen av länet och trakten kring Mälaren finns 
stora bondgårdar, slott och herrgårdar som markerar jordägandets sociala struktur. De 
ståtliga slotten och herrgårdarna är ett resultat av adelns ekonomiska maktställning och 
uppförda enligt då rådande stilideal i Europa. Herrgårds- och agrarlandskapet har goda 
förutsättningar att vidareutvecklas till attraktiva besöksmåL Några betydelsefulla 
anläggningar som redan idag är öppna för besökare är Wik, Grönsöö, Biskops-Arnö och 
Skokloster. 

Järnhanteringens långa historia i Uppland gör sig påmind på flera platser. I synnerhet i 
Dannemara gruvor och vid nordupplands många vallonbruk speglas järnets storhetstid 
och den stora efterfrågan på kvalitativt stångjärn som möjliggjorde de storslagna 
bruksmiljöer som växte upp här under 1700- och 1800-talen. Ett besökscentrum som 
förklarar sammanhangen och vägleder besökare till bruksmiljöerna saknas. Ideer om 
detta har funnits en längre tid men har ännu inte kunnat verkställas. 

De historiska byggnaderna i Uppsala vittnar om stadens historia som lärdomsstad och 
ärkebiskopssäte. I Gamla Uppsala finns betydelsefulla spår av en förhistorisk bosättning 
och kultplats med ett museum i nära anslutning. Både det historiska Uppsala och det 
förhistoriska Gamla Uppsala är välbesökta resmål med stort kulturhistoriskt värde. Flera 
värdefulla fornlämningar finns också på andra håll i länet, till exempel i Vendel och i 
Enköpingsområdet. Upplandsmuseet utgör en viktig operativ part när stat och 
kommuner utvecklar besöksmål med koppling tilllänets kulturhistoriska miljöer. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Tillsammans med Upplandsmuseet skapa ett nätverk för samarbete, diskussion 

och erfarenhetsutbyte inom kulturmiljöområdet 

• Fortsatt utforska, utveckla och tillgängliggöra besöksmålet Wik i samarbete med 
Upplandsmuseet, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen och Uppsala kommun. 

• Stödja och följa utvecklingen av besöksnäringen i Vallonbruksområdet 

• Att utifrån utredningsresultatet om Gamla Uppsala museum uppdra åt 
Upplandsmuseet att göra en handlingsplan för en fortsatt utveckling av området. 

2.3.3 Konst i det offentliga rummet 
Det offentliga rummet delas av alla. Ett offentligt rum med konstnärliga uttryck eller 
andra kulturella aktiviteter bidrar till att fler människor möter kultur i sin vardag och till 
att den fysiska miljön blir mer variationsrik. Konst kan försätta människor i ett 
sammanhang, förklara och diskutera samtiden, vara inspirerande och roande/oroande. 
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En väl utvecklad pedagogik kan dessutom fördjupa intresset och kunskapen om konst i 
vår omgivning. 

Kulturförvaltningen har landstingsfullmäktiges uppdrag att konstnärligt gestalta 
landstingets lokaler. I samband med nybyggnationer, orobyggnationer och förhyrningar, 
anslås som tidigare nämnts (se 2.1.3) motsvarande l %av 
byggnads/produktions-kostnaden till konstnärlig gestaltning. Målgrupp för landstingets 
arbete med offentlig konst är länets invånare i egenskap av patienter, brukare, personal, 
anhöriga, besökare, elever och konferensdeltagare. 

Landstingets konst finns placerad i och i anslutning tilllandstingets lokaler i alla länets 
kommuner och visar en stor konstnärlig variation i teknik och konstnärliga uttryck. 
Detta ger länsinvånarna en möjlighet att ta del av ett brett utbud av samtida konst av 
hög kvalitet. Oavsett om det är enstaka verk på vägg eller större platsspecifika 
byggnadsanknutna verk, så är konsten en viktig del av den totala miljögestaltningen och 
upplevelsen av landstingets vårdlokaler, administrativa lokaler och platser där 
människor möts. Landstinget arbetar för att spegla den samtida konstens många uttryck. 
Konst i offentlig miljö omfattar idag förutom traditionella uttryck till exempel rörlig 
bild, ljus- och ljudkonst 

Med stöd av Statens Konstråds uppdrag Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer 
har Landstingsservice i samarbete med Akademiska sjukhuset, landstinget, kommunen 
och universitetet utvecklat Gestaltningsprogramför Akademiska sjukhuset. Programmet 
ger en historisk bakgrund till områdets förutsättningar och bebyggelse, värderar 
nuvarande arkitektur och gestaltning samt ger riktlinjer för kommande utformning av 
såväl bebyggelse som struktur. Programmet är ett styrande dokument med syfte att 
förstärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av den offentliga miljön. 
Visionen är att med en helhetssyn på området skapa en läkande miljö, även utanför 
byggnaderna. 
I ett internationellt perspektiv pågår intressant forskning kring vårdbyggnad, utformning 
av vårdlokaler och konstens relation till detta. Landstinget deltar i nationella nätverk 
kring frågor om konstnärlig gestaltning i vårdlokaler och följer internationell forskning 
på området. Hösten 2013 genomfördes ett seminarium i samarbete med Centrum för 
vårdens arkitektur (Chalmers) och Västfastigheter (Västra Götalandsregionen) kring 
frågor om möjligheter till samverkan mellan konst och arkitektur i vårdmiljöer. 
Samarbetet kommer att fortsätta. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• I enlighet med Gestaltningsprogrammet för Akademiska sjukhuset göra nya 

konstinsatser och utveckla nya samarbeten för att skapa ett attraktivt 
sjukhusområde. 

• Arrangera minst ett seminarium med nationellt deltagande kring forskning om 
konst och arkitektur i vårdlokaler. 
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2.3.4 Kultur och samhällsutveckling 
När vi medvetet använder konst och kultur som en integrerad del av samhället kan en 
mer attraktiv och levande livsmiljö uppnås. Med övergripande samarbeten mellan 
politikområden kan genomgripande synergieffekter skapas. Det är viktigt med många 
röster i det gemensamma samhällsbyggandet och nya infallsvinklar kan ges om 
civilsamhället med folkbildnings- och bildningsverksamhet samt den professionella 
kultursektorn med fria kulturskapare tas in tidigt i samhällsplanerande processer. 

Nationella satsningar på kultur och samhälle har pågått under ett antal år och i och med 
det har också olika begrepp myntats. Från upplevelseindustri till kreativa sektorn för att 
landa i det vi idag kallar kulturella och kreativa näringar (KKN). Landstinget drev i 
samverkan med Regionförbundet Uppsala län mellan 2008 och 2012 två projekt med 
fokus på att stödja och främja kreatörer i länet: KRUT- Kreativ Utveckling och 
efterföljande Kreatörslots Uppsala län. Det senare har av Tillväxtverket lyfts fram som 
ett av de särskilt intressanta inom uppdraget "Mäklarfunktioner/ nätverk/ modeller för 
samverkan". Under den första tiden av dessa satsningar har fokus legat på att 
"ekonomisera kulturen" genom att synliggöra och främja tillväxt inom kultursektorn. 
Eftersträvansvärt framöver är att likväl "kulturalisera ekonomin", genom att nyttja de 
kompetenser och den dynamik som finns inom KKN samt skapa förutsättningar för att i 
högre grad involvera kreatörer och kulturskapare i samhälls- och tjänsteutveckling. 

Trots de insatser som gjorts inom Kulturella och kreativa näringar, är stödstrukturen för 
dessa näringar idag nästintill obefintlig. Stor potential finns och många lärdomar kan 
dras från de projekt som bedrivits. Det finns fortsatt ett behov av anpassad rådgivning, 
organisations- och kompetensutveckling, nätverk och samarbeten, finansiering, 
metodutveckling för bättre anpassade mätverktyg, mötesplatser och lokaler samt 
omvärldsbevakning. Det finns även behov av att koppla samman kompetenser samt att 
matcha kreatörer och potentiella uppdragsgivare med varandra. Med utgångspunkt i 
Uppsala stad och läns starka koppling till akademi och forskning finns förutsättningar 
för utveckling av upplevelsebaserat lärande och "edutainment",5 vilket en intensivare 
samverkan mellan landstinget, Regionförbundet och universiteten i arbetet med KKN
frågor skulle kunna möjliggöra. 

Under projekttiden 2008-2012, byggdes ett nätverk av kreatörer och berörda tjänstemän 
upp. Att åter väcka liv i detta vore värdefullt, då samverkan är av central betydelse för 
att insatser från kommunal, regional och statlig nivå ska komplettera och förstärka 
varandra. När landstingets regionala kulturplan, den regionala utvecklingsstrategin 
(RUSen) och kommunala styrdokument synkroniseras med varandra, skapas 
förutsättningar för att satsningar ger maximal utdelning och gemensamma mål nås. 

Landstinget vill fortsätta att sprida kunskap om metoden Cultural Planninl och stödja 
de kommuner i länet som vill använda denna eller liknande metoder, allt för att Uppsala 

5 Edutainment, underhållning i lärande syfte. 
6 Cultural Planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Ett kartläggningsarbete 
görs utifrån de kulturella resurser som finns i lokalsamhället och på den särskilda platsen. Genom att 
Cultural Planning knyter kulturfrågor till en konkret plats finns det en demokratisk möjlighet att lyssna 
till och involvera platsens invånare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. 
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län ska kunna erbjuda en attraktiv livsmiljö. Cultural Planning sammanlänkar kultur 
med samhällsplanering. Genom att identifiera kulturella resurser, traditioner och 
identiteter som präglar en plats eller ett område och skapa utvecklingsplaner utifrån 
dessa. Metoden har ett tydligt medborgarperspektiv och kan ses som ett komplement till 
den traditionella samhällsplaneringen. 

Särskilda satsningar 2015-2017: 
• Arbeta för att företrädare för kultur i större utsträckning används i 

samhällsplanerande processer. 

• Förstärka strukturer för kontinuerlig samverkan mellan landstingets regionala 
nivå, universitetens statliga nivå och de olika kommunala nivåerna inom konst, 
kultur, humaniora och samhällsvetenskap. 

• Särta igång minst två projekt inom Kulturella och kreativa näringar (KKN) -i 
första hand i samverkan med Regionförbundet 

• Tillsammans med Regionförbundet, väcka liv i det slumrande KKN-nätverket 

• Fortsätta anordna seminarierlagar kring kulturens plats i samhällsutvecklingen, 
nätverksträffar, erbjuda råd och stöd till kommunerna med utgångspunkt i 
Cultural Planning. 

• Utveckla kontakten med universiteten för samarbete kring Cultural Planning och 
stimulera till att metoden tas upp i samhällsplaneringsprogrammet 
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3 Uppsala län 

Uppsala län har så väl utmaningar som möjligheter i det fortsatta arbetet kring 
kulturområdet. Länets åtta kommuner har olika geografiska förutsättningar och påverkas 
dessutom av närheten till centralorter, i och utanför länet samt de kommunikationsstråk 
som löper genom länet. En stor arbetspendling pågår både inom, in till och ut ur länet. 
Det finns stora skillnader i befolkningssammansättningen, såväl i stort som inom 
respektive kommun. Till exempel är utbildningsnivån högre och antalet invånare med 
utländsk bakgrund större i Uppsala centralort än i resterande delar av länet. De bägge 
universiteten och Svenska kyrkan har i Uppsala en stark ställning. Dessa aktörer spelar 
en framträdande roll i första hand genom sitt rika konstinnehav, men även på 
musiksidan, inte minst inom körverksamheten. Körverksamheten i länet omfattar allt 
ifrån anrika manskören Orphei Drängar i Uppsala till Swahilikören i Håbo. Uppsala 
universitets körcentrum är en viktig samlande aktör. Eftersom Uppsalas kulturliv är 
länets största och mest attraktiva, reser många invånare i länets andra kommuner till 
Uppsala för att uppleva kultur. 

Gemensamt för alla länets kommuner är att biblioteken ses som viktiga kulturaktörer. 
Särskilt viktiga är de i mindre kommuner. Utöver utlåningsverksamheten är biblioteken 
mötesplatser och arrangörer av kulturevenemang. I flertalet av länets kommuner är det 
lokala musiklivet starkt. I landsortskommunerna betyder olika församlingar utöver 
Svenska kyrkans, men också enskilda eldsjälar samt kultur- och idrottsföreningar, 
mycket för vilken konst och kultur som tillgängliggörs. 

Det är de enskilda delarna som gör Uppsala län unikt - delarna skapar helheten och 
bilden av ett rikt kulturliv träder fram. För mer djupgående beskrivning av länets 
förutsättningar finns två rapporter (2011) tillgängliga på landstingets hemsida: 
www .lul.se/regionalkulturplan. 

3.1 Uppsala läns rika kulturliv- åtta kommuner 
I detta avsnitt ges en kortare beskrivning av länets respektive kommuner och deras 
kulturliv. 

Enköpings kommun 
Enköpings kommun arbetar för kultur med bredd och mångfald, både som en del av 
medborgarnas vardag och en viktig del av besöksnäringen. I kommunen finns ett rikt 
utbud av besöksmål, där förhistoriska lämningar, medeltida kyrkor samt historiska slott 
och gårdar tillsammans utgör en kontinuitet över mer än 6000 år. Bland dessa utgör 
bland annat hällristningsområdet i Boglösa, Enköpings museum, Grönsöö slott med 
tillhörande slottspark, landmärken för kommunens arbete med kulturturism. 
Mälarlandskapet med sina viktiga kulturmiljöer tillsammans med stadens parker skapar 
gröna miljöer för människors välmående. Under de kommande åren byggs Kulturhuset 
Joar om till en attraktiv och kreativ arena för bildkonst, litteratur, scenkonst, musik och 
dans. Den kulturella prägeln märks också inom den småskaliga näringsverksamheten 
där kommunens kulturhistoria stärker varumärken och genererar arbetstillfällen. 
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Hebykommun 
Heby kommun siktar mot att genom kulturlivet skapa ett mer attraktivt samhälle. Den 
kommunala musikskolan skall utvecklas till en Kulturskola där dans, drama, bild och 
skrivarlinjer kompletterar musiken. Kulturskolan agerar som motor och kulturutbudet 
som erbjuds innevånarna utvecklas genom samverkan mellan lokala kulturentreprenörer 
och de befintliga kultur- och idrottsföreningarna. Kulturskolan blir en viktig 
framgångsfaktor för att Heby kommun skall bli mer attraktiv. 

Håbokommun 
Håbo kommun befinner sig i ett expansivt skede med unika möjligheter att ge kulturen 
en ny betydelse. Med ett rikt kulturhistoriskt arv från järnålder, till kyrkor, herrgårdar 
och statarlängor men även dagens tätort, finns goda förutsättningar för utveckling. I 
kommunen finns tre välkända kulturinstitutioner som bidrar till dagens och framtidens 
kulturutbud och lyskraft: Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Skoklosters Slott och 
Åbergs museum. 

Knivsta kommun 
Knivsta kommun har med sin gynnsamma utveckling förutsättningar för att skapa starka 
konstnärliga och kulturhistoriska avtryck. Genom att binda samman bygdens 
innehållsrika historia med den mångfald av kreativa människor som befolkar 
kommunen skapas konst och kultur. Det nybyggda biblioteket är en viktig mötesplats 
och man har en väl fungerande och nationellt erkänd biblioteksverksamhet i framkant, 
som främst riktar sig till barn och unga. 

Tierps kommun 
I Tierps kommun samverkar det aktiva föreningslivet och enskilda samarbetspartners 
till att ständigt "hålla kulturen nära". Den rika kulturhistorien med vallonbruk, Örbyhus 
slott, Vendelbygden och Östersjökusten, ligger till grund för den fortsatta utvecklingen. 
I bygden finns en tradition kring nyckelharpan som är unik både nationellt och 
internationellt. Kommunen satsar på evenemang för barn och ungdom, en väl utbyggd 
kulturskola och "Konst på väg" - den återkommande konstrundan med runt 20 000 
besökare varje år. 

Uppsala kommun 
Uppsala kommun har många evenemang av nationellt och internationellt intresse. 
Uppsala är kulturellt centrum i länet och kulturlivet omfattar en stor mängd 
verksamheter. Här finns aktörer inom en mångfald av kulturformer och olika kulturer. 
Med såväl stora offentliga som mindre ideella och privata verksamheter, erbjuds ett 
mångfacetterat utbud av kultur tilllänets invånare. Universiteten och Svenska kyrkan 
bidrar till kulturlivet bland annat genom kulturhistoriska byggnader, konstsamlingar, 
museiverksamheter, kulturarrangemang och mötesplatser. Samtliga regionala 
kulturinstitutioner som ingår i kultursamverkansmodellen har sitt säte i Uppsala. 

Älvkarleby kommun 
Älvkarleby kommuns kulturlivs styrka är dess arrangemang runt de historiska arven 
med bruk, vattenvägar, fisketraditioner och folkmusik. Dessa kompletteras med nutida 
konst-, litteratur- och musikarrangemang. Kommunens litenhet underlättar för 
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föreningar och andra aktörer att samarbeta över verksamhets- och åldersgränser. Planer 
finns för utökade arrangörssamarbeten. 

Östhammars kommun 
Östhammars kommun har ett livskraftigt föreningsliv och god infrastruktur för kultur 
inom vård och skola. Kommunen kännetecknas av stor variation av kultur- och 
naturvärden; skärgård och kuststäder från medeltiden, unika gruv- och bruksrniljöer, 
småbrutna odlingslandskap och fornlämningar från äldre järnåldern. Festivalen 
"Östhammars musikvecka" arrangeras årligen av kommunen. På litteraturområdet satsar 
kommunen på att förstärka biblioteksverksamheten. 

3.2 Det professionella kulturlivet 
Regionala kulturinstitutioner utgör ofta en utgångspunkt för det professionella 
kulturlivet. I Uppsala län ligger alla de regionala institutioner som ingår i 
samverkansmodellens bidragsfördelning i Uppsala kommun. Det gör att centreringen av 
medel och infrastruktur för länets professionella kulturliv i mångt och mycket är knutet 
till centrala Uppsala. Viktiga aktörer finns dock i andra delar av länet, som t ex Biskops
Arnö i Håbo kommun och Eric Sahlström Institutet i Tierps kommun. 

I Uppsala län finns professionella kulturskapare inom alla konstarter. Tillsvidareanställd 
personal finns på Uppsala stadsteater och vid Musik i Uppland, men de flesta 
kulturskaparna i länet är frilansande. Samspelet med institutionerna är viktigt för det fria 
kulturlivet, men det anses svårt för enskilda kulturskapare och fria grupper att få access 
till de stora institutionerna och deras verksamhet. 

Den kulturella infrastrukturen är svagt utvecklad i länet, men det finns vissa 
stödstrukturer. Kulturskaparna är betydelsefulla dialogpartners i utvecklandet av 
kulturplanen, men också för att förstå hur stöd och infrastruktur för de professionella 
kulturskaparna bäst ska utformas och stärkas. De fria kulturskaparna är spridda över 
länet och på vissa platser har de gått ihop för att stödja varandra. Det är inte ovanligt att 
olika besöksmål också blir samlingsplatser för kulturskapare. De olika V all on bruken är 
exempel på detta där Skornakarlängan i Österbybruk och Hantverkets Hus i Lövstabruk 
kan nämnas, liksom klusterbildningen på Laxön i Älvkarleby. 

De 13 centrumbildningar som finns i Sverige idag är tillgängliga för länets 
kulturskapare, men en relativt liten andel uppsalabaserade medlemmar återfinns i de 
respektive centrumbildningarna. Centrumbildningarna har ett arbetsförmedlande 
uppdrag från staten och anledningen till de låga medlemsantalen från länet är intressant 
att undersöka vidare. 

På nationell nivå finns strukturer för stöd till de professionella kulturskaparna, med 
fack- och intresseorganisationer. Dessa är dock ofta svagt organiserade ute i regioner 
och kommuner, men inom t.ex. bild- och formkonsten finns regionala och lokala 
sammanslutningar för att stärka de fria och professionella utövarna. Uppsala 
Konstnärsklubb bildades 1955 och fungerar som en mötesplats för diskussioner och 
samvaro, men arbetar även för att förbättra konstnärernas villkor i Uppsala län. 
Konstnärsklubben förfogar över lokaler i Walmstedtska Gården Galleri l samt Å-
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huset i centrala Uppsala. Ytterligare en sammanslutning för bild- och formkonstnärer är 
Upplands KRO-förening. KRO/KlF Region Öst omfattar Uppsala län. Konstföreningar 
finns även i Tierp, Enköping, Östhammar och i Uppsala. Det finns också fristående 
konstnärsgrupper som stärker varandra och tillsammans gör avtryck i länet. 
Medlemmarna är förutom att de arbetar i länet också verksamma nationellt såväl som 
internationellt. I Uppsala kommun finns exempelvis Kaleido - ett konstnärskooperativ 
med konsthantverkare inom bland annat keramik, smide, textil, smyckeskonst- som 
gemensamt driver egen butik och galleri. Dessutom finns i Uppsala konstnärskollektivet 
HAKA. Inom övriga konstområden saknas regionala stödstrukturer förutom på 
litteraturens område, där Uppsala författarsällskap, en förening för professionella 
författare i länet, bildades inför framtagandet av den tidigare kulturplanen. Mycket kan 
göras för att stödja de regionala professionella kulturskaparna, gärna i samverkan med 
KL YS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och dess 
medlemsorganisationer. 

När kulturskapare från olika konstarter träffas uppstår ett kreativt kraftcentrum i vilka 
projekt och nya samarbeten tenderar att födas. Naturliga platser för sådana kreativa 
möten saknas i hela länet. Den begränsade tillgången till kapitallyfts också ofta som ett 
problemområde för de fria kulturskaparna. Det finns lokala, regionala och nationella 
finansieringsmöjligheter för projekt och verksamheter. Dessa kräver dock ofta att 
kulturskaparna organiserar sig, dels med varandra, men också tillsammans med 
offentliga aktörer och civilsamhället En fungerande infrastruktur för att få till stånd 
dessa samarbeten behövs. Landstinget kommer under att växla upp och strukturera 
samarbetet med länets professionella kulturskapare samt arbeta för hela det 
professionella kulturlivet tillsammans IJ1ed regionens viktiga kulturinstitutioner. 
Samverkan sker bland annat i kulturförvaltningens samarbetsråd Kilen och Politiska 
Kilen (för beskrivning av Kilen, se avsnitt 5.2). 

3.3 Civilsamhället 
Civilsamhället har stor betydelse för länets kulturliv. Bakom begreppet ryms enskilda 
eldsjälar, folkbildningen och alla de ideella organisationer som bygger på stort 
engagemang och genuin drivkraft från människor som frivilligt sluter sig samman för 
att åstadkomma konst och kultur i gemenskap. Det ideella perspektivet är viktigt för att 
förstå kulturlivets variation och förnyelse utanför de etablerade kulturinstitutionernas 
verksamhet. Det fria ideella konst-, kultur- och musiklivet är en viktig del av regionens 
kulturliv. Samverkan inom föreningslivet bygger på fritt deltagande och frivillighet i 
samverkansformerna, personliga hjärtefrågor och ofta en önskan om samarbete i syfte 
att skapa förändring. Genom sitt engagemang ges enskilda medborgare möjlighet att 
påverka det lokala kulturlivet. Det kan innebära att arbeta över administrativa gränser 
för län och kommun, varpå oväntade möten kan uppstå och olika kulturella uttryck kan 
mötas. I föreningslivet finns möjligheter för amatörer och professionella att skapa 
tillsammans och för möten över generationsgränser. studieförbunden når de unga, t.ex. 
ABF:s Musikfabriken med replokaler, studios och musikbibliotek. studiefrämjandet i 
Uppsala län utvecklar en danskarusell som en del i ett nationellt koncept för unga 
dansgrupper. Dansgrupperna skapar och visar upp sina föreställningar vid offentliga 
föreställningar under en turne i länet. studieförbunden står för kunskap, bildning och 
iscensättande av människors ideer på ett konkret vis som möjliggör för människor i alla 
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åldrar att utvecklas på ett personligt plan. studieförbunden är "möjliggörare" för många 
olika kulturyttringar. Viktigt är därför inte minst den möjlighet till möten mellan olika 
kulturer som ges. 

Civilsamhällets aktörer är också viktiga i rollen som lokalhållare och arrangörer. Många 
arrangörsföreningar, lokalhållande organisationer, hembygdsrörelsen, Svenska kyrkan 
och andra samfund har stor betydelse för de regionala kulturaktörernas möjligheter att 
nå ut tilllänets åtta kommuner. Många kyrkor fungerar som konsertlokaler och flertalet 
föreningar, samfund och kyrkor arrangerar egna kulturella evenemang. Inom 
arrangörsföreningarna ryms också en strävan att nå en publik från olika kulturer på nya 
och olikartade spelplatser. 

Hembygdsrörelsen är viktig för att bevara och tillgängliggöra länets kulturarv. 
studieförbunden och länets två folkhögskolor- Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö 
och Wiks Folkhögskola- bedriver kultur- och bildningsverksamhet som är 
betydelsefull för länsinvånarnas livslånga lärande och egna skapande. Landstinget och 
Wiks Folkhögskola samarbetar med studieförbundet Bilda i arrangemanget av den 
årliga Körfesten på Wik, som samlar körsångare från hela landet till kurser, workshops 
och konserter under ett par dagar i juni. 

Genom att kontinuerligt skapa mötesplatser kommer landstinget under perioden 2015-
2017 värna om och lyssna till de drivkrafter som finns inom civilsamhället 

3.4 Folkbildningen 
Uppsala utmärks av ett anrikt akademiskt liv som står för traditionella bildningsideal. 
De gamla begreppen kultur och bildning har en historik som går tillbaka till de moderna 
universitetens formerande under 1800-talet, inte minst i utvecklandet av de 
humanistiska ämnena vid lärosätena. Med tiden har bildningsbegreppet vidgats och de 
vetenskapliga disciplinernas bildningsverksamhet och folkbildningen samverkar idag 
med varandra. Bildningsbegreppet står även för bildning av sig själv, försök att 
nyansera sina tänkesätt och tolkningar av världen. Strävan efter att odla de humanistiska 
värdena och utveckla den mänskliga förmågan förenar universiteten med 
folkbildningen. Länets folkbildningsorganisationer - studieförbunden samt Wiks 
Folkhögskola och Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö- är betydelsefulla aktörer inom 
det civila samhället, vilka ofta samarbetar med Uppsalas två universitet och 
folkbiblioteken. Att delta i folkbildning ger möjlighet till en social gemenskap vid sidan 
av arbete och familj. studiecirklar och folkhögskolekurser utgör mötesplatser där 
människor ges möjlighet tilllivslångt lärande, skapande och kreativitet, att bygga 
sociala nätverk och stärka sina möjligheter att påverka sin livssituation. Verksamheten 
har eget skapande i fokus. 

Folkbildningen spelar en betydande roll för den lokala kulturutvecklingen, då den 
samarbetar med såväl det professionella kulturlivet som amatörkulturen. Den är 
producent och arrangör av kultur, både i form av publika evenemang och i form av 
studiecirklar och kurser. studieförbunden samarbetar ofta med kommuner, framför allt 
med kulturförvaltningar och bibliotek, men även med förvaltningar som omfattar 
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äldreomsorg och social omsorg samt fritidsförvaltningar. De lokala studieförbunden 
engagerar sig i olika typer av arrangemang och hjälper till med kontakter och nätverk. 
De investerar i och har tillgång till teknik och lokaler för sin verksamhet, vilket innebär 
att det runtom i länet finns ett stort antal mötesplatser i form av samlingslokaler, scener, 
repetitionslokaler, ateljeer, verkstäder och utställningslokaler. 
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4 Regional kulturverksamhet i Uppsala län 

4.1 Den regionala nivåns organisation på kulturområdet 
Landstinget i Uppsala län bedriver kulturverksamhet på regional nivå. Landstingets 
kulturnämnd ansvarar för verksamheten. På landstinget finns kulturförvaltningen, som 
förutom den centrala administrationen har fyra enheter: Kulturenheten, Wiks 
Folkhögskola med filialen Uppsala Folkhögskola, Wiks slott och Länsbibliotek 
Uppsala. 

I Kulturenheten ingår konsulentverksamhet för dans, film och konst, Kultur i vården 
samt arbetet med konstnärlig gestaltning av landstingets lokaler. Kulturenheten arbetar 
även med kulturstrategiska uppgifter och nationell/internationell utblick. I 
kulturstrategernas bevaknings-/stöduppgift ingår barn- och ungdomsverksamhet 
inkluderande Skapande skola, Cultural planning samt Kulturella och kreativa näringar. 

Wiks Folkhögskola, med filialen Uppsala Folkhögskola, bedriver folkhögskoleverk
samhet På Wiks Folkhögskola ges ettåriga kurser inom det estetiska området, flera 
olika kortkurser, varav tolkutbildningarna är av nationell vikt, medan de allmänna 
kurserna hålls vid filialen Uppsala Folkhögskola. 

Wiks slott är framför allt en landstingsintern konferensanläggning, men bedriver även 
en del kulturverksamhet, bland annat i samarbete med de estetiska kurserna på folkhög
skolan. En årlig skördefest och Körfesten på Wik är två exempel på detta. Slottet söker 
expandera sin verksamhet på den kulturella och kreativa näringssidan i samverkan med 
privata entreprenörer. En genomförd försöksverksamhet sommartid kommer att 
permanentas och utvecklas. 

Länsbibliotek Uppsala arbetar med kompetensförsörjning och utvecklingsfrågor 
gentemot och i samverkan med de kommunala biblioteken. Länsbiblioteket är en viktig 
och sammanhållande aktör utifrån den nya Biblioteksplanen. Läsfrämjande och 
digitalisering samt verksamhet mot barn och unga är centrala. Länsbiblioteket 
samverkar även med Uppsala Läns Bildningsförbund och folkbildningen. 

Utöver verksamheterna inom landstingets kulturförvaltning, är landstinget huvudman 
för stiftelserna Musik i Uppland och Upplandsmuseet Landstingets kulturnämnd 
finansierar de egna regionala kulturverksamheterna och ger årliga anslag till Musik i 
Uppland och Upplandsmuseet, liksom till de övriga regionala kulturverksamheter som 
har statligt verksamhetsstöd och ingår i samverkansmodellen. De senare är 
Länshemslöjdskonsulenterna, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Företagens historia 
Uppsala län och Riksteatern Uppsala län. Uppsala stadsteater erhåller årligt 
verksamhetsbidrag av landstinget genom statligt stöd inom ramen för 
kultursamverkansmodellen, men teatern får sitt huvudsakliga ekonomiska stöd från 
Uppsala kommun. 

De regionala kulturaktörer som får både statligt och regionalt verksamhetsbidrag skiljer 
sig åt på många sätt. Bland annat när det gäller organisationsform (i förvaltning, stif-
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telse, ideell förening), uppdrag och anslag (kommunalt, regionalt och statligt), 
ekonomiska förutsättningar, arbetssätt (producerande, konsulterande) och tidsperspektiv 
(de flesta av verksamheterna har funnits länge, några är relativt nyetablerade). 

Landstingets kulturnämnd ger även årliga anslag till andra aktörer, som är betydelsefulla 
för länets kulturliv, men som saknar statligt verksamhetsstöd ochfeller inte berörs av 
kultursamverkansmodellens införande. Här kan Nordens Folkhögskola Biskops-Amö, 
Eric Sahlström Institutet, Uppsala Läns Bildningsförbund, Uppsala bygdegårds distrikt, 
Stiftelsen Leufsta Bruk och Grönsöö slott nämnas. Landstingets kulturnämnd fördelar 
dessutom årliga bidrag till studieförbundens och ungdomsorganisationernas distrikts
organisationer. 

Nedan beskrivs de verksamheter som omfattas av samverkansmodellen. Ordningen 
följer de sju områden vilka enligt Kulturrådets direktiv ska ingå i samverkansmodellen. 
Ett åttonde nytt område är i denna kulturplan infört, trots att det ännu inte står klart om 
detta kommer bli obligatoriskt. Område nr åtta är: Litteratur och läsfrämjande. 

4.2 Regionala och kommunala kulturinstitutioner 
Fram till för ungefår 20 år sedan delades huvudmannaskapet för Musik i Uppland, 
Upplandsmuseet, Uppsala stadsteater och Uppsala konstmuseum (dåvarande Upplands 
konstmuseum) mellan landstinget och Uppsala kommun. År 1988 och 1993 renodlades 
huvudmannaskapen och landstinget blev huvudman för Musik i Uppland och 
Upplandsmuseet medan Uppsala stadsteater och Uppsala konstmuseum fick Uppsala 
kommun som huvudman. Den gemensamma ambitionen är att fortsätta utveckla 
samverkan mellan institutionerna. De administrativa skiljelinjerna i huvudmannaskap 
ska inte utgöra trösklar eller hinder för den publik som önskar ta del av kulturutbudet i 
Uppsala län. Landstingets centralt placerade bildkonsulent ska utveckla den regionala 
bildkonstverksamheten med ökad samverkan mellan kommunala och regionala parter på 
konstområdet som ett av sina huvuduppdrag. 

Utöver de institutioner som erhåller statsbidrag genom kultursamverkansmodellen 
återfinns ett antal andra för kulturlivet centrala aktörer. En koncentration av 
kulturinstitutioner finns inom Uppsala kommun. Den största och för regionen viktiga 
kommunala aktör som förtjänar att särskilt nämnas är konsertverksamheten vid Uppsala 
Konsert & Kongress. 

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) 
Uppsala Konsert & Kongress öppnade år 2007 och har med sin prisbelönta arkitektur 
och unika programprofil etablerat sig som en av de ledande musikscenerna i Norden. 
UKK är en resurs för musik- och kulturlivet i hela regionen, dels som inspiration och 
fönster mot omvärlden, men också som plattform och scen för många av länets aktörer 
inom musikområdet Årligen ges närmare 200 konserter innefattande en stor 
genrebredd. Konsertverksamheten fördelar sig på egna produktioner samt uthyrningar 
till externa arrangörer som länsmusiken, kulturföreningar och den nationella 
nöjesbranschen. Bland de mer uppmärksammade återkommande evenemangen återfinns 
elektronikafestivalen VOLT, Uppsala Internationella Gitarrfestival, Uppsala 
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International Sacred Music Festival samt Upplands spelmansförbunds Oktoberstämrna. 
En stor del av publiken är tillresande, främst från regionen, men också från hela landet. 

Uppsala Konsert & Kongress AB, som ansvarar för verksamheten i UKK, är ett helägt 
kommunalt bolag inom Uppsala kommuns stadshuskoncern. Verksamheten finansieras 
genom aktieägartillskott och en betydande andel egna intäkter. UKK erhåller inga 
regionala eller statliga medel. Musik i Uppland är hyresgäst i UKK och svarar för ca 15 
% av konsertverksamheten. UKK och Musik i Uppland har ett väl utvecklat och 
fungerande samarbete. Ägardirektivet säger att UKK ska vara en mötesplats för musik 
och för alla grupper i kommunen samt samverka med andra aktörer inom kulturlivet och 
besöksnäringen. Under åren 2015-2017 kommer UKK att ha ett särskilt fokus på att 
utveckla samverkan med andra aktörer i området i syfte att skapa ett attraktivt och 
mångfacetterat kultur- och besökscentrum i Östra City samt att utveckla verksamheten 
sommartid. UKK och Musik i Uppland ska stärka samverkan på de områden där det är 
möjligt, t.ex. vad gäller konsertplanering, teknik och lokaler. Genom de båda 
institutionernas deltagande i kulturförvaltningens samarbetsråd Kilen och Politiska 
Kilen ges tillfälle till fördjupad och kontinuerlig dialog (se avsnitt 5.2). Här öppnas 
också upp för samarbetsprojekt mellan institutionerna. 

4.3 Interregional samverkan och samarbete 
Samverkan och samarbeten med olika aktörer pågår överallt i kulturlivet, både inom 
länet men också utanför länets gränser. Samverkan och samarbeten ger förutom möjliga 
samordningsvinster även nya perspektiv på verksamheten. 

Ett antal geografiska mönster framkommer gällande de regionala kulturaktörernas 
interregionala samverkan och samarbete. Samtliga regionala kulturaktörer deltar i 
nätverk med sina kollegor i andra län. Nätverken täcker ofta hela landet, medan en del 
nätverk endast omfattar Mellansverige eller ett antal regioner/landsting. Samverkan och 
samarbete med Gävleborgs och Dalamas län är mycket vanligt förekommande. I stort 
sett samtliga regionala kulturaktörer arbetar i projekt med de norra grannlänen. 
Projekten är ofta välfungerande och har pågått under flera år. Ytterligare samarbeten 
sker inom olika konstområden/verksamheter med regionala kulturaktörer i 
Västmanland, Örebro, Sörmlands, Värmlands och Stockholms län. På landstingsnivå är 
samverkan redan stark med Gävleborg/Dalarna och samverkan med de fem landstingen 
ingående i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland och 
Uppsala) kommer under kulturplaneperioden att förstärkas 

4.4 De regionala kulturaktörerna och prioriteringar 2015-2017 
Nedan ges en kort beskrivning av de elva regionala kulturaktörer som idag får statligt 
verksamhetsstöd och direkt berörs av kultursamverkansmodellen. Prioriteringar för 
perioden 2015-2017 anges för respektive aktör. För en mer utförlig information om 
respektive verksamhet, se rapporten på kulturförvaltningens hemsida: 
"N ulägesbeskrivning av länets kulturliv- De regionala kulturaktörerna" (2011), vilken 
sammanställdes under arbetet med att ta fram den första regionala kulturplanen. 
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· Samtliga regionala kulturaktörer arbetar i enlighet med landstingets tre kulturpolitiska 
perspektiv (konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering). De regionala kulturaktö
rerna arbetar med och prioriterar de av staten kulturpolitiskt prioriterade områdena jäm
ställdhet, tillgänglighet, internationellt/interkulturellt samt barn och unga i de fall det är 
förenligt med verksamheten och ligger i linje med den konstnärliga ambitionen. Konst
närlig kvalitet och förnyelse prioriteras hos såväl de producerande som främjande regi
onala kulturaktörerna. Landstingets olika enheter arbetar även som en strategisk och 
konsultativ part för kommuner och andra parter genom systematisk omvärldsbevakning 
och analys samt genom att arrangera nätverksträffar och konferenser. 

4.4;1 Professionell teater- och musikverksamhet 

Musik i Uppland 
Länsmusikorganisationen Musik i Uppland ger länets invånare tillgång tilllevande 
musik av hög kvalitet genom konserter med de egna ensemblerna och den egna orkes
tern, men även med frilansande ensembler och musiker. Musik i Uppland har sitt kansli 
i Uppsala Konsert & Kongress, där stiftelsen även har repetitionslokaler och arrangerar 
många konserter. Musik i Uppland samarbetar kontinuerligt med nationellt och 
internationellt verksamma dirigenter, tonsättare och solister. I det fall det är möjligt görs 
beställningar av nyskrivna musikverk med stöd från Kulturrådet. 

Uppsala Kammarorkester är länets enda professionella symfoniska orkester med cirka 
40 musiker, bestående dels av fast anställda musiker, såväl hel- som deltidsanställda, 
och dels av ett antal frilansmusiker. Frilansmusikerna är i hög grad återkommande och 
är således väl samspelta. Orkestern repeterar och spelar ungefår en vecka per månad och 
under övrig tid är de heltidsanställda musikerna engagerade i två av Musik i Upplands 
tre ensembler: Uppsala Kammarsolister och Linnekvintetten. Medlemmarna i Trio X är 
heltidsanställda improvisationsmusiker inom genren jazz. 

Offentliga konserter i länet arrangeras främst inom ramen för den så kallade Konsert
karusellen, en verksamhet där Musik i Uppland samarbetar med 50-60 föreningar av 
olika slag. Samtliga kommuner i länet deltar idag i Konsertkarusellen och är 
medfinansiärer i satsningen. 

Stiftelsen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet, bland annat genom ett 
stort antal skolkonserter men också genom en omfattande Musik Direkt-verksamhet.7 

skolkonserterna utförs av såväl de egna ensemblerna, som av frilansande grupper och 
musiker. Musik i Uppland deltar i flera av de projekt som ingår i Skapande Skola. 
Familjekonserter arrangeras årligen på UKK. 

Utöver konsertverksamheten genomför Musik i Uppland olika projekt, workshops samt 
stöder amatörverksamhet. Ett exempel är Uplands Låtverkstad, ett folkmusikprojekt för 
ungdomar i samarbete med Eric Sahlström Institutet och Uplands spelmansförbund. 
Uppsala Tonsättartävling arrangeras återkommande. Tävlingen vänder sig till unga 

7 Musik Direkt är en livetävling för unga musiker i åldern 13-19 år i olika genrer med deltävlingar i länet. 
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tonsättare (max 35 år) i Norden och Estland och direktsänds i Sveriges Radio P2. Första 
pris är, förutom prissumman, att vinnarverket uppförs av nio professionella orkestrar i 
Sverige och en i Estland. 

Musik i Uppland arbetar aktivt med perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och 
interkulturellt/internationellt. För att öka tillgängligheten till musik av hög kvalitet 
spelar stiftelsens ensembler regelbundet i landstingets och kommunernas Kultur i 
vården-verksamhet. 

Prioriteringar år 2015-2017: 
• Utveckla satsningen Konsertkarusellen och den övriga närvaron i länet. 

• Utveckla verksamhet riktad mot barn och unga, bland annat genom Skapande 
skola-projekt, Musik Direkt och skolkonserter i hela länet. 

• Stödja det fria professionella musiklivet genom att engagera frilansande 
musiker, arrangera Uppsala Tonsättartävling och beställa nyskriven musik. 

• Utveckla samarbetet med andra länsmusikorganisationer avseende såväl 
konsertutbud som större projekt. 

• Medverka till internationella utbyten och samarbeten. 

Uppsala stadsteater 
Uppsala stadsteater strävar efter att vara Sveriges främsta konstnärliga teater- en ny typ 
av lokal scen med internationell utblick. Teaterns fokus är originalideer med konstnärlig 
höjd och rik bredd. Uppsala stadsteater fungerar som motor för kulturell utveckling i 
länet. Verksamheten drivs som ett kommunalt aktiebolag. Föreställningar för alla åldrar 
produceras på fyra scener. Kärnverksamheten är egenproducerade föreställningar. 
Därutöver arbetas med ett regionalt utvecklingsprojekt för barn och unga, utländska och 
inhemska gästspel, uthyrning av lokaler, ett omfattande internationellt BU-finansierat 
samarbetsprojekt inom scenkonsten och ett galleri för samtidskonst stadsteatern är 
också ett resurscenter för skolor och ideella aktörer. 

En av teaterns prioriterade grupper är barn och unga. Teatern erbjuder årligen avgifts
fritt professionell teater för skolor i Uppsala kommun. Föreställningarna har generellt 
mycket hög beläggnings grad. Teatern når normalt ca 80 % av målgruppen för 
föreställningarna. Vidare erbjuds teaterkort för ungdomar i åldern 15-20 år som ger 
möjligheten att för 100 kronor se alla teaterns ordinarie föreställningar under ett år. 
Uppsala stadsteater arbetar för att öka barn och ungas inflytande i kulturlivet. Från och 
med 2013 drivs ett projekt med syftet att låta barn och unga i regionen få tillgång till 
teaterns verktygslåda för att i olika format berätta sina egna historier. Scenkonst 
Uppsala, ett nätverk för unga arrangörer och scenkonstnärer i Uppland, stöds genom att 
nätverket kan låna lokaler till festivalen PLEJ. 
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Uppsala stadsteater är som enda svenska teater med i det internationella femåriga 
scenkonstprojektet Theatron, som handlar om att utveckla samarbeten och hitta 
morgondagens publik. Teatern samarbetar regelbundet med utländska regissörer. I huset 
finns en tradition av föreställningar som aktivt belyser det interkulturella perspektivet 
och teatern arrangerar gästspel på andra språk än svenska för att nå fler målgrupper. 

Teatern vill ge perspektiv på mänskligt samspel och bredda spelplanen för alla. Det sker 
genom att från scenen visa på mänskliga uttryck som överskrider gängse köns- och 
andra roller, vilka skapas genom till exempel etnicitet, ålder och social bakgrund. 
Viktiga delar i likabehandlingsarbetet på teatern inkluderar planering av repertoaren; val 
av pjäs, fördelningen av kvinnor och män i betydande roller samt val av regissörer och 
manusförfattare. Exempel på en produktion som berört ovanstående områden är 
dramatiseringen av Jessica Schieffauers roman "Pojkarna" i vilken karaktärerna 
experimenterar med könsroller och identitet. 

Uppsala stadsteater arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågorna. Alla scener har hörsel
slinga, plats för rullstol och är nåbara med hiss. Syntolkade föreställningar erbjuds och 
det finns möjlighet att låna manus för att kunna läsa inför föreställningarna för ökad 
förståelse. Hemsidan är anpassad enligt riktlinjerna i Web Content Accessibility Guide
lines 2.0, som är en internationell standard för tillgänglighet av webinnehåll. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Fortsatt produktion av barn-, ungdoms- och familjeföreställningar samt 

vidareutveckla den dramapedagogiska verksamheten genom barn och 
ungdomsprojektet Utökad information till målgruppen om ungdomsteaterkortet 

• Öka internationaliseringen av länets scenkonstutbud genom fortsatt arbete inom 
Theatron samt fortsatt utveckling av samarbeten med utländska konstnärliga 
team. 

CD Utveckla samarbeten med civilsamhället inkluderande det fria kulturlivet, ideella 
föreningar/organisationer, skolor, näringsliv med flera. 

CD Sträva efter att nå nya publikgrupper i hela länet. 

4.4.2 Regional museiverksamhet 

Upplandsmuseet 
Upplandsmuseet ska spegla en levande och engagerande kulturhistoria som görs tillgänglig 
för alla. Till denna kopplas frågor om nutid och framtid med utgångspunkt från en kritisk 
och vetenskaplig grund. Verksamhetens ledord är Kunskap - inspiration - reflektion. 

Upplandsmuseet är ett kulturhistoriskt länsmuseum, organiserat som stiftelse med 
landstinget som huvudman. Museet är organiserat i sju funktionellt uppdelade avdel
ningar/ansvarsområden: forskning, samlingar, arkeologi, kulturmiljö, utställningar och 
undervisning, hemslöjd samt gemensamma kansli- och museitekniska funktioner. I 
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omfattande bild- och föremålssamlingar belyser museet länets kulturhistoriska 
utveckling från forntid till nutid. Huvuddelen av verksamheten, forskningen och 
samlingarna speglar museets tre profilområden: jord, järn samt samhälle och makt. 
Museisamlingarna förvaras i moderna magasinslokaler i Morgongåva, Heby kommun. 

Genom utställningar i museibyggnaden Akademikvarnen i Uppsala och i övriga länet, 
pedagogisk verksamhet, visningar, kurser, konferenser, föreläsningar, rådgivning, kon
sultation och publiceringsverksamhet, sprider museet kunskap om länets 
kulturhistoriska utveckling. Förmedlingsverksamhet bedrivs också på friluftsmuseet 
Disagården och i professorshemmet i W almstedtska gården samt i museimagasinet. 
Målgrupp för Upplandsmuseets verksamhet är tillresta besökare och länsinvånarna, med 
särskild prioritering av barn och unga. 

Upplandsmuseet ger råd och förmedlar kunskap i kulturarvs- och kulturmiljöfrågor till 
allmänhet, fastighetsägare, Svenska kyrkan, hembygdsrörelsen med flera. Med länets 
kommuner samverkar museet i form av remisser i plan- och bygglovsärenden liksom 
kulturmiljöprogram. Museet bistår också Länsstyrelsen med underlag i 
kulturmiljöfrågor genom yttranden, samråd och besiktningar. 

Upplandsmuseet har stark forskningsinriktning och hög vetenskaplig kompetens. En rad 
stora forskningsprojekt, samtliga inom museets tre profilområden, drivs i samarbete 
med universitet och högskolor, finansierade med medel från olika forskningsråd. 

Den pedagogiska verksamheten är omfattande och utvecklas ständigt, med målet att 
möta skolans behov och anpassa utbudet till de nya läroplanerna. Verksamheten utgår 
alltid från museets värdegemenskap och alla människors lika värde. I projektet "Romska 
röster" belyser museipedagogerna den romska minoriteten -traditioner, normer och 
fördomar. Projekten "Portal till vår forntid" med inriktning på kulturmiljöpedagogik 
samt "Forntiden under dina fötter" pågår i länets kommuner. "Berättarskåp" har 
producerats i samarbete med Länsbibliotek Uppsala för att stimulera barns berättande. 
Upplandsmuseets pedagoger medverkar i flera Skapande skola-projekt. 

Tillgänglighet, jämställdhet, demokrati och mångfald är ständigt närvarande perspektiv i 
Upplandsmuseets verksamhet. Tillgänglighetsaspekten har flera nivåer. Det handlar om 
fysisk tillgänglighet, möjlighet att ta del av den utåtriktade verksamheten och inte minst 
att kunna söka information och kunskap i samlingarna. Därför har Digitalt Museum, 
samlingarna på Internet, hög prioritet. Ä ven jämställdhetsperspektivet har flera 
dimensioner i museets arbete, så som klass, kön, generation, etnicitet, sexuellläggning 
och funktionsnedsättning. Upplandsmuseet arbetar aktivt med mångfaldsfrågor, bland 
annat genom att uppmärksamma mångfalden i samhället så att den implementeras i 
forskning, samlande och utåtriktad verksamhet. I projektet FOKUS- Funktionshinder 
och kulturarv, utbildning och samverkan, där Handikapphistoriska Föreningen 
samarbetar med Upplandsmuseet, utbildas ett museinätverk i frågor som rör 
funktionshinderperspektivet i kulturarvet. 

Den uppländska hembygdsrörelsen är en stark och aktiv folkrörelse som idag 
organiserar 80 hembygdsföreningar och 700 enskilda medlemmar, totalt ca 15 000 
personer med intresse för kulturarvsfrågorna. Upplands fornminnesförening och 
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hembygdsförbund är en av Upplandsmuseets stiftare och länsmuseet svarar för 
hembygdsförbundets kansli, ekonomi, medlemsregister, förlag, föreningsservice och 
fastighetsförvaltning. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Synliggöra och vidareutveckla Upplandsmuseets roll som kunskapscentrum för 

länets kulturhistoria. 

• Utveckla arbetet med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald när det gäller 
Upplandsmuseets forskning, samlande och utåtriktade verksamhet. 

• Öka tillgängligheten tilllänets kulturarv genom att undersöka möjligheten att skapa 
en gemensam databas för länets kulturhistoriska samlingar. 

• Utveckla Upplandsmuseets pedagogiska verksamhet med särskilt fokus på barn och 
unga. 

4.4.3 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

Danskonsulentverksamhet 
På Kulturenheten finns en danskonsulent och en danspedagog som arbetar med att 
samordna, främja, stärka och utveckla dans som konst- och uttrycksform med barn och 
unga som prioriterad målgrupp. Inom skolan nås alla barn, varför skolan är en viktig 
arena. Alla skolprojekt som danskonsulenten medverkar i eller förmedlar är tydligt 
kopplade till skolans läroplan. Danskonsulenten initierar och förmedlar Skapande skola
projekt och bistår kommunerna vid planeringen av dessa. För att utveckla dans i skolan 
ska kontaktema med Uppsala universitet stärkas de kommande åren. 

För att nå barn och unga på fritiden anordnas årligen återkommande arrangemang som 
"Skapa dans" och "Sommardans". Skapa dans är en koreografitävling för unga i åldern 
14-20 år som arrangeras av danskonsulenten i samarbete med flera av länets dansskolor. 
Vinnarna får representera länet i en nationell koreografitävling. Sommardans ger 
ungdomar somjust slutat årskurs 9, möjlighet att under tre veckor pröva på yrkeslivet 
som dansare. Sommardans leds av en professionell koreograf. Övriga delar av året 
arrangeras aktiviteter kopplade till dessa satsningar. 

Danskonsulenten verkar för att fler medborgare ska få möjlighet att ta del av 
professionella dansföreställningar. Det sker bland annat genom förmedling av 
dansföreställningar, samarrangemang av dansföreställningar samt inspirations- och 
utbudsdagar. Utbudsdagarna ger de professionella dansgrupperna möjlighet att 
marknadsföra sig. Gentemot de yrkesverksamma arbetar danskonsulenten främst med 
rådgivning, olika former av stöd, nätverksträffar och fortbildningar. För att öka 
tillgången till dans som scenkonst, bedrivs samarbete med andra aktörer i länet kring 
dansgästspeL Konsulenten arbetar med utveckling, både genom konstartsövergripande 
samarbeten och genom att följa trender inom dansområdet, som till exempel community 
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dance8
• Perspektiven jämställdhet och tillgänglighet är levande i verksamheten. Särskilt 

uppmärksammas den sneda rekryteringen till dansskolorna, där pojkar är 
underrepresenterade. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Utveckla kontakterna med lärarutbildningen vid Uppsala universitet i syfte att 

hitta gemensamma former för ökad kunskap om dans. 

• Utveckla mentorsprogram för nyetablerade professionella dansare och 
koreografer för att stärka länets professionella dansliv. 

• Verka för att beställningar av mindre dansverk görs i samband med jubileer, 
invigningar etc. 

Konstkonsulentverksamhet 
På Kulturenheten finns en konstkonsulent som arbetar strategiskt och långsiktigt med 
konstområdet i hela länet. Konstkonsulenten arbetar framför allt rådgivande mot länets 
kommuner och stödjer de professionella konstnärer som bor och verkar i länet. 
Samverkan sker med länets övriga aktörer på konstområdet Konsulenten ingår i 
Kulturkraft, det regionala nätverket för barn- och ungdomskultur och samarbetar bland 
annat med Uppsala konstmuseum och Bror Hjorts museum kring lärarfortbildningar och 
verksamhet riktad mot unga. Ett särskilt fokus kommer under kulturplaneperioden att 
läggas på en utökad samverkan mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala Konstmuseum. 
Här fungerar konsulenten som samordnare av samtal och mötesplatser. 

Konstkonsulenten samarbetar regelbundet med konstkonsulenterna i närliggande län. 
Med konstkonsulenterna i Sörmland, Västmanland och Örebro län finns etablerat 
samarbete kring årliga utbildningsdygn för arrangörer inom bildkonstområdet Sedan år 
2006 finns samverkan med landstingen i Dalarnas och Gävleborgs län för att undersöka 
och utveckla former för den rörliga bilden/videokonst i offentliga miljöer. 
Samarbetsprojektet kallat Videogud, visar ett videokonstprogram vid ett tjugotal 
videostationer runt om i de tre länen. Tillsammans ansvarar Videogud för en årlig 
Videokonstfestival, som äger rum i något av de tre länen. I Uppsala län finns för 
närvarande videostationer i Uppsala, Håbo, Enköping och Tierps kommuner. Genom 
Videogud visas samtidskonst på platser runt om i länet där det vanligtvis inte 
förekommer nyproducerad videokonst 

Konstkonsulenten är drivande i arbetet med införande och fortsatt användande av MU
avtalet i länet. MU-avtalet innebär att konstnären i samband med en utställning 
garanteras ersättning både för den tid som läggs ned i samband med utställningen och 

8 Gommunity dance är ett begrepp som beskriver arbetet med dans och delaktighet utifrån lokalsamhällets 
behov och resurser. Det handlar om ett konstnärligt och demokratiskt utforskande utifrån en specifik plats 
och de invånare som bor eller verkar där. Gommunity dance är en metod för att erbjuda ickedansare en 
möjlighet att uttrycka sig med dans och arbetet leds av en danskonstnär. Danskonsulenten önskar utforska 
och utveckla denna metod. 
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för den konst som visas. Arbetet har gett effekt, men behöver fortsättas. Perspektiven 
jämställdhet och tillgänglighet är centrala i verksamheten. 

För att konstområdet ska kunna utvecklas i länet behöver samverkan stärkas mellan de 
aktörer som verkar inom området. Fler nätverk behövs där innehåll och 
utvecklingsfrågor gällande den samtida konsten diskuteras. Konstens roll i stads- och 
samhällsutvecklingen bör utvecklas. Konstkonsulenten ska också utveckla samarbetet 
med länets kommuner för att ge länets medborgare ökad tillgång till konst. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Utveckla stödet till de professionella bildkonstnärerna i länet genom nätverk och 

fortbildning. 

• Arrangera seminarier kring konstens roll i stads- och samhällsutvecklingen. 

• Öka tillgången till samtida konst för länets medborgare, bland annat genom att 
utveckla satsningen på videokonst 

• Hålla i möten för utökad samverkan mellan Upplandsmuseet och Uppsala 
Konstmuseum. 

Riksteatern Uppsala län 
Riksteatern Uppsala län (RUL) är en ideell organisation som, tillsammans med de fem 
lokala riksteaterföreningarna, är medlem i Riksteatern. RUL är ett regionalt samarbets
organ för scenkonst och verkar genom att ge de lokala riksteaterföreningarna stöd i form 
av fortbildning, utbudsdagar och marknadsföring. Ett viktigt mål är att fler barn och 
unga ska få ta del av scenkonst. Därför är verksamheten även riktad mot vuxna som 
arbetar med barn och ungdom. För att nå unga på deras fritid använder RUL nya sociala 
medier. Verksamheten bedrivs till stor del genom olika plattformar, nätverk och 
samarbeten. 

Riksteatern Uppsala län är en viktig del av infrastrukturen för scenkonsten i länet 
genom sitt arrangörsnätverk och kontakter med scenkonstproducenter. Hos RUL finns 
en gedigen konstnärlig kompetens som kommer länets arrangörer tillgodo, oavsett 
vilken åldersgrupp man vänder sig till. Genom att stötta de lokala riksteaterföreningarna 
skapar RUL dessutom förutsättningar för länets invånare att få inflytande över det 
lokala kulturutbudet. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Tillsammans med de lokala riksteaterföreningarna göra en långsiktig plan för 

mångfald och tillgänglighet. 

• Verka för att det under perioden genomförs Ungkulturdagar i samarbete mellan 
länets kulturaktörer och som ett interregionalt samarbete. 
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• Fortsätta det påbörjade arbetet med att stärka infrastrukturen för scenkonst i 
länet. 

• Verka för att det startas en teknikpool i enlighet med förslag i kartläggningen 
som gjorts över infrastrukturen för scenkonst. 

• Undersöka om det finns ett behov av att starta en producentpool i länet och i så 
fall ta initiativ till ett pilotprojekt. 

4.4.4 Regional arkivverksamhet 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län är en verksamhet som bedrivits i föreningsform 
sedan bildandet 1978 genom beslut i landstinget och länets kommuner. Till arkivets 
huvuduppgifter hör att erbjuda föreningar en säker förvaring av deras arkivmaterial, 
samt att inventera och insamla föreningsmaterial i Uppsala län. Materialet ordnas och 
förtecknas för att bli tillgängligt för forskare och övriga medborgare som vill beskriva 
samhällets utveckling. Detta gäller inte minst arkivets drygt 540 medlemsföreningar för 
vilka arkivet årligen anordnar utbildningar i arkiv kunskap. 

Tillgängligheten till arkivets material har ökat genom att register och samlingar, bland 
annat fotografier, fanor, affischer och inspelningar, blivit digitaliserade och elektroniskt 
sökbara. Genom visningar, studiebesök, utställningar och programverksamhet i sam
arbete med stadsarkivet och andra kulturinstitutioner i Uppsala kommun och övriga 
länet ökar kunskapen om arkivets material. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Anpassa verksamheten till de nya möjligheter som digitalisering innebär i form 

av ökad sökbarhet och tillgänglighet. 

• Utveckla samarbetet inom ABM-området (arkiv, bibliotek och museer) för att 
bidra till att Folkrörelsearkivet når ut till fler och nya målgrupper. 

• Stimulera forskningen kring arkivets samlingar, även av forskargrupper som 
traditionellt sett inte besöker arkivet samt utveckla den arkivpedagogiska 
verksamheten. 

• Initiera att det skapas ett nytt och samtida källmaterial inom 
handikapporganisationer och invandrarföreningar. 

Företagens historia Uppsala län 
Företagens historia är en ideell förening vars kärnverksamhet och verksamhetside går ut 
på att ta hand om historien i form av arkiv, fotografier, filmer och föremål från företag i 
Uppsala län. Företagens historia arbetar för att rädda, levandegöra och tillgängliggöra 
företagens historia. Verksamheten ordnar och förtecknar arkiven för att öka sökbarbeten 
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för forskare och för företagen själva. En viktig målgrupp är forskare som önskar forska 
om företagandets och näringslivets utveckling i länet. 

Föreningen utför också konsulttjänster åt företag inom till exempel daglig arkivering 
och dokumenthantering, utveckling av säkra rutiner för informationshantering samt tar 
emot besökare till arkivet. Företagens historia erbjuder företagen hjälp att skapa bra 
arkivlokaler och att utforma utställningar där företagen visar upp sin historia. Arkivet 
består av 3 400 hyllmeter historiska arkiv från Uppsala läns nedlagda, konkursade eller 
verksamma företag. Företagens historia finns till för att det ska vara möjligt att berätta 
kulturhistorien om stora och små, framgångsrika och inte så framgångsrika företag, 
även i framtiden. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Konsolidera kärnverksamheten så att Företagens historia kan ta emot och vårda 

historien från företag i Uppsala län samt stimulera till forskning. 

• Öka intresset för Företagens historias kulturskatt genom utställningar, 
bokutgivningar och utåtriktade aktiviteter. 

• Utveckla Företagens historias pedagogiska verksamhet genom riktade insatser 
mot skolungdomar. 

• Utveckla innovativa lösningar för digitalisering. 

4.4.5 Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga 

Filmkonsulentverksamhet 
På Kulturenheten finns en filmkonsulent och en filmpedagog som arbetar med 
filmpedagogik, växthusprojekt/produktion och visning/spridning. Det filmpedagogiska 
arbetet riktar sig till barn och unga i skola och på fritid. Det är ofta kopplat till Skapande 
skola och kan inkludera lärarfortbildning. Fortbildning för lärare och filmare är både 
praktiskt och teoretiskt inriktad, tidvis i samarbete med studiefrämjandet. 
Växthusprojektet "UngFilmFramåt" bedrivs i samarbete med andra län i Mälardalen och 
riktar sig till unga filmare i åldern 19-25 år, medan "Spektra" är en satsning på den 
professionella nivån. 

De senaste åren har ca 100 000 kr/år delats ut i teknikstöd till ett tiotal kort- eller 
dokumentärfilmer. Filmerna visas på en regional visningskvälL Två egna festivaler 
arrangeras årligen, "Focus" för alla under 26 år och "Noomaraton", som riktar sig till 
alla åldrar. Filmkonsulenten stödjer och samarbetar med Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival samt ett växande antal filmfestivaler i länet, varav de flesta visar film 
från andra länder. Dessutom arrangeras filmturneer av kortfilmspaket i länet. 
Filmkonsulenten stödjer länets biografägare inför digitaliseringen av biograferna. I 
"Videogud" samverkar konsulenten med konstkonsulenten. Filmverksamheten arbetar 
allt mer konstartsövergripande och nya satsningar utvecklas kontinuerligt. Utöver 
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satsningar på videokonst ska även dansfilm och kopplingar mellan böcker och film 
utvecklas. 

Filmverksamheten arbetar aktivt med perspektiven jämställdhet och tillgänglighet. För 
ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning arrangeras kurser i 
syntolkning. För att bidra till ökad jämställdhet på filmområdet bedrivs särskilda "tjej
satsningar". 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Utveckla stödet tilllänets filmarbetare genom att skapa ett nätverk där 

kunskapshöjande workshops och fortbildningar erbjuds och utbyte sinsemellan 
möjliggörs. 

• Utbilda länets pedagoger i den nya mediala tekniken, t ex användning av digitala 
mobila plattformar i undervisningen. 

4.4.6 Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

Länshemslöjdskonsulenterna 
Hemslöjdskonsulenterna har Upplandsmuseet som huvudman. Där finns konsulenter 
inom områdena textil och hårdslöjd samt en barn- och ungdomskonsulent, som arbetar 
med hemslöjdsfrågor. Konsulenterna arbetar både operativt och strategiskt med att 
stärka, utveckla och förnya hemslöjden i länet ur ett kulturarvs-, närings- och 
hållbarhetsperspektiv. Genom rådgivning, kursverksamhet, fortbildningar, utställningar, 
seminarier m.m. tar man tillvara hemslöjdens kunskap om material, formspråk, tradition 
och kvalitet. Med specialkunskap inom hemslöjdsfrågor fungerar konsulenterna som en 
sammanhållande länk mellan länets olika utövare, föreningar och organisationer. 
Samarbetsparter kan vara slöjdare och konsthantverkare, museer, studieförbund, skolor, 
intresseföreningar, kommuner, näringsliv och myndigheter. Den största delen av 
verksamheten bedrivs inom länet, men sker även i länsöverskridande och rikstäckande 
projekt. Konsulenterna ingår i Kulturkraft och söker nya arenor och kontakter genom 
interkulturella och internationella samarbeten. Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp. Konsulenterna utbildar handledare som sedan får jobb i Slöjklubben och i 
olika slöjdprojekt, t.ex. inom Skapande skola. Man fortbildar lärare inom grundskolans 
alla stadier och en extra konsulent har tillsatts för att möta behovet av slöjdverksamhet 
för barn och unga. 

Verksamheten lägger stor vikt vid det länstäckande arbetet c/o Hemslöjden. På 
biblioteken visas utställningen i alla kommuner. Där erbjuds kurser, föreläsningar, 
workshops och barnverksamhet under en tvåveckorsperiod. Detta skapar en direkt 
kontakt med lokala föreningar, skolor, kultursekreterare och civilsamhället 
Arbetet med slöjden som näringsverksamhet pågår ständigt i form av t.ex. föreläsningar, 
seminarier och workshops. Projektet Hemslöjdsjul samlar ett femtiotal 
slöjdare/konsthantverkare i en utställning/försäljning i hemslöjdens lokaler runt jul. 
Projektet Från lamm till tröja har samlat ett 90-tal intresserade fårägare, producenter, 
slöjdare och försäljningsställen från hela länet i ett nätverk som erbjuds fortbildningar, 
studiebesök m.m. 
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Konsulenterna arbetar för en ökad folkhälsa inom länet med aktiviteter för personer med 
psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Hälsoarbete sker även inom äldreomsorgen 
samt i samarbete med bl. a. Kultur i vården. 

Prioriteringar år 2015-2017: 
• Länsövergripande verksamhet: Genom utställningen och programverksamheten 

c/o Hemslöjden sprida kunskap om hemslöjd och sträva efter att utveckla 
nätverk och ökad näringsverksamhet, som en långsiktig strategi med syfte att 
utveckla och stärka hemslöjdens roll i länet. 

• Barn och ungdom: Att utveckla verksamhet för ungdomar 13-25 år i projekt 
tillsammans med olika samarbetspartners. 

• Näringsfrågor: Från lamm till tröja. Projektet ska stärka möjligheterna att 
producera, använda, sälja och köpa produkter i ull från länet. Planer finns på en 
"Slöjdkarta" liknande "Matkartan". 

• Smidesprojekt. I syfte att bygga upp ett nätverk av smeder i samarbete med 
Gävleborg och Dalarna. 

• Förebyggande hälsoarbete: arbeta aktivt i framtagandet Kultur på recept. 

4.4. 7 Regional biblioteksverksamhet 

Länsbibliotek Uppsala 
Länsbibliotek Uppsala är en av enheterna inom kulturförvaltningen. Biblioteken i länets 
kommuner har stor betydelse som demokratiska mötesplatser vilka garanterar fri och 
jämlik tillgång till litteratur, kultur och information för alla länets invånare. Dessa 
grundförutsättningar gör biblioteken vällämpade att ta en aktiv roll i 
samhällsutvecklingen. Länsbibliotekets uppdrag är främst att främja folkbibliotekens 
utveckling genom att erbjuda strategiskt och konsultativt stöd. Länsbiblioteket arbetar i 
nära dialog med kommunbibliotek och andra aktörer på kommunal, regional och 
nationell nivå. De kommunala bibliotekens behov, landstingets kulturplan och 
bibliotekslagen utgör grunden för länsbibliotekets arbete. 

Länsbiblioteket främjar samverkan mellan kommunbiblioteken samt fungerar som 
kontaktyta mellan biblioteken, civilsamhället och andra samhällsinstitutioner. Dessa kan 
vara barnhälsovård, logopedi, familjecentraler/öppna förskolan, folkbildning, 
idrottsrörelse och annat föreningsliv, högskola och universitet. 

Länsbibliotek Uppsala arbetar med metodutveckling inom läsning och språkutveckling, 
framtagande av nya biblioteksplaner, digital delaktighet och den nationella 
omvandlingen av biblioteksväsendet Länsbibliotekets arbete bedrivs genom 
fortbildning i projekt, nätverk, seminarier, rådgivning och handledning, strategiskt stöd 
till chefer, utredningar, studiebesök samt kompletterande medieförsörjning. 
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Länsbibliotek Uppsala arbetar aktivt med perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och 
interkulturellt/internationellt, marknadsföring och kommunikation, barn och unga samt 
digital utveckling, delaktighet och tillgänglighet. Det finns ett gediget och etablerat 
arbete för litteraturförmedlande och läsfrämjande insatser för barn upp till och med 
förskoleåldern. Inriktningen ligger under de kommande åren på att stötta bibliotekens 
arbete med att nå upp till samrna nivå för äldre barn, tonåringar och unga vuxna. 
Länsbiblioteket strävar efter att i sin organisation och genom sin kornpetens spegla tre 
ben utifrån vilka folkbibliotekens verksamhet kan beskrivas: 

l. litteratur och kultur 
2. information, kunskap och bildning 
3. biblioteket som mötesplats 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Ge folkbiblioteken strategiskt stöd genom att analysera effekter och 

konsekvenser av ett fördjupat rnediesarnarbete i länet. 

• Utveckla det litteraturförmedlande och lässtimulerande arbetet på biblioteken för 
äldre barn, tonåringar och unga vuxna. 

• Genom ornvärldsbevakning, fördjupning, analys och samordning utgöra ett stöd 
för biblioteken och deras arbete i ett alltmer digitalt biblioteksrurn. 

• Stötta projekt som ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen och 
tillsammans med folkbiblioteken och bildningsverksamheten vidareutveckla 
arbetet med digital delaktighet med utgångspunkt i den nya bibliotekslagen och 
den regionala digitala agendan. 

4.4.8 Litteratur- och läsfrämjande 

Samverkan för läsfrämjande i länet 
Språk- och läsförståelse är viktiga komponenter för människans förståelse av sig själv 
och sin omvärld. Språkförmågan hänger samman med förmågan att tänka, reflektera och 
tolka på ett nyanserat sätt. En förhöjd språk- och läsförmåga möjliggör nya synsätt och 
förståelse av komplicerade och abstrakta sammanhang. Ur ett demokratiskt perspektiv, 
är det av stor vikt att befolkningen som helhet kan läsa och tolka det man läser, för att 
kunna delta i samhällsbygget och påverka sin situation. Landstinget strävar efter att 
ytterligare stärka läsandets och litteraturens ställning i länet under perioden 2015-2017. 

Länsbibliotek Uppsala arbetar med sina konsulenter målinriktat med de särskilda 
satsningar som landstinget önskar göra och som bland annat finns beskrivna under 
avsnitt 2.1.1. Därutöver handlar insatserna om att stärka det befintliga nätverket 
bestående av folkbiblioteken och folkbildningen i länet för att bland annat samverka 
kring läsfrämjande insatser. Folkbiblioteken gör redan viktiga insatser för att stödja 
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läsfrämjandet i länet. Dessa riktar sig till många olika målgrupper i samhället, alltifrån 
barn och ungdomar till vuxna, äldre samt flerspråkiga mottagare. 

Länsbibliotek Uppsala arbetar t.ex. med "Språknätet", ett sektorsövergripande 
samarbete kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling. Landsting och kommuner 
strävar tillsammans efter att skapa hållbara strukturer och kontinuitet i samverkan 
mellan olika verksamhetsområden. Samarbetet är grupperat i nivåer som anger grad av 
kvalitet från en basnivå till en mer utvecklad samverkan genom en s.k. taxonomi.9 

Genom landstingets bidrag till folkbildningen förstärks även de satsningar som staten år 
2013 formulerat och riktat till folkbildning och studieförbund för litteratur- och 
läsfrämjande. Landstinget samverkar med och har dialoger med civilsamhället och dess 
företrädare. Mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att anordnas 
kontinuerligt. Landstinget tar genom Länsbibliotek Uppsala en stor och aktiv del i 
arbetet med Litteraturcentrum. 

Inom landstinget återfinns också ett antal sjukhusbibliotek, vilka fungerar som viktiga 
informationskanaler och mötesplatser för litteratur- och läsfrämjande i miljöer där 
många människor passerar vid olika skeden och situationer i livet. Dessa ska, liksom 
skolbiblioteken, enligt den nya bibliotekslagen från 2014, innefattas i Biblioteksplanen 
för regionen. 

Prioriteringar 2015-2017: 
• Genom Länsbibliotek Uppsala skapa en återkommande mötesplats för 

litteraturförmedling med seminarier och diskussioner. (se 2.1.1) 

• Driva läsfrämjandeprojekt som syftar till att möta de unga i deras egna miljöer. 
Pröva nya sätt att nå barn och unga samt att arbeta läsfrämjande. Projekten drivs 
i samverkan mellan Länsbibliotek Uppsala, länets kommuner och det lokala 
föreningslivet (både kultur- och idrottsföreningar). 

• Genom samverkan mellan studieförbund, professionella författare och bibliotek 
utveckla stöd till ungas eget skapande inom litteraturområdet samt utveckla det 
lässtimulerande arbetet gentemot barn och unga. 

9 Taxonomin läses nerifrån och upp, de minsta åtagandena är på nivå l och så avancerar samverkan uppåt 
allt efter lokala förutsättningar: Nivå 6 (Samverkan i lokala Språknät), Nivå 5 (Samverkan kring 
föräldraträffar), Nivå 4 (Samverkan för barn med språkstörningar), Nivå 3 (Gemensam fortbildning för 
kunskapsspridning), Nivå 2 (Samarbete kring gåvoboken och foldrar), Nivå l (Samarbete i form av 
kontaktnät för information). Överenskommelserna omprövas och revideras med tre års mellanrum. 
Samarbeten kan t.ex. ske mellan representanter från Barnavårdscentralerna, bibliotek, familjecentraler 
och Öppna förskolan. 
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5 Kultursamverkan i Uppsala län 

5.1 Samverkan, samarbete och samspel 
Arbetet med att ta fram den regionala kulturplanen för perioden 2015-2017 har inneburit 
många möten och samverkan mellan aktörer av betydelse för länets kulturliv. Parallellt 
med att den tidigare planens satsningar genomfördes hölls under hösten 2013 och tidig 
vår 2014 samverkansmöten på såväl tjänstemanna- som politisk nivå. Många parter har 
fått möjlighet att ge inspel till innehållet i föreliggande kulturplan. Genom 
samarbetsrådet Kilen (se nedan) har länets regionala kulturaktörer och kommuner ökat 
sin förståelse för varandras verksamheter och roll i länets kulturliv. Ökade kontakter och 
samtal kan leda till nya tänkesätt och samarbeten. Detta kan i sin tur innebära förnyelse, 
en större mångfald och spridning av kulturutbudet. Landstinget ser en 
utvecklingspotential gällande processorientering av samverkansformerna i länet. Detta 
innebär att man fångar upp och tillvaratar ideer som fötts ur diskussioner, workshops 
och möten arrangerade inom ramen för kultursamverkansmodellen och genomför dessa 
i konkreta satsningar. 

5.2 Processen 
Landstinget har tagit fram den regionala kulturplanen i samverkan med länets kom
muner och de regionala kulturaktörerna samt i samråd med länets övriga kulturliv, med 
särskilt fokus på de professionella kulturskaparna och civilsamhället Länets invånare 
har också fått möjlighet att ge synpunkter på länets kulturliv under processen. Dels 
genom utannonserat öppet forum samt genom en öppen remissomgång. 

Kilen och Politiska Kilen 
Sedan tidigare finns ett etablerat chefsnätverk i länet, kallat "Kilen", som regelbundet 
träffas på initiativ av landstinget. 

Kilen består av: 
• kulturcheferna i länets åtta kommuner, 

• chefer/ansvariga tjänstemän för regionala kulturaktörer, såväl de som ingår i 
kultursamverkansmodellen som övriga viktiga kulturinstitutioner: Musik i Uppland, 
Upplandsmuseet, Uppsala stadsteater, Riksteatern Uppsala län, Folkrörelsearkivet 
för Uppsala län, Företagens Historia Uppsala län, Uppsala Läns Bildningsförbund, 
Länsbibliotek Uppsala, Wiks Folkhögskola, Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, 
Uppsala Konsert & Kongress, Eric Sahlström Institutet, 

• enhetschefer samt stabschefer och stabstjänstemän anställda vid kulturförvaltningen 
på landstinget. 

Kilen finns också i utökad form- "Politiska Kilen"- vilken består av samma grupp av 
tjänstemän som Kilen, inklusive politiker/förtroendevalda/styrelserepresentanter från 
respektive kommun och regional kulturverksamhet. Under arbetet med den regionala 
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kulturplanen har Kilen och Politiska Kilen varit viktiga arenor för diskussioner .. 

Utgångspunkt i den tidigare kulturplanens kartläggningar 
Den nuvarande kulturplanen utgår från förra kulturplanen och den kartläggning av 
länets kulturliv som gjordes då. 2011-2012 gjordes en gedigen analys och en 
nulägesbeskrivning, vilken inkluderade både kommunalt och regionalt perspektiv på 
länets kulturliv. Det genomfördes kartläggningar, medborgarenkäter och SWOT
analyser. En arbetsgrupp bildades, bestående av kulturchefer från fyra av länets åtta 
kommuner, vilken arbetade fram en grund för kartläggningarna. Den gav också, i dialog 
med övriga kommuner, värdefulla inspel till den första kulturplanen. Ytterligare en 
arbetsgrupp med representanter för regionala kulturaktörer-chefstjänstemän i Kilen 
och de regionala kulturkonsulenterna - bildades, för att på motsvarande sätt ta fram en 
mall för den regionala delen av nulägesbeskrivningen. Två rapporter sammanställdes 
(20 11 ), vilka finns tillgängliga på landstingets hemsida www Jul. se/kultur: 

• "Nulägesheskrivning av Uppsala läns kulturliv- länets åtta kommuner" och 
• "Nulägesheskrivning av Uppsala läns kulturliv- de regionala kulturaktörerna ". 

Kompletterande bilder av länets kulturliv 
För att göra fler röster hörda i processen har ytterligare en mängd samverkansmöten ägt 
rum (se bilaga: Samråd och samverkan- Förteckning över genomförda möten). Nedan 
ges några exempel: 

Kommunala politiker 
Landstingets kulturnämnd har fört dialog med politiker från kulturnämnd (eller 
motsvarande) ochfeller kommunstyrelse i länets kommuner. 

Civilsamhället 
Den 28 november 2013 arrangerade landstinget tillsammans med Riksteatern Uppsala 
län och Uppsala Läns Bildningsförbund ett öppet möte där länets föreningar på kultur
och folkbildningsområdet bjöds in. Det hölls anföranden och genomfördes 
gruppdiskussioner som dokumenterades. Inbjudan annonserades i dagspress, 
kompletterat med riktade inbjudningar och ett femtiotal representanter för föreningslivet 
deltog. 

Professionella kulturskapare 
2011 genomfördes en enkät via e-post till ca 140 professionella kulturskapare i länet, 
varav 42 svarade. Enkäten berörde frågor om länets kulturliv, arbetsvillkor och 
samverkan med offentliga kulturverksarnheter. Arvoderade professionella kulturskapare 
deltog även i SWOT-analyserna år 2011 i länets samtliga kommuner. I november 2013 
bjöd landstinget in den grupp professionella kulturskapare som mer aktivt bidrog under 
framtagandet av förra kulturplanen, för att diskutera kulturlivet och dagsaktuella 
arbetsvillkor. Vid mötet deltog även KL YS samverkanssamordnare. Sex kulturskapare 
medverkade och arvoderades. Ett antal kulturskapare från länet medverkade 
tillsammans med landstingets kulturdirektör vid KL YS mötesplats för erfarenhetsutbyte 
i Stockholm i början av december 2013. Under februari 2014, inbjöds samma 
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kulturskapare, nu kallade Kulturskaparrådet vid Landstinget i Uppsala Län bestående 
av l O fria kulturskapare representerandes olika konstarter - till ett möte. Här 
presenterades tanken om en formalisering av detta råd och dess funktion. Rådet gavs 
dessutom mandat att representera de fria kulturskaparna bl a genom möjligheten att 
avge ett remissvar som officiell remissinstans. 

Övriga aktörer 
Enstaka möten har ägt rum med tjänstemän på universitet och regionförbund. 

Vid mötet med Regionförbundet har samtalen bland annat handlat om den Regionala 
Utvecklingsstrategin. Gemensamrna utvecklingstankar har diskuterats. Landstinget har 
även i en politisk process arbetat fram en strategisk plan i vilken de kulturpolitiska 
målen formulerats och sammanvävts med målen i den regionala kulturplanen. 

Remiss 
Texten uppdateras efter remissrundan 

5.3 Plan för uppföljning av den regionala kulturplanen 

Överenskommelser 
Utifrån de utvecklingsmål och prioriteringar som anges i kulturplanen kornmer 
landstinget att fördela bidrag/anslag till kulturaktörer i länet. Bidrag som fördelas 
utifrån kulturplanen är dels landstingets årliga anslag och dels det statliga stödet som 
förmedlas via kultursamverkansrnodellen. 

Landstinget kornmer överens med mottagare av anslag/bidrag gällande vilken 
verksamhet som ska bedrivas under året. Ä ven prioriteringar diskuteras gemensamt. 
Överenskommelsen följs upp genom dialog under året och skriftligt i samband med 
ansökan om stöd kommande år. 

Uppföljning 
De utvecklingsmål och prioriteringar som anges i kulturplanen kornmer att följas upp i 
årliga redovisningar tilllandstingets kulturnämnd och till Statens Kulturråd. Dessa är 
såväl kvantitativa som kvalitativa. Redovisningarna kornmer bland annat redogöra för 
hur man arbetat med och uppnått de mål, satsningar och prioriteringar som anges i 
kulturplanen. Landstinget redovisar sedan genternot Kulturrådet den verksamhet som 
mottagarna av statsbidrag via kultursamverkansmodellen har genomfört. 

Landstinget kornmer att ta fram en handlingsplan med indikatorer kopplade till målen 
efter att den regionala kulturplanen är antagen. Inför vruje års ansökningar och 
fördelning av verksamhetsbidrag, för landstingets kulturnämnd dialog med mottagarna 
på styrelsenivå, där avstämning mot beskrivna verksamhetsmål sker. Däremellan hålls 
avstämningsmöten på tjänsternannanivån. 
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Fortsatt process, samverkan och samråd 
Kultursamverkansmodellen innebär ett nytt arbetssätt ett närmande mellan de olika 
aktörer som finns inom länets kulturliv. Modellen innebär att landstinget på ett tydligare 
sätt än tidigare ska samverka med länets kommuner och samråda med länets kulturliv 
kring strategiska utvecklingsfrågor och den regionala kulturplanen. 

Landstinget, länets kommuner och det fria kulturlivet, både civilsamhället och de 
professionella kulturskaparna, behöver mötesplatser för att diskutera utvecklingen av 
länets kulturliv. Den antagna kulturplanen ska implementeras och eventuellt revideras 
under kulturplaneperioden. Detta sker i samverkan och samråd. För att möjliggöra att 
många aktörer deltar i processen, kommer landstinget återkommande att arrangera ett 
Kulturforum. Under detta erbjuds genom paneldebatter, seminarier och workshops ett 
deltagande i utvecklingen av länets kulturliv. Inbjudna kommer att vara representanter 
från länets olika kulturaktörer såväl från det offentliga, civilsamhället som från det 
professionella fria kulturlivet. Inbjudas kommer också representanter från andra 
landsting och regioner samt från nationellt håll, då det innebär värdefulla influenser 
utifrån. 

Civilsamhället kommer att ges tillfälle att mötas i särskild ordning, då landstinget i 
samverkan med Uppsala Läns Bildningsförbund och Riksteatern Uppsala län, ett par 
gånger om året kommer att anordna mingelkvällar utifrån olika teman. 

En särskild samrådsgrupp med professionella kulturskapare - Kulturskaparrådet, har 
inrättats. Gruppen består av fria professionella kulturskapare som kommer att träffas ca 
tre gånger per år. Arvode utgår. 

5.4 De regionala kulturaktörernas offentliga finansiering år 2013-2014 
Här redovisas av landstinget lämnade verksamhetsbidrag till verksamheter inom ramen 
för kultursamverkansmodellen enligt den regionala kulturplanen 2013-2014. 
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VERKSAMHETSBIDRAG LANDSTINGS- LANDSTINGS-
TKR ANSLAG ANSLAG 

o o 

AR2013 AR2014 
Upplandsmuseet inkl 25 7891U 26 40011 

länshemslöjdskonsulenterna 
Musik i Uppland 
(länsmusik + orkester) 25 352 25 844 
Filmkonsulentverksamhet 1156 1259 
Danskonsulentverksamhet 797 971 
Bildkonstkonsulentverksamhet 211 1

..: 715 
Länsbibliotek Uppsala 5 393 5 530 
Riksteatern Uppsala län 1247 1272 
Folkrörelsearkivet för 
Uppsala län13 1266 1241 
Företagens historia'~ 363 320 
Uppsala stadsteater14 15 306 15 597 

10 Beloppet inkluderar 258 tkr i enlighet med beslut av landstingsfullmäktige 2007-11-19/20 om 
kompensation för nivåökning av hyreskostnader 2013. 
J J Beloppet inkluderar l 00 tkr i extra stöd för en extern utredning om övertagande av Gamla Uppsala 
museum. 
J
2 2013 avsattes inget landstingsanslag för verksamhet, utan istället gjordes en extern utredning om 

regional bildkonstverksamhet 
JJ Folkrörelsearkivet och Företagens historia har fått sina grundanslag uppräknade med 2% år 2014. De 
båda arkiven erhöll en särskild tilldelning om 50 tkr vardera för digitalisering år 2013 men ej 2014. 
Folkrörelsearkivet är bidragsfinansierat och erhåller ytterligare bidrag från länets kommuner enligt en 
överenskommelse mellan landstinget och kommunerna. Företagens historia säljer huvudsakligen tjänster · 
till företag och erhåller ytterligare intäkter. 
J
4 Uppsala stadsteater AB erhåller sin största andel bidrag från Uppsala kommun. Här redovisas endast av 

landstinget lämnade anslag. 
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Bilaga: Samråd och samverkan- Förteckning över genomförda 
möten 

Nedan redovisas genomförda möten för samråd och samverkan inom samverkans
modellen. Utöver de redovisade mötena har kulturdirektören vid landstinget regelbundet 
under processen träffat cheferna vid Kulturenheten, Wiks slott, Wiks Folkhögskola, 
Länsbibliotek Uppsala, Upplandsmuseet och Musik i Uppland för avstämning av 
arbetet. I övrigt har den regionala kulturplanen kontinuerligt diskuterats inom 
kulturförvaltningen och av landstingets kulturnämnd. 

Möten för samverkan och samråd redovisas endast fr.o.m. hösten 2013 och avser 
framtagandet av den nya regionala kulturplanen för perioden 2015-2017. Övriga möten 
angående pågående kulturplan 2013-2014 redovisas ej. Under 2014, med start i januari, 
har kulturplanen behandlats politiskt och genom remiss. 

Datum Deltagare Syfte Deltagare från Kultur 
i länet 

Ar 
2013 
17/6 Kilen (kommunala Diskutera den T.f. kulturdirektör och 

kulturchefer ansvariga regionala kulturplanen utredare 
tjänstemän för regionala 
kulturaktörerna 

18/6 Möte med länsmuseets Diskutera satsningarna T .f. kulturdirektör och 
chef ( ) i den regionala utredare 

kulturplanen och 
n ulägesrapport 

20/6 Möte med Uppsala Diskutera satsningar Tillträdande 
stadsteater (  på stadsteatern kulturdirektör och t.f 

 kulturdirektör 
) 

24/6 Möte med Uppsala Diskussion om T .f. kulturdirektör och 
författarsällskap sällskapets roll utredare 

24/6 Mötemed Diskussion om Länsbibliotekarie och 
Litteraturcentrum utvecklingen och utredare 
Uppsala stad och län ansökan till 
(  Kulturrådet 
studiefrämjandet) 

25/6 Mötemed Diskussion om T .f kulturdirektör och 
länsmusikens chef satsningarna i utredare 
( ) regionala kulturplanen 

och nulägesrapport 
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217 Möte med Svensk Diskutera danssatsning Tillträdande 
Scenkonst (  i den regionala kulturdirektör 

) kulturplanen 
517 Möte med  Diskutera nuläget i Tillträdande 

 utvecklingen av Gamla kulturdirektör 
Uppsala 

1117 Mötemed Diskutera Tillträdande 
kulturnämndsordföra civilsamhällets roll, kulturdirektör och t.f. 
nden ( ) det fria kulturlivet kulturdirektör. 

samt 
litteratursatsningen i 
kulturplanen. 

12/8 Möte med Uppsala Diskutera Tillträdande 
stadsteater (  utvecklingsprojekt kulturdirektör 

) 
919 Möte med Uppsala Diskutera samverkan Kulturdirektör 

kommun (  kring konsten och 
) litteratursatsningen i 

den regionala 
kulturplanen 

11/9 Möte med Tierps Diskutera regionala Kulturdirektör, 
kommun (kulturchef) kulturplanen enhetschef vid 

kulturenheten, utredare 
11/9 Mötemed Diskutera regionala Kulturdirektör, 

Östhammars kommun kulturplanen enhetschef vid 
(kulturchef) kulturenheten, utredare 

13/9 Möte med Håbo Diskutera regionala Kulturdirektör, 
kommun (kulturstrateg) kulturplanen enhetschef vid 

kulturenheten, utredare 
16/9 Möte med Uppsala Diskutera regionala Kulturdirektör, 

kommun kulturplanen enhetschef vid 
(kulturdirektör) kulturenheten, utredare 

16/9 Möte med arrangör av Diskutera festivalens Kulturdirektör 
Uppsala gitarrfestival utveckling i relation 
( ) tilllänet 

17/9 Möte på SKL (Region Diskutera Kulturdirektör 
Östsam, Region Skåne, samverkansmodellen 
Västra 
Götalandsregionen, 
Landstinget i Dalarna) 

19/9 Möte med Knivsta Diskutera regionala Kulturdirektör, 
kommun (kulturchef) kulturplanen enhetschef vid 

kulturenheten, utredare 
20/9 Möte med Älvkarleby Diskutera regionala Kulturdirektör, 

kommun (kulturchef) kulturplanen enhetschef vid 
kulturenheten, utredare 
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20/9 Hearing om Regional Diskussion om Kulturdirektör, 
bildkonstutredning utredningsförslagen enhetschef vid 

med olika aktörer kulturenheten, utredare 
inom konsten i länet 

23/9 Möte med Sveriges Diskutera Kulturdirektör 
Författarförbund litteratursatsningarna i 
( ) regionala kulturplanen. 

24/9 Mötemed Diskutera regionala Kulturdirektör, 
Upplandsmuseet kulturplanen enhetschef vid 
( ) kulturenheten 

26/9 Mötemed Diskutera regionala Kulturdirektör, 
Folkrörelsearkivet kulturplanen enhetschef vid 
( ) kulturenheten, utredare 

26/9 Möte med Företagens Diskutera regionala Kulturdirektör, 
historia ( ) kulturplanen enhetschef vid 

kulturenheten, utredare 
26/9 Regionförbundet (Visit Diskutera Kulturella Kulturdirektör 

Uppland och Vikingar och kreativa näringar 
med Förfäder) (KKN) i länet 

27/9 Kilen (kommunala Diskutera den Kulturdirektör, utredare 
kulturchefer och kommande regionala 
regonala kulturplanen 
kulturinstitutionems 
chefstjänstemän) 

27/9 Möte med Riksteatern Diskutera regionala Kulturdirektör, 
Uppsala län (de båda kulturplanen enhetschef vid 
teaterkonsulentema) kulturenheten, utredare 

27/9 Möte med Uppsala Diskutera Kulturdirektör, utredare 
Läns civilsamhällets och 
Bildningsförbund studieförbundens 
(ULB) (  betydelse i 

) samverkansmodellen 
2/10 Möte med Nordens Diskutera Kulturdirektör 

folkhögskola Biskops- folkhögskolans del i 
Arnö litteratursatsningen 

8/10 Regionförbundet Diskutera samverkan Kulturdirektör 
Uppsala län (  mellan 

) Regionförbundet och 
landstinget 

10/10 Möte med Musik i Diskutera regionala Kulturdirektör, utredare 
Upplan (  kulturplanen 

) 
10/10 Möte med Uppsala Diskutera samverkan Kulturdirektör, 

kommun (  mellan kommunen och enhetschef vid 
) landstinget kulturenheten 

11/10 Möte om Diskutera Kulturdirektör, utredare 
Litteraturcentrum utvecklingen av 
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(  Litteraturcentrum 
 2013 och inför 2014. 

studiefrämjandet 
Uppsala län) 

14/10 Internt möte om Diskutera Kulturdirektör, 
litteratursatsningar litteratursatsningarna länsbibliotekarie, 

utredare, 
bibliotekskonsulent 

15/10 Internt arbetsmöte Diskutera kommande Kulturdirektör, flertalet 
satsningar på funktioner vid Kultur i 
Körfesten på Wik länet 

18/10 Politisk Kil Diskutera satsningar i Kulturdirektör, utredare 
(kommunala kommande 
kulturchefer och kulturplanen 
kommunala politiker + 
ansvariga tjänstemän för 
regionala 
kulturaktörerna och 
deras styrelser). 

21110 Möte med Statens Diskutera satsningar Kulturdirektör, utredare 
Kulturråd ( , samt kommande 

) kulturplanen 
29/10 Mötemed Diskutera kommande Kulturdirektör, rektor 

studieförbundet Bilda satsningar på och lärare Wiks 
( ) Körfesten på Wik Folkhögskola 

4/11 Möte med Uppsala Diskutera samverkan Kulturdirektör 
kommun och Uppsala på kulturområdet 
universitet (  

, 
) 

11111 Möte om danssatsning i Diskutera Kulturdirektör och 
länet ( ) dansutvecklingsinsatse enhetschef för 

r i länet kulturenheten 
11/11 Arbetsmöte ang. Diskutera Kulturdirektör, 

litteratursatsningen litteratursatsningar i länsbibliotekarie, 
kommande kulturplan bibliotekskonsulent, 

utredare 
12/11 Möte med Uppsala Diskutera regionala Kulturdirektör, utredare 

stadsteater (  kulturplanen 
) 

15/11 Regional Diskutera Kulturdirektör 
kulturchefsträff gemensamma 
(Örebro och Sörmland) satsningar inom 

samverkansmodellen. 
18- Konferens Generator Diskutera KKN och Kulturdirektör, 
19/11 framtida satsningar enhetschef för Wiks 

slott, fri kulturskapare 
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från länet 
20/11 Regional Diskutera Kulturdirektör 

kulturchefsträff samverkansmöjlighete 
(Dalarnas och r och gemensamma 
Gävleborgs landsting) satsningar 

21111 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 
Upplandsmuseet styrelsenivå arbetsutskott, 

kulturdirektör, utredare 
21111 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 

Folkrörelsearkivet styrelsenivå arbetsutskott, 
Uppsalalän kulturdirektör, utredare 

22/11 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 
Uppsala stadsteater styrelsenivå arbetsutskott, 

kulturdirektör, utredare 
22/11 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 

Musik i Uppland styrelsenivå arbetsutskott, 
kulturdirektör, utredare 

25/11 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 
Riksteatern Uppsala styrelsenivå arbetsutskott, 
län kulturdirektör, utredare 

25/11 Möte med KL YS Planeringsdag inför Kulturdirektör 
( ) möte med fria 

kulturskapare 
26/11 Kilen Diskussion om KKN Kulturdirektör, utredare 

och kommande 
satsningar 

28/11 Mötemed A v stämningsmöte Kulturdirektör 
länsinstitutioner 
(  

) 
28/11 Möte med SU-EN Diskussion om Kulturdirektör, 

danssatsningar i länet enhetschef vid 
och i regionala kulturenheten 
kulturplanen 

28/11 Mötemed Öppet möte med ca 50 Kulturdirektör, utredare 
civilsamhället deltagare från ideella 
(arrangörer Kultur i kulturföreningar, 
länet, Riksteatern studieförbund och 
Uppsala län, Uppsala andra föreningar om 
Läns Bildningsförbund regionala kulturplanen 

29/11 Dialogmöte med Arlig dialog på Kulturnämndens 
Företagens historia styrelsenivå arbetsutskott, 

kulturdirektör, utredare 
2/12 Statens Kulturråd Workshop om Ekonomichef, utredare 

uppföljning 
4-5/12 KLYS Nationellt Kulturdirektör och fria 

erfarenhetsutbyte för erfarenhetsutbyte kulturskapare från länet 
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fria kulturskapare i mellan kulturskapare 
Stockholm. och regioner 

10112 Möte om särskilda Diskutera särskilda Kulturdirektör och 
satsningar i satsningar i kommande enhetschef vid 
kulturplanen (  kulturplan kulturenheten 

 
 

Sahlströminstitutet) 
Ar 
2014 
1011 Möte med Håbo Diskutera regionala Representanter från 

kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

16/1 Möte med Älvkarleby Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

20/1 Möte med Östhammar Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

21/1 Möte med Tierps Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

22/1 Möte med Uppsala Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

5/2 Möte med Enköpings Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

6/2 Möte med Heby Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 

10/2 Möte med Knivsta Diskutera regionala Representanter från 
kommun (politisk kulturplanen kulturnämnden, 
ledning) kulturdirektör, utredare 
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  1(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-21 KS2014/11 nr 2014.430 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-12-02 – 2014-02-10, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2014-01-09 – 2014-01-22. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2014-01-22– 2014-02-05.  
• Skolförvaltningen, perioden 2013-12-12—2014-02-10. 
• Socialförvaltningen, perioden 2013-12-02— 2014-02-05.  
• Bildningsförvaltningen, perioden 2013-12-19 – 2014-01-24. 
• Bygg- och miljöförvaltningen, perioden 2014-01-31—2014-01-31.  
 

Enskilda beslut 
• Förordnande som tf förvaltningschef på miljö- och teknikförvaltningen 

under perioden 2014-01-28 – 2014-01-31, beslut daterat 2014-01-27, 
kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.282 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt i ärenden gällande upplåtelse 
av kommunens mark, beslut daterat 2014-01-27, kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.241.  

• Beslut om vidaredelegation av beslutanderätt till utvecklingschef i 
ärenden som rör tillfällig upplåtelse av offentlig plats över 7 dagar, 
beslut daterat 2014-01-27, kommundirektör Per Kjellander, hid 
2014.242.  

• Beslut om vidaredelegation av beslutanderätt till gatuchef i ärenden som 
rör tillfällig upplåtelse av offentlig plats i upp till 7 dagar, beslut daterat 
2014-01-27, kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.243.  

• Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning av rovdjur i 
Uppsala län, beslut daterat 2014-01-22 , kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.197.  

• Förordnande som tf förvaltningschef på miljö- och teknikförvaltningen 
under perioden 2014-02-24 – 2014-02-28, beslut daterat 2014-02-20, 
kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.594.  

• Tilldelningsbeslut, personbil till Håbo kommuns bilpool, beslut daterat 
2014-01-14, kommundirektör Per Kjellander.  

• Beslut om inköp av nybörjarkurs i finska för svenskspråkig 
vårdpersonal, beslut daterat 2014-02-13, kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.504.  



 

  2(4) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-21 KS2014/11 nr 2014.430 

 

 

• Beställning av försäkring/upphandlingskontrakt avseende 
motorfordonsförsäkring daterat 2013-12-23, undertecknat av Gudrun 
Lind, upphandlingschef. 

• Tilldelningsbeslut i upphandling av arbetsglasögon, daterat 2013-11-07, 
undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Undertecknande av ramavtal arbetsglasögon, daterat 2013-11-13, 
Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut om att anmäla avrop på ramavtalet parkmaskiner och 
gräsklippare, upphandlat av SKL Kommentus Inköpscentral, daterat 
2013-11-14, Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut om att antaga Relita Industri & skadeservice AB, som leverantör 
av slamsugning m.m. Samordnad upphandling med Enköpings kommun, 
Håbo Kommun har tecknat tilldelningsbeslut för egen del. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-04. 

• Tilldelningsbeslut gällande kategori 1 samt kategorierna 3-9 i 
upphandlingen av upphandlingskonsulter. Tilldelningsbeslut fattas av 
Håbo kommunen i egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a § punkt 2 
LOU. Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-26. 

• Beslut om att avbryta upphandling i viss del, upphandling av 
upphandlingskonsulter kategori 2. Upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-09-26. 

• Beslut om att anmäla kommunen till HBV:s samordnade upphandling av 
låsvaror. Upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-09-26. 

• Tilldelningsbeslut gällande Reklambyråtjänster. Tilldelningsbeslut 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-23. 

• Rättat tilldelningsbeslut gällande  kategori 9 i upphandlingen av 
upphandlingskonsulter. Tilldelningsbeslut fattas av Håbo kommunen i 
egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a § punkt 2 LOU. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-30. 

• Beslut om att anmäla avrop från Inköpscentralens avtal  
”Fordon 2012-2”.  
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-30. 

• Beslut om att anta anbud i kommunövergripande ramavtalsupphandling 
avseende vitvaruservice, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-
08-02. 

• 3 x Delegationsbeslut om utlämnande av allmän handling med 
sekretessprövning, upphandling utskrift som tjänst, upphandlingschef 
Gudrun Lind, daterade 2013-08-07, 2013-08-09 och 2013-08-12. 
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• Beslut om att förlänga kommunövergripande ramavtal avseende tolk- 
och översättningstjänster, upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-08-12. 

• Beslut om att anmäla avrop till ramavtalet ”Tidningar och tidsskrifter 
2012”, upphandlat av SKL Kommentus Inköpscentral, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-15. 

• Beslut om att anta anbud i upphandlingen ”Kommunikation som tjänst”, 
diarienr. UH-12-107, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-
19. 

• Beslut om överlåtelse av avtal 10380. QD IT partner AB har överlåtit 
verksamheten gällande webbutveckling med tillhörande tjänster till 
nearU AB. Överlåtelsen har godkänts av upphandlingschef Gudrun 
Lind. Daterat 2013-08-19. 

• Beslut om att anmäla avrop till ramavtalet ”Vitvaror 2012”, upphandlat 
av SKL Kommentus Inköpscentral, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-21. 

• Tilldelningsbeslut gällande konstruktörer, ärende 1897, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-27. 

• Svar angående ansökan om avtal för schakttillstånd (Markavtal) i Håbo 
kommun, daterad 2014-01-24, utvecklingschef Klas Ljungberg, hid 
2014.246.  

• Undertecknande av avtal upphandlingskonsulter gällande kategori 1 
samt kategorierna 3-9 i upphandlingen av upphandlingskonsulter. Avtal 
undertecknas av Håbo kommunen i egenskap av inköpscentral enligt 2 
kap 9a § punkt 2 LOU. Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-
10-21. (Ab Ecenea, Borago Förvaltnings AB, Fasticon AB, 
upphandlingskonsult i Sverige AB 

• Undertecknande av avtal upphandlingskonsulter gällande kategori 4, 
leverantör Adviceu AB. Avtal undertecknas av Håbo kommunen i 
egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a § punkt 2 LOU. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-10-28. 

• Beslut om att anmäla avrop från ramavtalet Vitvaror 2012, upphandlat 
av SKL Kommentus inköpscentral. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-10-30. 

• Ramavtal Tekniska konsulter Mark- och anläggning,  

1.Byggledare/Besiktnings-man, UH-13-2299 
Grontmij AB 
Pontarius AB 
Hydracon Sverige AB 
 
2. Konstruktör UH-13-1897 
Reinertsen Sverige AB 
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3. Landskapsarkitekter UH-13-1898 
Funkia AB 
Åf-Infrastructure AB 
Bjerking AB 
 
4. Geotekniker inkl geotekniska undersökningar UH-13-1896 
Reinertsen Sverige AB 
Norconsult AB 
Bjerking AB 
 
5. Tekniska konsulter Anläggning UH-13-1816 
Åf-Infrastructure AB 
WSP Sverige AB 
Norconsult AB 
 

Undertecknade av upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-10-30. 

 

 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-21.  

 
 
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 
 2014-02-10 KS2014/10 nr 2014.315 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-03-03 
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, 2014-02-10.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



 
 
Håbo kommun 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2014-03-03 
 

 
 
 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
Riktning              Hid      Besl.inst 
Info     Ärendemening Diarienr Sammtr.dat 
Notering Handläggare            
In  2014.42 KS 
Cirkulär 14:02 från Sveriges Kommuner 
och Landsting. Slutligt utfall av 2012 års 
kommunala fastighetsavgift och ny 
prognos för åren 2013 och 2014, SKL 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.43 KS 
Tillståndsbevis 527 A 302.211/2013, gäller 
penninginsamling. 

Upplåtelse av kommunens mark 2013 2013/15 KS 2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.164 KS 
Cirkulär 14:03. Avtal om kopiering och 
tillgängliggörande i skolorna 
VT 2014 och läsåren 2014/15, 2015/16 
och 2016/17 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.177 KS 
Cirkulär 13:60, Ändringar i 
folkbokföringslagen (1991:481).  
Sveriges kommuner och landsting, SKL 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.196 KS 
Yttrande angående ansökan om tillstånd 
till kameraövervakning av rovdjur Uppsala 
län, Länsstyrelsen Dalarnas län 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.244 KS 
Cirkulär 14:04, Ändringar i 
socialförsäkringsbalken fr.o.m. den 1 
januari 2014, SKL 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.245 KS 
Cirkulär 14:01, Cirkulärhantering år 2014 
samt abonnemang på 
cirkulär år 2014 och cirkulärförteckning år 
2013, SKL 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.312 KS 
Remiss 522 A002,369/14, Ansökan o 
valaffischering EU-valet. 

Upplåtelse av kommunens mark 2014 2014/29 KS 2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
In  2014.313 KS 
Remiss A016,531/14, Ansökan om 
affischering i Håbo kommun 

Upplåtelse av kommunens mark 2014 2014/29 KS 2014-03-03 



    

In  2014.328 KS 
Nytt stöd för inventering av fysisk 
tillgänglighet i flerbostadshus. Information 
om att söka stöd., Boverket 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
 

In  2014.412 KS 
Nytt stöd för utvecklingsprojekt för 
jämställda offentliga miljöer i städer och 
tätorter, Boverket 

  2014-03-03 

 Caroline Uttergård   
 



-------------------------------.-----~~==---.------

Håbohus AB 
Flåbohus AB 

2014 -01- z 4 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hå bo hus AB torsdagen den 12december 2013 i 
Gästis lokaler. 

--~HAso-i<o M MUN __ _ 
KOWMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

Närvarande: S tyrelsel eda m ö ter: 

Fredtik Anderstedt, ordfårande 
Björn Fredriksson, ledamot 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten Nylin, ledamot 

Övriga: 

Conny Geijer, suppleant 
Tommy Rosenkvist, suppleant 
Marie Nordberg, suppleant 
Bengt Skiöld, suppleant 
Mats Norrbrand, VD 
Sören Staaf 
Leif Hagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Sixten Nylin 

Paragr-afer: 
U n derskri fler 

§ 40-48 
sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

!Ii --fil, 'l t) "~ t. 

Reg,nr -
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§ 40 
Godkännande 
av dagordning 

§ 41 
Val av justerare 

§ 42 
Föregående protokoll 

§ 43 

Ordfårande fårklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes med 
tillägg av rappmier: 

- Konferens får fåiiroendevalda 

Tillägg övriga fi-ågor: 
Solslätten 

Till j uslerare utsågs Sixten Nylin 

Då inga synpunkter fi-amkom lades protokollen till handlingarna. 

Anmälningarlinformation Inga anmälda ärenden 

§ 44 
Ekonomi Förhandlingsunderlagfor 2014 års hyror 

Förslag till budget får 2014 redovisades. 
En uppgörelse om nya hyror fi· o m 2014-01-01 har träffats med 
Hyresgästföreningen. 
Avtalet innebär en hyreshöjning med i snitt l, 79 % från 
2013-01-01 för lägenheter. 
Hyreshöjningen får lokaler med i snitt 1,61% fi·ån 2013-01-01. 
Följande justeringar har gjorts fi·ån det fårslag som redovisades vid 
föregående styrelsemöte: 

Höjning av parkeringsavgifter 
Lägre kostnader yttre skötsel 
Lägre räntekostnader 
Lägre värmekostnader 
Lägre konsultkostnader 
Lägre avkastning 

S tyreisen beslutar 

att godkänna budget får 2014 

Finansrapport 
Finansrapport redovisades. Bmttoräntan har sedan föregående rappmi 
minskat med 5 räntepunkter till 3, l 2 %. Inom det nännas te året 
kommer ca 255 mkr att konverteras. Den aktuella låneportföljen 
avviker inte nämnvärt mot nonnportfciljen. 

S tyreisen beslutar 

att godkänna rappmien 

2 



§ 45 
Övriga rapporter 

§ 46 
Övriga beslutsärenden 

§ 47 
Öv1iga frågor 

§ 48 
Nästamöte 

Likviditetsplan 
Likviditetsplan får perioden redovisades. 

styrelsen beslutar 

att godkänna rappmien 

Nyproduktion 
Vd redogjorde får pågående och planerade produktioner. 

Dalvägen 
F örs ta inflyttning 2 j an u mi. 

Detaljplan Kyllers backe 
Detaljplanen kan antas av fullmäktige den 16 december. 

Väppebylng 
Planändring pågår. 

Gillmarken försäljning 
Totalt 50 fastigheter sålda 

Konferens for fortroendevalda 
Conny redogjorde får den konferens får fårtroendevalda som han 
medverkat på, an·angör var SABO. Conny distribuerar rappmi 
elektroniskt. 

styrelsen beslutar 
att godkänna rapporterna 

Inga beslutsärenden 

Solslätten 
Tommy infom1erade om problematiken med parkeringsplatser på BRF 
Solslätten och Håbohus intilliggande fastighet. 

Då inga andra ärenden fårelåg till behandling fårklaras mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls 140306 klockan 17.00. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 27 KS 2014/22 

 

Förslag till kommunövergripande vision - Vårt Håbo 2030 
Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfullmäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fullmäktigeberedningen har nu färdigställt sitt arbete och överlämnar sitt 
förslag till fullmäktige för antagande.  

Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap, § 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande:  

• Skolnämnden  

• Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

• Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design.  Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april.  

Beslutsunderlag 
– Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 
– Tjänsteskrivelse 2014-01-28. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Föreslås att beslutsunderlaget, inför kommunstyrelsens hantering av ärendet, 
kompletteras med de synpunkter på förslaget som redovisats av 
förvaltningar och nämnder.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.543 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 27 KS 2014/22 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens beslutar att remittera visionsdokumentet vårt Håbo 
2030 till skolnämnden, miljö- och tekniknämnden, tillståndsnämnden 
och socialnämnden för yttrande. Yttrandena ska vara ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 april. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.543 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-24 KS2014/22 nr 2014.622 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Vision 2014 - hantering av remiss 
Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfullmäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

I arbetet med den nya visionen har beredningen hämtat in synpunkter från 
ett antal olika instanser i kommunen. Under tre veckor i oktober 2013 gick 
ett förslag till visionstext ut på remiss enligt tabellen. 

Instans Inkom med svar 

Ungdomsrådet Ja 
Håbo Internationella kvinnors förening Nej 
Håbo FF Nej 
Bålsta IK Nej 
Håbo Ridklubb Nej 
Finskt samråd 5 svar 
Naturskyddsföreningen Ja 
HSO Ja 
Kommunala pensionärsrådet Ja 
Kommunledningsgruppen Ja (vid två tillfällen) 
Bålsta företagarförening Ja 
Webbenkät till 100 utvalda Håbobor 16 svar 
Åtta företag i Håbo kommun Inga svar 
 

I huvudsak berörde synpunkter fyra områden: 

• Det saknas visionära tankar om kommunens kärnverksamheter, det 
vill säga skola, vård och omsorg. 

• Visionen är för detaljstyrande och behöver bli mer övergripande. 

• Viss otydlighet kring visionens fyra inriktningar. 

• Att visionen inte uttalar något om att Håbo kan vara en plats för hela 
livet, det vill säga en kommun för alla åldrar. 

Svaren redovisades i sin helhet för beredningen och hanterades genom att 
visionstexten reviderades för att tillmötesgå de fyra huvudsakliga områdena. 
Många av synpunkternas var dock av sådan natur att de inte gick att reglera i 
visionstexten.  



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-28 KS2014/22 nr 2014.298 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

 

 
Förslag till kommunövergripande vision - Vårt Håbo 2030 
Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfullmäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fullmäktigeberedningen har nu färdigställt sitt arbete och överlämnar sitt 
förslag till fullmäktige för antagande.  

Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap, § 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande:  

• Skolnämnden  

• Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

• Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design.  Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april.  

Beslutsunderlag 
– Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens beslutar att remittera visionsdokumentet vårt Håbo 
2030 till skolnämnden, miljö- och tekniknämnden, tillståndsnämnden 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-28 KS2014/22 nr 2014.298 

 

och socialnämnden för yttrande. Yttrandena ska vara ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 april. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och tekniknämnden 
Tillståndsnämnden 



vårt 
håbo  
2030





året är 2030
Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av 
Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 
25 000 invånare i vår växande kommun och  
vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö 
med Mälarens vatten och naturen nära inpå 
oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste 
tillväxtregioner med Stockholm runt knuten 
och vi bygger tillsammans vidare på det goda 
och hållbara samhället.

Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.



håbo – en aktiv  
part i Mälardalen



Håbo kommun fortsätter 
att växa då vi erbjuder  
en unik och attraktiv  

plats i Mälardalen, en av Sveriges 
viktigaste regioner. Det inne bär 
ständig förändring och möjlig  - 
heter att utveckla och för bättra.  
Vi an passar oss och skapar bra 
förutsättningarföralltflerinvånare
och nya företag. Vi ut nyttjar till-
växten och bygger en attraktiv, 
hållbar och modern kommun. 

Mälardalen blir större och vi  
med den. Vägar, järnvägsspår  
och data kommunikation är förut-
sättningen för vår närhet till 
regionen. Närheten skapar möten 
och mångfald mellan människor 
och företag. Mång falden skapar 
innovation och framgång.

Människan i centrum
IMälardalenfinnsettbrettutbud
av jobb, utbildning och kultur.  
Vi ligger precis rätt, mitt i regionen 
med utmärkta förutsättningar för 
små och stora företag. Som kommun 
är vi attraktiva som arbetsgivare  
med god och hög kompetens i alla  
våra verk samheter. Våra skolor  
är trygga och uppmuntrar till 
krea  tivitet och lärande. Vår vård 
och omsorg sätter människan i 
centrum och drivs av omtanke, 
lyhördhet och medbestämmande. 
Här kan man bo och leva under 
hela livet och mötas över 
generations gränserna. 



Mälarkommunen  
nära naturen



Håbo är en kommun  
vid Mälaren. Det 

märks tydligt där stad 
möter landsbygd, och vår iden titet 
bygger på omtanken för mark och 
vatten. Tillgänglig heten till 
vattnet och naturlivet är en stor 
tillgång och ett stort ansvar. Vi 
förvaltar aktsamt dessa områden 
åt kommande generationer och 
lyfter fram våra sjönära kultur
miljöer, inte minst Skokloster   
slott som är ett sär skilt viktigt 
kulturarv.

Längs vattenspeglar och 
promenader strosar boende och 
besökande obe    hindrat mellan 
centrum, stränderna och den 
omkringliggande naturen. Lätt
tillgängliga stråk visar vägen  
mot sjön som öppnar upp sig  
för aktiviteter och båtliv. 

Tillgängligt för alla
Håbos naturlandskap är till gäng
ligt för alla. Parker och natur är 
samman vävda med bebyggelsen och 
fyller tätorterna med grönska och 
liv. Det är enkelt att ta sig till skog 
och mark. Stigar och stråk har 
gjort det möjligt för fler att uppleva 
natur och bygd. 

Vi förvaltar och vårdar natur och 
Mälarmiljöerna med stort ansvar. 
Nya områden för boende och rekre
ation tar form i samspel med om 
kringliggande miljöer utan att 
äventyra natur och djurliv. Vi 
utvecklar kommunens identitet 
ansvarsfullt och hållbart. 



bålsta – en  
levande småstad



Bålsta, det klass iska 
stations samhället  
vid Mälaren med anor 

från vikingatiden har växt till en 
modern och sammanhängande 
centralort. I stadskärnan samsas 
bostäder med verksamheter, 
kultur och nöje – det andas 
dynamik och puls. Intill hittar vi 
småstadens stillhet, trädgårdar 
och lekplatser. Bortom stads
kärnan, längs cykelvägar och 
promenader, väntar boende och 
rekreation vid Mälarens stränder. 

Variationsrik arkitektur, spän
nande utbud och en intressant  
mix av människor ger kvarteren 
identitet och sammanhang. Bålsta 
är en in kluderande och mång
facetterad stad med gator och  
torg som präglas av mångfald, 
öppenhet och tolerans. 

Trygga stadsrum
Bålsta resecentrum är stadens 
mittpunkt och en av Mälardalens 
viktigaste knutpunkter för kollek
tivtrafiken. Bålsta är en regional 
stadskärna som effektivt sammanl
änkas med regionen, Arlanda, 
Sverige och världen.

I Håbo kommun ställer vi tydliga 
krav på stadsbyggande med lång
siktigt perspektiv. Det har resul
terat i en hög arkitektonisk och 
konstnärlig kvalitet, stark känsla 
av identitet och en hållbar stad. Vi 
har skapat ett levande och tryggt 
stadsrum där många vill vistas och 
trivas. Bålsta är anpassad för alla 
åldrar och här bor vi hela livet. 



I hållbara håbo  
finns det goda livet



I Håbo lever vi socialt 
hållbart och skapar  

det goda livet för alla. Det 
innebär ett öppet och de mo kratiskt 
samhälle som känne   tecknas av 
jämlikhet, medbe stämmande  
och där alla är delaktiga. Vi tar 
tillvara på varandras ambitioner, 
driv krafter och kreativitet och 
formar något större. I Håbo har 
alla samma möjlighet att delta och 
växa. Stödet till utsatta grupper, 
minoriteter och resurssvaga  
är starkt.

I detta samhällsbygge tar vi stort 
ansvar för att kommande genera
tioner ska ha samma eller bättre 
förutsättningar att förvalta och 
utveckla kommunens verk sam
heter. Det märks extra tydligt i 
hur vi bedriver pedagogisk 
verksamhet, äldreomsorg och 
barnomsorg. Vi använder våra 
ekonomiska tillgångar och  
resurser klokt och ansvarsfullt.

Grön kommun 
Vår tillväxt är ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar och i balans med 
miljö och klimat. Kommunen har 
ställt om mot en hållbar framtid 
och de egna verksam heterna är 
helt fossilbränslefria. Vi strävar 
mot att hela Håbo ska vara obe
roende av fossila bränslen och 
bygger upp energismarta alter
nativ. Väl genomtänkt planering 
av bebyggelse minskar behovet av 
bilresor och under lättar för 
kollektivtrafiken,  fotgängare  
och cyklister. 

Vi ställer hållbarhetskrav i 
arkitekturen och har en tydlig 
ambition att skapa samman hållen 
bebyggelse som inte tar nya natur
områden i anspråk. I Håbo upp
muntras miljömedvetet före tagande, 
energieffektivisering och medveten 
konsumtion. Vi är en grön kommun 
med biologisk mångfald, giftfria 
miljöer och ett rikt naturliv.
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te' KOMMUN 

Kommundirektörens ledningsgrupp 
Referensgrupp 

Datum 

2013-11-04 

Kommundirektörens ledningsgrupps 
synpunkter på visionsförslaget 

Visionen ska vara en politisk viljeyttring. En vision beskriver ett önskat 
framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt. 

Visionen ska visa fardriktningen och ambitionsnivån för hur det framtida 
Håbo ska se ut. Den ska engagera och vara en plattfonn för strategiskt 
utvecklingsarbete för den kommunala organisationen men även för 
näringsliv, organisationer, föreningar och andra samhällsföreträdare. 

Visionen är en av de viktigaste utgångspunktema idet konnnunala 
målarbetet, på alla nivåer. 

Arbetet med Håbo kommuns vision har präglats av stor uppskattning av 
inblandade politiker och tjänstemän. 

Att dela in visionsdokumentet i ett begränsat antal delar är bra. 

Ett enonnt seriöst arbete har genomfö1is vad gäller natur, miljö och klimat. 
Många kloka formuleringar har arbetats fram. Inom hållbarhetsdelen blir 
visionen mycket detaljerad- överraskande detaljstyrande för att vara en del 
av en vision. Hållbarhet har inte bara en helt egen del, den lyfts av någon 
anledning fram även i andra delar av visionen. Kanske för att den 
prioriterats före allting annat? 

För kommunens samhällsbyggande verksamheter och det på många sätt 
viktiga miljöarbetet, kan visionsförslaget vara mycket inspirerande och 
vägledande. Visionens fokus ligger mycket starkt mot detta område. 

Vård, skola, omsorg och underhåll 

Inom andra områden har den dessvärre brister. Vi vet från många andra 
san1manhang att vård, skola och omsorg är de kanske viktigaste onn·ådena 
för kommuninvånarna och våra förtroendevalda. Vi vet att det är inom dessa 
områden vi har så gott som alla våra anställda och använder huvuddelen av 
våra resurser. 

Har Håbo kommun inga visionära tankar inom dessa områden? Vår 
uppfattning är att det är förvånande och olyckligt att detta nästan helt 
utelänmats i förslaget. 

Vår beteckning 
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~KOMMUN 
Datum 

2013-08-27 

En av de stora konnnunala utmaningarna i framtiden är hur vi ska klara 
välfarden utan att höja skatten till en nivå som kmmnuninvånarna tycker är 
orimlig. En vision borde hantera den utmaningen. 

Hållbarhet utan underhåll sätter vi också stora frågetecken får. Vad ska vi ha 
får ambitionsnivå avseende gator och fastigheter vi äger? Är det bra får 
miljön och ekonomi att inte vilja något inom detta område? 

Samtidigt är det självklart en svårighet att få in så mycket betydelsefullt, 
med ett begripligt språk, utan att det blir för långt. Redan i nuläget känns 
visionen vällång och skulle må bra av vissa språkliga justeringar. 

Vision 2030 är till vissa delar ett mycket bra dokument och vi tror och 
hoppas att den fortsatta processen ska itmebära en utveckling som gör den 
mer vägledande och inspirerande får hela kommunen och hela den 
kommunala organisationen. Om så inte blir fallet har vi svårt att se att 
visionen ska kurula få någon större betydelse får framtida målarbete eller 
prägla vårt dagliga arbete i organisationen. 

2 

Vår beteckning 
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2013-10-31

Hej Fredrik, 
Här kommer min tolkning av de synpunkter ungdomarna hade på Visionen, som de för övrigt tyckte var bra. 

Visionsarbete Mitt Håbo 2030 Efter att ha gått igenom materialet vill ungdomsrådet att 
andemeningen i nedan skrivet får en plats i Visionen : 
                                                                                                                                                            
hållbara Håbo -  Ungdomskommunen Håbo är bra på att bevara ungdomligheten i kommunen. 
Här kan man bo under hela livscykeln med möjlighet till hälsovård, barnomsorg, skola och 
högre studier. Generationsmöten skapar trygghet för både unga och gamla.  
                                                                                                                                                            
Mälarkommunen nära naturen - I Håbo kommun har invånarna god hälsa. Här finns goda 
möjligheter till spontanidrott såsom utomhusgymnastik, qigong och zumba i den vackra parken 
nära centrum, fritt för alla att delta.  

  
  
Med vänlig hälsning 
  
Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Barn- och ungdomskoordinator 
  
Håbo kommun  
Avdelningen för Kultur & Livsmiljö 
Kommunstyrelsens förvaltning                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   
746 80 Bålsta                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                   
0171-52871  
Fax 0171-56333  
www.habo.se  
   
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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HåboKommun 
Kommunstyrelsens f6rvaltning, 
746 80 BÅLSTA 

Synpunkter på förslag till vision "Mitt Håbo 2030" 

INKOM 

2013 -10- 2 5 

Håbo Naturskyddsförening har tagit del av förslaget till vision "Mitt Håbo 2030" och vill framföra 
följande svar på de frågor som ställdes i anslutning till visionens text: 

Fråga l: Finns det viktiga aspekter som Vision Håbo 2030 missar? 

Hur löser vi livsmedelsforsörjuingen i en värld där olja och fosfor inte längre är navet i 
transportsystemet respektive jordbruksnäringen? 

Billig olja har under de senaste l 00 åren skapat ett välstånd som Sverige och övriga västvärlden aldrig 
någonsin tidigare upplevt i historien. De oljefyndigheter som finns i jordskorpan håller emellertid 
snabbt på att tömmas p.g.a. en explosionsartad befolkningsökning och överkonsumtion. 2005 
inträffade oljetoppen, d.v.s. den tidpunkt då hälften av alla tillgänglig oljfyndighet bedöms ha tagits i 
bruk. 

o c._____:,-
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Enligt en forskarstudie ("The Export Capasity Index" av Jeffrey Brown) beräknas den globala 
oljeexporten ha upphö11 till2030, d. v. s. samma tidpunkt som denna vision sträcker sig fram till. 

n 

GNE/CNI Ratio 

' ' 

Figuren ovan visar hur oljeexporten sjunkit åren 2005-2011 (röd linje). Den streckade linjen visar 
vad som kommer att hända om inga nya jättefynd av olja upptäcks under den berörda perioden. 



Det transportsystem vi har idag är nästan helt beroende av olja. 92 %av alla transporter sker per 
lastbil. Trenden inom transportsektorn är att hellre nyttja rullande lager än fasta lager i form av 
byggnader. En störning inom oljeproduktionen innebär att varulagret kommer att ta slut i våra 
matvaruaffarer inom 3 dagar. 

Den svenska jordbruksnäringen har sedan 1950-talet genomgått en radikal strukturomvandling vilket 
lett till koncentrering av grödor/djurslag till vissa regioner och ett allt större behov av insatsvaror 
såsom konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Den naturliga kopplingen genom att jordbruket 
både hade djur och odlade spannmål/vall har försvunnit, vilket lett till ett ökat behov av transporter. 

2003 års jordbruksreform innebar att de tidigare produktionskopplade jordbrukarstöden 
(arealersättning, djurbidrag och mjölkbidrag) har ersatts av ett stöd som i stort sett är helt frikopplat 
från produktionen, det så kallade gårdsstödet. 
Detta har bl.a. lett till farre djurbesättningar, i synnerhet av mjölkkor samt ännu fler 
strukturrationaliseringar p.g.a. hårdnande konkurrens från utländska aktörer. 

I Håbo försvann den sista mjölkbonden omkring 2000. Jordbruket i Mälardalen domineras idag av 
framförallt av ensidig odling av spannmål, och i viss mån av oljeväxter. 
Vid konventionell odling av spannmål används konstgödsel. En av de viktigaste komponenterna i 
konstgödseln är fosfor. Fosformalm bryts i stora dagbrott i framförallt Kina, Marocko och Västsahara. 
Mellan januari 2007 och mars 2008 steg priset på råvaran fosfor med 700 %, vilket direkt påverkade 
matpriserna i riktning uppåt. Den globala produktionen av fosfor beräknas nå sin topp kring 2033. 
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Omkring 1910 var den svenska åkerarealen som störst och omfattade då omkring 3,7 miljoner hektar. 
Idag återstår blott omkring 2,5 miljoner hektar åkermark. Samtidigt har den svenska befolkningen i 
stort sett fördubblats under samma period (5, l miljoner år 1900 respektive 9,3 miljoner 2009). En 
viktig förklaring till att en mindre åkerareal kunnat föda en växande befolkning är produktiviteten. 
Genom tillsats av konstgödsel så har skörden kunnat sexdubblas under de senaste 200 åren från 8 
deciton brödsäd/hektar år 1800 till 50 deciton brödsäd/hektar idag. 

Den dag vi står utan tillgång till konstgödsel. Kommer en krympande åkerareal verkligen kunna föda 
en växande befolkning? 

Före konstgödselperioden utgjorde tillgången från fekalier från husdjur (framförallt nötboskap) samt 
regelbundna trädaperioder för åkerjorden de viktigaste faktorerna för att göra jorden bördig igen. 
Skulle vi återgå till den djurtäthet som fanns före konstgödselperioden måste emellertid mycket stora 
arealer ny jord- eller skogsbruksmark tas i bruk för att kunna odla mat till dessa djur. 
Enligt vår uppfattning finns det endast en riktigt effektiv lösning för att klara detta mål och det är att 
satsa på odling enligt permakulturmetoden. Istället för konventionell odling (plöjning-- harvning
sådd- gödsling- (ogräs-, svamp- & skadedjurbekämpning) - skörd) så sker vertikal odling av flera 



grödor samtidigt, genom att hög- och lågväxande grödor odlas på samma yta. Pennakulturmetoden 
hämtar sin inspiration från naturskogen. Högst upp finns ett tak av trädkronor, därunder kommer 
mindre träd, stora och små buskar. Örter och marktäckare samt växter som huvudsakligen existerar 
under marknivå och klätterväxter som upptar alla nivåer. Produktionen av växtmaterial överträffar en 
vanlig veteåker med hästlängder i avkastning eftersom veteåkern ju endast består av ett en enda skikt 
på en halv meter. 

Ur boken "Permakultur i ett nötskal" Perrnakultur innebär samverkan mellan olika organismer 
av Patrick Whitefield 

Det som gör en pennakulturodling så produktiv och självförsörjande är dess mångfald. Det viktiga är 
emellertid inte antalet arter utan antalet kopplingar dem emellan, d. v. s. att de har nytta av varandra. 
Olika växter specialiserar sig på att ta upp olika mineraler ur marken, och när löven faller eller växten 
dör blir dessa mineraler tillgängliga för andra växter i närheten. Detta sker inte direkt utan genom 
svampar och bakterier som omvandlar dött organiskt material så att det kan tas upp av växters rötter. 
Samtidigt förser de gröna växtema svampar och bakterier med den energi som dessa behöver. Insekter 
livnär sig på blommorna och pollinerar dem i gengäld. Många växter (t. ex. aromatiska örter) utsöndrar 
kemikalier som gynnar andra växter i närheten. Tack vare den biologiska mångfalden är risken för 
angrepp av skadeinsekter och svampar minimal. En annan fördel med pennakulturmetoden är att 
jorden enbart behöver bearbetas initialt. 
Pennakulturodlingar finns lite här och var i Sverige, exempelvis i Stjärnsund (syöstra Dalarna). 
Anläggningarna är i de flesta fall småskaliga. Världens största pennakulturodling finns i Kina och 
denna omfattar 20 hektar. 

I syfte att minimera behovet av transporter av exempelvis livsmedel i framtiden så behöver dessa i så 
hög grad som möjligt fi-amställas lokalt. En lokalt förankrad vision med konkret uppföljning kan driva 
på utvecklingen mot ett hållbart jordbruk och en matförsörjning som minimerar behovet av 
transporter. 

Ökat fokus på återbruk och återvinning 
Avfall såsom glas, plast (åtminstone hårdplast), papper och metall återvinns idag på dedikerade 
anläggningar och samlas in från hushållen m.h.a. FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen). 
Det finns dock exempel på andra varor som storskaligt skulle kunna samlas in och återanvändas 
alternativt återvinnas. Kläder och skor skulle kunna samlas in storskaligt. Är de i fullgott skick så kan 
de säljas i secondhand-affårer. Är de i mindre gott skick så skulle de kunna materialåtervinnas. 
Vitvaror såsom kyl och frys, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, ugnar och spisar slängs ofta 
idag trots att de är funktionsdugliga. Det behöver utvecklas system för återbruk av dessa varor, så att 
de exempelvis kan säljas på en andrahandsmarknad efter viss uppfräschning. Även kläder och leksaker 
skulle kunna samlas in storskaligt och säljas i secondhand-affärer. 

2. Är visionen lätt att förstå och ta till sig? 
Ja, men den får inte bli en hyllvärmare. Skall visionen bli verklighet så måste den brytas ned i 
konkreta mål och som följs upp varje år och bakas in i viktiga dokument såsom Översiktsplaner etc. 



3. Mitt Håbo 2030 innehåller fyra inriktningar. Hur väl tycker du de fyra inriktningarna beskriver 
Håbos utvecklingspotential? 
Enligt vår uppfattning så beskriver de Håbo konununs utvecklingspotential på ett bra sätt. Vi skulle 
dock vilja att de beskrivna inriktningarna ser ut enligt foljande: 

Röd text är av oss tillagd/ändrad text 

En aktiv part i Mälardalen 

Året är 2030 och Håbo är en framtidskonunun i hjärtat av Mälardalen. Här, i Sveriges viktigaste 
tillväxtregion med Stockholm runt knuten bygger vi tillsanunans ett gott samhälle. Närheten till 
regionen, städerna och naturen betyder allt. I Mälardalen skapas möjligheterna till det goda livet. Vi är 
en del av den möjligheten. 

Håbo kommun växer som en del av Mälardalen. Det innebär ständig förändring och stor potential att 
utveckla och förbättra. Vi anpassar oss och skapar goda förutsättningar för allt fler invånare och nya 
företag. Vi utnyttjar tillväxten och bygger en attraktiv, hållbar och modern kommun. 

I Mälardalen finns ett brett utbud av jobb och kompetens, utbildning och kultur. Vi ligger precis rätt, 
mitt i regionen och är en del av utbudet. Vi är attraktiva som arbetsgivare och vi erbjuder 
boendemiljöer och upplevelser nära naturen och Mälaren. I Mälardalen samarbetar och utvecklas vi 
tillsanunans, i ömsesidigt beroende. 

Mälardalen sitter ihop i ett väl utbyggt nät av konununikationer. Vägar, järnvägsspår och bredband är 
förutsättningen för vår närhet till regionen. Mälardalen blir större och vi med den. Håbo kommun 
växer då vi erbjuder en unik och attraktiv plats i en av Sveriges främsta regioner. Närheten skapar 
möten och mångfald mellan människor och foretag. Mångfalden skapar innovation och framgång. 

Att vara aktiv är att delta. Vi är en aktiv part i Mälardalen. 

Mälarkonununen nära naturen 

Året är 2030 och Håbo är en naturnära Mälarkonunun. Vår identitet bygger på omtanken för det gröna 
och det blå. Tillgängligheten till vattnet och naturlivet är en stor tillgång och ett stort ansvar. Vi 
förvaltar aktsamt dessa miljöer åt konunande generationer. 

Håbo är en Mälarkommun. Det märks tydligt där stad möter landsbygd. Från Bålsta ringlar bäckar och 
vattenspeglar genom stadsparken Gröna Dalen mot Arensborgsviken och Kalmarsand. Här strosar 
boende och besökande obehindrat mellan centrum, stränderna och den omkringliggande naturen. 
Cykelstråk och promenader visar vägen mot sjön som öppnar upp sig för aktiviteter och båtliv. I Håbo 
bor vi Mälamära. 

Mälaren är ett tongivande element som tar plats i landskapet och fyller det med identitet. På Biskops
Amö, i Krägga och på många platser i konununen är sjön ständigt närvarande. Skokloster slott ligger 
perfekt vid stranden och det omkringliggande naturlandskapet. 

Håbos naturlandskap är tillgängligt för alla. Parker och gröna stråk är sanunanvävda med bebyggelsen 
och fyller tätorterna med grönska och liv. Det är enkelt att ta sig till skog och mark. Stigar och stråk 
har gjort det möjligt för fler att uppleva natur och bygd. Konununen myllrar av friluftsliv. 

Vi förvaltar och vårdar natur- och Mälarrniljöerna. Nya områden för boende och rekreation tar fmm 
endast i samspel med omkringliggande miljöer utan att äventyra natur- och djurliv. Vi utvecklar 
kommunens identitet ansvarsfullt och hållbart. 



Vi lyfter fram blå och gröna upplevelser och sjönära kulturmiljöer. Det finns ett unikt samspel mellan 
människa och natur med upplevelsen i centrum. 

Fritidsbåtsägarna har slutat alt använda förbjudna båtbottenfärger. Båtklubbarna tar ansvar för 
medlemmarnas avfall och har anordnat sophantering och lagring av miljöfarligt avfall vid 
småbåtshanmarna. Båtanm släpper inte längre ut 30 %av bränslet oförbränt i vår gemensamma 
vattentäkt. 

En levande småstad 

Året är 2030 och Bålsta är en attraktiv och variationsrik småstad. Det klassiska stationssamhället vid 
Mälaren har växt till en modern och sammanhängande centralort. Bebyggelse, platser och stråk 
förstärker bilden av en sammanlänkad och koncentrerad stad. Vimlande stadskvarter med parker, torg 
och platser erbjuder dynamik och puls. Intill hittar vi småstadens stillhet, trädgårdar och lekplatser. 
Bortom stadskärnan, i slutet av cykelvägar och promenader, väntar boende och rekreation vid 
Mälarens stränder. Mälarnaturen är ett självklart element i stadens utformning och identitet. I Håbo 
kommun bor det XX XXX invånare 2030. 

Bålsta är kommunens tongivande tätort. I stadskärnan samsas bostäder och verksamheter med kultur 
och nöje. Variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor ger kvarteren 
identitet och sammanhang. I blandningen föds levande och trygga stadsrum under hela dygnet. Bålsta 
är en inkluderande och mångfacetterad stad med gator och torg som präglas av mångfald, öppenhet 
och tolerans. Du är välkommen oavsett vem du är. 

Precis intill, omgärdad av stadens bebyggelse ligger Gröna Dalen. Området är en lummig fristad med 
rika naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Följer vi siktlinjen når vi stränderna vid Aransborg och 
Kalmarsand. Mälaren möter oss med trivsamma miljöer för bostäder och friluftsliv. 

Genom stadskärnan löper stockholmsvägen som en attraktiv stadsgata med butiker och restauranger. 
Bålsta resecentrum är stadens mittpunkt och en av Mälardalens viktigaste knutpunkter för 
kollektivtrafiken. Bålsta är en regional stadskärna som effektivt sammanlänkas med regionen, 
Arlanda, Sverige och världen. 

I Håbo kommun ställer vi tydliga krav i stadsbyggandet med långsiktighet i blickfånget. Värderingen 
av staden och dess kvaliteter har lett till en hög arkitektonisk kvalitet, stark känsla av identitet och en 
hållbar stad. Det skapar ett levande och tryggt stadsrum där många vill vistas och trivas. Variationen i 
stadsbilden, i arkitekturen och den konstnärliga utsmyckningen gör Bålsta till en unik småstad att vara 
stolt över. 

Hållbara Håbo 

Året är 2030 och Håbo är en hållbar kommun. Här finns det goda livet, för alla. Vi lever tillsammans i 
ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet och medbestämmande. Vi bygger 
ett långsiktigt väWirdssamhälle där grundläggande mänskliga behov uppfYlls. Vi utvecklar och 
förvaltar våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt utan att riskera eller chansa. Våra behov 
tillgodoses utan att möjligheterna för kommande generationer försämras. 

Håbo kommun utvecklas hållbart. Det innebär tillväxt i jämvikt. Framstegen sker i samklang med 
miljö och klimat. Kommunen är medvetet klimatsmart och har ställt om sin verksamhet mot en hållbar 
framtid. Vi arbetar aktivt för att hela samhället ska anta utmaningen och göra det samma. MJölkbönder 
knn fiter lwi!:l hl:! e. Fhrlust1.:n av mtmgf!Jld ocf1 igenvii ti\i ontrika iingar har 
stoppats. V:lgrcnarnn h lommar. !·jiirilar och hin har f8U nya livsrum, Innrn jordbruket och 
tdldgf\.rdsni.iringen har pcrrnakuH-ur ersatt konventionell odling: l trtldgi-\rdsföreningar har )[irt 

ul gräsrnaHor mo1 odlingar i lr~idgcirdar och i pnrker_ Hilbo-farniljerna kan i 
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och odlingsprodukter. Det har blivit ett folknöje att på lördagar och söndagar att besöka marknader 
och torg för att köpa och sälja hemodlat och hembakat. 
Kommunens skolor och äldreboende köper majoriteten av råvarorna till mat, närproducerat och 
ekologiskt. 

I Håbo reser vi hållbart. En smart koncentration av funktioner minskar behovet av resor och 
underlättar för fotgängare och cyklister. Förtätande bebyggelseplanering i stråk och kollektivtrafiknära 
lägen skapar underlag för en attraktiv kollektivtrafik. Vid nybyggnation ställer vi hårda krav för att 
minimera bilberoende och istället förbättra möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Vi utvecklar 
Bålsta resecentrum som en regional knutpunkt. Tåg och buss har täta avgångar mot regionen, Arlanda, 
Sverige och världen. Genom en utbyggnad av effektiva och säkra cykelbanor sker numer 80 % av alla 
resor kortare än 5 km med cykel, sparkcykel eller elmoped. Det finns laddstationer för elcyklar och 
luftstationer vid skolor och tågstationer. De boende i Krägga och Kalmarsand kan kliva på pendeltåget 
mot Stockholm och Enköping och välja mellan 70 avgångar per dag. Den utbyggda kollektivtrafiken 
har minskat behovet av stora parkeringsplatser. !stället används denna mark för matproduktion. 

I Håbo uppmuntras miljömedvetet företagande, energieffektivisering och medveten konsumtion. Vi är 
en grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv. Merpart av mat för våra 
skolbarn och våra äldre, kommer från närproducenter där vi vet att höga krav ställs på hållbar 
produktion och kvalite. Vi strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och bygger upp energismarta 
alternativ. Kommunens verksamheter är helt fossilbränslefria. Vi ställer hållbarhetskrav i arkitekturen 
och har en tydlig ambition att skapa sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Många nya små företag har startat som har som affarside att hämta, reparera och sälja vidare 
föremål som inte längre behövs. Det går även att lämna in kläder och andra föremål och få dessa 
lagade till en lägre kostnad än att köpa nytt. I Kommunens egen upphandling har man kommit lånb>t 
med krav på återvunnet material. Alla byggen i kommunens regi miljöcertifierasmed krav på högsta 
betyg. 

Vi som bor i Håbo är med och skapar vårt samhälle och vår egen identitet. Vi äger och utvecklar 
kommunen tillsarmnans. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar 
något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Vi stöder utsatta grupper, 
minoriteter och resurssvaga. Alla har samma förutsättningar att lyckas. Välkommen till Hållbara 
Håbo, nu och i framtiden! 

 
Ordforande H åbo Naturskyddsforening 
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Yttrande angående remiss om vision "Mitt Håbo 2030" 

Håbo kommun har gett arbetsutskottet i KPR möjlighet att yttra sig över 
remiss om visionen för Mitt Håbo 2030. 
KPR avger härmed följande yttrande. 

I förslaget till visionen ställs följande 3 frågor. 

l. Mitt Håbo beskriver hur Håbo kommun ska utvecklas till år 2030. Finns 
det viktiga aspekter av kommunens utveckling som visionen missar? 

Svar: Vi tror att befolkningen fram till 2030 kommer att öka och i hög 
grad personer över 65 år. Äldre säljer sina villor och vill då flytta in i 
centrumnära lägenheter. Anpassade bostäder med en god omsorg och 
trygghet och tillvaratagande av de äldres kompetens bör framhållas. 

2 Är visionen lätt att förstå och ta till sig? 

Svar: Ja, den är lätt att förstå. Den väcker intresse och nyfikenhet på 
kommunens framtid. 

3 Mitt Hå bo 2030 innehåller fyra inriktningar. Hur väl tycker Du de fyra 
inriktningarna beskriver Håbos utvecklingspotential? 

Mälarkommunen nära naturen 
Med det utmärkta läge som Håbo har i Mälarregionen finns stora 
möjligheter att Håbo är den framtidskommunen som visionen anger. 
En aktiv arbetsgivare med god och hög kompetens är dock en 
förutsättning för att lyckas. 

En levande småstad 
Det är bra att fritidsliv och naturupplevelser framhålles vilket dock 
förutsätter att promenadstråk och parker är tillgängliga för äldre personer. 
Tillgång till sjukvård och service, handel och liknande måste finnas 
centrumnära. 



Hållbara Håbo 

Mycket bra att alla skall ha möjlighet att vara delaktiga och kunna växa. 
Utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga skall få stöd. Detta är 
utmärkt eftersom många äldre med stort hjälpbehov hör till dessa 
grupper. 

slutord 

Det är en mycket bra, välskriven och omfattande vision "Mitt Håbo 2030" 
som vi med stort intresse kommer att följa. 

Bålsta den 26 oktober 2013. 

r pensionärsorganisationerna i KPR 
 
 

Vice ordförande i KPR 



Vision Håbo 2030 
 

− Människan 

− Näringslivet 

− Miljön 

− Bidrag till Mälardalen, Sverige och Europa 

Människan i Håbo 
Håbobon ska känna trygghet och kunna se och förstå samhällsutvecklingen. Och vara förvissad om 
att Håbos värden försvaras. Skolan och omvårdnaden ska vara av toppklass. I Håbo anstränger vi 
oss att ge lika förutsättningar för alla att få ett bra liv. Infrastrukturen är utvecklad och gör Håbo 
attraktiv att leva i.  

Näringslivet 
Näringslivet söker sig till Håbo för att här finns resurser att möta starka krav på personaltillgång, 
exploateringsbar mark och anpassad infrastruktur. Vi vill ha företag som är villiga att anpassa sig till 
kommunens krav på miljö, energi och design. 

Miljön 
Kommunen har som mål att vara fossilfritt 2030. Inventerade kulturella värden ska försvaras och 
utvecklas till innevånarnas bästa. Ekosystemet är cirkulärt och innebär ingen påfrestning på miljön. 
Industriområden ska ha egna tillfartsområden som inte stör bebyggelsen. Trafiken runt skolor och 
tätorten ska vara ordnad på säkert och tryggt sätt. Antalet bilar som drivs med el ska öka. Och vid 
pendelparkeringar ska finnas laddningsstolpar som huvdsakligen drivs av solel. 

Bidrag till Mälardalen, Sverige och Europa 
Håbo har ett fungerande logistikcenter som erbjuder effektiva omlastningar till och från järnväg och 
nödvändiga  lagringsmöjligheter. I största möjliga mån utnyttjas alternativa energislag. En modell 
som erbjuder ekonomisk tillväxt, ökade inkomstmöjligheter och en attraktiv inflyttningsort. Centret 
är väl anpassat till funktion och utformning för att stämma med kommunens utvecklingsplaner och 
behov. 

 

Inlämnat från medlem i BFF. 
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Förslag till nytt avtal om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn, blandade platser 
Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 framgår bland annat följande: 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsök-
ande barn/ungdomar och fyra (4) platser för barn/ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Norrtälje 
kommun.  

Förändrad lagstiftning från och med 1 januari 2014 
Från och med 1 januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam-
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnen/-
ungdomarnas skolgång. Den praktiska fördelen med att även ha ett avtal om 
PUT-plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd.  

För att Håbo kommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Arnö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT-platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för 
mottagandet.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.544 
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 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 28 KS 2014/37 

 

att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT-plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen 
till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en eller ett par 
andra flyktingungdomar. 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i (socialförvaltningens) 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT-platser för ensamkommande barn/ung-
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills-
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut § 9 med tillhörande tjänste-
skrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55 
– Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser 
– För kännedom – Beslut § 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse 
– Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607 
– Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5 – 2011.3355 
– Socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 
– Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det tidigare preliminära 
fördelningstalet för Håbo kommun, sänkts från 7 till 6 innebärande att  
för år 2014 ska Håbo kommun ha ett avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande barn/ungdomar. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.544 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande ensamkommande barn/ungdomar för år 2014 och tills 
vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om åtta (8) PUT-platser för 
ensamkommande barn/ungdomar som beviljats permanent 
uppehållstillstånd för år 2014 och tills-vidare. 

3. Fullmäktige noterar socialnämndens beslut § 9, med tillhörande tjänste-
skrivelse för kännedom om uppdrag till nämnden att utreda 
förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på Biskops-
Arnö för ensamkommande flyktingbarn. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.544 

           

           

 



Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 8 SN 2014/5 

Nytt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, 
blandade platser 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser for asylsök
ande barn/ungdomar och fyra ( 4) platser for barn/ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Norrtälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfrån och med l januari 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den pralctiska fordelen med att även ha ett avtal om 
PUT -plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd. 

För att Håbo kommun ska kuuna möta ett utökat mottagande behöver 
socialforvaltningen planera for: 

• forutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Arnö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asy !sökande och samtidigt ha fyra boende på PUT -platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera for ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ for 
mottagandet. 

• att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT -plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och 
slutligen till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en 
eller ett par andra flyktingungdomar. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnamnden 

SN§8 

SAMMÄNTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-01-28 

SN 2014/5 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55. 
- Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser. 
- För kännedom- Beslut § 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse. 
- Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607. 
- Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande tjänste
slaivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.261 



Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Datum 
2014-01-10 

Avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
teckna avtal om mottagande av sju asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för 2014. 

2. Socialnänmden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
teckna avtal om åtta platser för ensamkommande som beviljats 
permanent uppehållstillstånd. 

Ärendebeskrivning 
Flyktingsituationen i världen 

UNHCR rälmar med att det idag finns ca 45 miljoner flyktingar i världen. 
Av dessa är 29 miljoner internflyktingar i sitt eget land. 55% av alla 
flyktingar i världen kommer från fem länder: Afghanistan, Somalia, Irak, 
Syrien och Sudan. Vid årsskiftet beräknas 7 miljoner märmiskor vara på 
flykt från Syrien, varav 4 miljoner inom landet. 

När det gäller ensamkommande barn så kom det ca 4 000 tillSverige 2013 
för 2014 är prognosen 4 100 ensamkommande barn. Den stora majoriteten, 
83 % av de ensamkommande, är pojkar. 

Håbo kommuns nuvarande avtal 

Håbo kommun har sedan några år tillbaka ett avtal om mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn. I nu gällande avtal har vi förbundit oss att ha 
plats för tre asylsökande barn och fyra barn på så kallade PUT-platser, alltså 
en plats som är disponibel när man fått permanent uppehållstillstånd. Den 
praktiska fördelen med att ha ett avtal även om PUT-plats är att den erätts 
även om den inte skulle vara belagd. Salmas avtal om PUT-platser kan man 
ändå söka för faktiska kostnader för dessa. 

Håbo kommun har idag ett avtal med ett Hem för vård eller boende (HVB
hem) i Norrtälje om placering av ensamkommande flykting barn. Avtalet 
omfattar åtta platser, varav tre plaster alltid ska vara belagda med 
asylsökande barn/ungdomar. Efter att man fått uppehållstillstånd belägger 
man en PUT -plats på boendet för att så småningom flytta ut i eget boende 
eller till ett familjehem. 

Förändrad lagstiftningfrån och med l januari 2014 

Vår beteckning 
SN nr 2014.55 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-01-10 

Från och med i år har migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande barn 
till den kommun man finuer lämplig. Det betyder att oavsett om kommunen 
har ett avtal om mottagande av ensamkommande eller inte så kan man bli 
anvisad ett barn. Enligt länsstyrelsen har då kommunen 48 timmar på sig att 
ta emot det aktuella barnet. Tvingande anvisningar kommer att i första hand 
ske till kommuner som 

• Inte har något avtal om mottagande av ensamkommande barn 

• Kommuner som har en överenskommelse om färre platser än fyra 

• Kommuner med för få överenskomna platser enligt 
migrationsverkets bestämda mottagningstaL 

En tvingande anvisning går inte att överldaga. 

Förväntat avtalför 2014 

Det beräknade behovet av nya asylplatser för 2014 är l 100. För att fördela 
antalet platser över landet har migrationsverket använt sig av en 
fördelningsmodell som bygger på följande kriterier 

• Kommunens folkmängd 

• Tidigare mottagande av ensamkommande barn 

• Tidigare flyktingmottagande 

• Antalet asylsökande boende inom kommunen 

För 2014 anser migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju asylsökande. Det betyder att man anser att det hela tiden 
ska finnas sju stycken barn/ungdomar som väntar besked om asyl i Håbo 
kommun, dvs. när ett barn får asyl så ska ett asylsökande barn kunna 
placeras omgående. Eftersom en asylplats omsätts i genomsnitt 2,4 gånger 
per år så innebär det att det till Håbo kommun vid ett avtal om 7 
asylsökande skulle komma att ha någon form av ansvar för ca 16-18 barn 
per år. 

För att möta detta planeras för att öppna ett eget HVB-hem vid Biskops
Arnö folkhögskola. Där skulle då finnas möjlighet att ta emot 4 asylsökande 
och samtidigt ha fyra boende på PUT -platser. Vi har valt att ha kvar boendet 
i Norrtälje kommun och har förlängt avtalet med dem till den 31 december 
2015. Därefter måste en ny upphandling ske om kommunen ska fortsätta att 
använda privata alternativ för mottagandet. Det ska i sammanhanget sägas 
att verksamheten i Norrtälje fungerar mycket bra och det är ett gott 
sarnarbete mellan utföraren och socialförvaltningen. 

Vår beteckning 
SN nr 2014.55 



----------'"T.JÄNS'fESKRIV:EbS!ii------3{3)'---
Datum 
2014-01-10 

F ör att klara ett avtal om sju asylsökande så är det en förutsättning att 
förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått PUT 
kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen egen 
bostad. Denna kan mycket väl delas med en eller ett par andra 
flyktingungdomar men en rimlig bedömning är att ett utökat avtal från tre 
till sju asylsökande innebär ett lägenhetsbehov om åtminstone tre lägenheter 
per år för denna grupp. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teclma ett avtal om 
mottagande av 7 asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det nyckeltal 
som migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till detta tal är 
att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några tvingande 
anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att planera 
verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och ungdomarnas 
skolgång. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Thomas Brandeli 
socialchef 

Vår beteckning 
SN nr 2014.55 
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Enheten för samhällsbyggnad 
Anders Forslund 
Tel.: 018-19 52 31 
anders.forslund@lansstyrelsen.se 

2012-10-04 

Hå bo kommun 
Kommunstyrelsen 
746 80 Bålsta 

850-6090-12 

F ör handling om överenskommelser med staten om mottagande av nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande samt mottagande av ensamkommande 
barn. Håbo kommun 2012-11-27, kl. 13.00 

Kommunerna i länet har överenskommelser. med staten om mottagande av nyanlända 
flyktingar och invandrare samt ensamkommande barn. Länsstyrelsen anser det vara en bra 
ordning att följa upp dessa överenskommelser årligen. Nu föreligger dessutom en ny 
situation med ett stort behov av att se över dessa överenskommelser. 

Antalet asylsökande som kommer till Sverige ökar nu markant. Mottagande av nyanlända 
flyktingar väntas öka mycket kraftigt under år 2013. Fribrrsta skälet är en starkt ökad 
invandring av anhöriga från Somalia, men även situationen i Mellanöstern och norra Afrika 
påverkar, liksom ökningar av antalet ensamkommande barn. Det totala behovet av 
mottagningsplatser bedömer Migrationsverket för år 2013 till omkring hela 40 900 platser, 
varav cirka lO 600 behöver vara s.k. anvisningsbaxa platser. Det kanjämföras med 
länstalen för innevarande år som bygger på 17 600 nyanlända resp. 7 000 anvisningsbara 
platser. Migrationsverket har även sicrivit upp prognosen för ensamkommande barn. För 
detta år har prognosen skrivits upp från 3 l 00 till 3 400 barn och för år 2013 är prognosen 
nu 3 500 ensamkommande barn. 

Länstalen för mottagandet av nyanlända flyktihgar fastställs av Arbetsfönned lingen i 
mitten av september. Men vi vet redan nu att vi kommer att stå inför nya utmaningar. 
Primärt gäller det att få fram bostäder, både för asy !sökande och för nyanlända med 
uppehållstillstånd. Även vå1i arbete med integration och etablering berörs i hög grad. 

Förändringarna i Migrationsverkets prognoser kanuner även att behandlas vid höstens 
sammanträden med den strategiska ledningsgruppen- 2012-11-15- och styrgruppen-
2012-12-12- för integration och etablering i Uppsala län. 

Länsstyrelsen vill därför träffa ansvariga politiker och tjänstemän för en överläggning. 
Länsstyrelsen besöker Håbo kommun den 27 november med början kl. 13.00. Vid 
överläggningarna deltar från Länsstyrelsen Anders Forslund, ansvarig för 
överenskommelsen om nyanlända flyktingar och Johanna Palmstierna, ansvarig för 
överenskommelsen om ensamkommande barn. För eventuella frågor inför mötet var vänlig 

\tt~ ... ' ders Fors;und. 

Jnki B~~t~rV A ''X_ c-M~ 
Länsråd /pr/ 

Eva Bergdahl 
Enhetschef 
Enheten för samhällsbyggnad 

POSTADRESS 75186 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden3 
TELEFON 018·19 50 00 FAX 018-19 52 01 

E-POST uppsala@Jansstyrelsen.se WEBBPLATS www.Jansstyrelsen.se/uppsala 
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Migrationsverket 

Överenskommelse om blandade platser 

Överenskommelse om anordnande av boende för såväl 
ensamkommande barn som med 
stånd utan legal vårdnadshavare i s"·,.riin~> 

§ 2 Kommunen · 
om statlig ersättning 
1122) om statlig erstittlijj).] 

(2002:1118) om statlig 
baserat dels på antalet asylplatser 

,ers:ättnincg för överenskomna platser och 
kvartal i efterskott av Migrationsverket 

grundas på kommunens redovisning, se 

del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 30 §förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser för 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

Av 8 och 30 §§framgår att ersättning för överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i efterskott av Migrationsverket Ersättning 
för belagda platser grundas på kommunens redovisning på avsedd blankett. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera part 

§ 6 Migrationsverket får laäva rättelse om Inspektionen för v~(t(~~~J1\ 
omsorg i egenskap av tillsynsmyndighet riktat laitik mot den veJ'l{~iiffifi~t 
kommunen bedriver med anledning av denna öv<ereJ2lil~R.ti1ITLeh;e. 

§ 7 Om rättelse inte påbörjas/sker inom 14 
slaiftlig uppmaning från endera part eller Inspe1ctio'n 
kan överenskommelsen med ornedelbar verkan sägas 

• 
• 

;~i~;~~~!1~~~~~~~~~~~~:inte är 
för 

innebär att 
pgs:da1~enupphör att gälla. 
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Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar vmrav':''Va 
och länsstyrelse tagit sitt. 

Norrköping 20lx- ...... -..... . 

För Migrationsverket 

Hålcan Ljungberg 
Enhetschef bosättnings- och statsbidragsenheten 

XX201x-...... -... . 

För Länsstyrelsen 



LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Migrationsverket 
! LANSSTYRElSEN UPPSAI.A 

Ink 2011 ~11- l B 

llflr 

~ ,::: " .. ··f; ' ',· 

·"~'ti .,36'Ss''~ .Q6!/5 

Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige sk ensamkommande barn. 

l ( 

Överenskommelsen avser såväl asylsökande barn som LÄNSS1YREu;EN \JPPSIILI\ 

barn med uppehållstillstånd 12 Q B Ini< 1011 - - · 
Omfattning 
§ l l denna överenskommelse mellan Migrationsverket och Håbo 
kommun förbinder sig kommunen med stöd av 2 § lag (1994: 137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) samt med stöd av 30 §förordning 
(20 l 0: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att 
anordna boende för ensamkommande barn. 

o nr 

§ 2 Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 30 §förordning (2010: 
1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla ·J;>( 
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 3 platser " '1 ?\c.. le~ <-<" 
alltid ska vara tillgänglig för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa R :!..>1€.\ > ~ 'l(, 1; l' L, 
asylsökande mellan 15 och 17 år. ?. Q u- 1 1 - \ '-1 

§3 Kommunen ska redovisa följande: ·• (\;\;q(·c,_\-~o·"'-)V'l".•-L.c:). 
• Platser som blir lediga ska omedelbmi meddelas via e-post. 
• Beläggning på platser ska kvalialsvis redovisas på avsedd blankett. 

Ersättningar 
§ 4 Asylsökanie bam 
Kommunen erhåller enligt 7 b§ förordning (2002: 1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m .fl. ersättning baserat dels på antalet asylplatser 
dels på antalet belagda platser. 

Av 2 och 7 b §§ framgår att ersättning för överenskomna platser och 
belagda platser betalas ut vmje kvartal i efterskott. Utbetalningen grundas på 
den redovisning kommunen lämnm· enligt ovan. 

Den del av de bistånd som enligt 13 § LMA lämnas till en asylsökande och 
som utgör ersättning för kost och logi ingår i ovanstående ersättningar. 

tlti 11 rJr/1. j..{ ctt;ql;n•l 
k. C o rc41 Hcihr.J 

k;1tHUn 

(/., ·. j (71.:;) <--- - l 
l~{'_, ~{ 

~.~Ji,,~7~·---



Barn med uppehållstillstånd 
Kommunen erhåller enligt 28 §förordning (2010:1122) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar ersättning baserat dels på antalet platser for 
barn med uppehållstillstånd dels på antalet belagda platser. 

Av 8 och 30 §§framgår att ersättning tar överenskomna platser och belagda 
platser betalas ut varje kvartal i etterskott Utbetalningen grundas på den 
redovisning kommunen lämnar enligt ovan. 

Tvist och brott mot överenskommelsen 
§ 5 Vid helt eller delvis utebliven prestation får endera pmi kräva rättelse. 

§ 6 Migrationsverket får kräva rättelse om Socialstyrelsen i egenskap av 
tillsynsmyndighet riktar kritik mot den verksamhet kommuneil bedriver med 
anledning av denna överenskommelse. 

§ 7 Om rättelse inte påbö1jas/sker inom 14 dagar från mottagande av 
skriJllig uppmaning från endera part eller Socialstyrelsen kan 
överenskommelsenmed omedelbar verkan sägas upp. 

§ 8 Tvist om denna överenskommelse ska i första hand avgöras genom 
torhandling mellan parterna och i andra hand vid svensk domstol. 

Tider 
§ 9 Överenskommelsen löper tillsvidare från och med den 1-febmltl+ 
2(H2. S det:..e>"-'lo<!r 'lO U . R~t-~e.l\e. '2(, ~-:t L. 
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'l.Cl\1-\l-\.4 n"ft:"'"'"''_~',· ... ,(),~\...,!ht~t..k {v\,',qrt.\-:(,\,A\>J~M;._el.' 
Uppsägning för villkorsändring eller upphörande siLa 

1MdJ-~ni1ftfgd\'i'Itl\:d ~-'b Om-j- H"' bo 
fåljande uppsägningstider: 0:::0~ 
• För villkorsändring 6 månader. 
• För upphörande 9 månader. 

Om förhandling med anledning av uppsägning får villkorsändring inte är 
avslutad inom 6 månader från uppsägningsdagen anses uppsägningen Jor 
villkorsändring vara en uppsägning for upphörande. Detta innebär att 
överenskommelsen efter 9 månader från uppsägningsdagen upphör att gälla. 

Överenskommelsen ersätter tidigare tecknad överenskommelse om 
anordnande av boendeplatser för ensamkommande barn (dnr 22-2011-
18291) unde1iecknad den 22 juni respektive 12 juli 201 l. 



Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav vardera parten 
tagit sitt. 

N · ·1 ·· . 20 Il \ \ O t ou w p mg . - ...... -..... . 

För Migrationsverket 

. \~'Y-1/~4..~~~-l~~::.~~: 
Torsten Torstensson 
Utvecklingsledare 
Verksamhetsområde Mottagning 

Uppsala 2011-..I.Q ..•. /..',-: 

För Lf!h sstyrelsen 

... : .. · ... -~ /.. C7Jt. ;:,~ .. ·;~1 
Leif yman l:!J 
Länsråd 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

. /ö J/ Balsta 2011-...... -..... . 

F2!to kOI;)IIllll~) . 

... -'· .ry?;?.elQ. (1. ??(;?;l??c;l 
Agneta Hägglund 
Konununalråd 
Håbo kommun 
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Datum 

2014-01-28 

Socialnämnden 

SN § 9 ;._ • 2012/26 

Förutsättningar att driva ett kommunalt HVB-boende på 
~iskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn 

Anmälan av delikatessjäv 
Ordförande Eva Staake (S) meddelar delikatessjäv och deltar inte i diskus
sion eller närvarar i beslut av§ 9. Utsedd till ordförande för paragrafen är 
Gunilla Gustavsson (S). 

Sammanfattning 
Håbo kommun har idag ett avtal om mottagande av tre (3) asylsökande 
ensamkonnnande flyktingbarn mellan 15-17 år. Ungdomarna finns bland 
annat på ett HVB-hem i Gottröra i Norrtälje kommun som drivs av Aleris. 

Länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket förväntar för år 2014 att 
Håbo kommun tecknar nytt avtal om utökat mottagande från (3) till sju (7) 
asylsökande flyktingbam. 

Sedan en tid tillbaka har förvaltningen för diskussioner med Biskops-Arnö 
Folkhögskola om att i deras fastighet med l O rum öppna ett HVB-boende. 
Rmrunen är tänkt att fördelas med åtta .rum till ungdomar, ett rum till 
personalrum och ett rum till samtalsrum. 

Ekonomi 
För vatje belagd plats erhåller Håbo konnnun l 900 laonor per dygn. Det 
blir på årsbasis 5 548 tia. För en abelagd plats erhåller konnnunen l 600 
kronor per dygn. Med erfarenhet från verksat11heten i Gottröra kanman med 
fog anta att de o belagda dygnen konnner att vara högst l 00 per år vilket 
i1mebär totala intäkter om 5 518 tkr. 

V erksanilieten går inte ihop finansiellt. Den enda post som kan reduceras är 
hyreskostnaden. Om det inte är möjligt är alternativet att finansiera 
underskottet med kmmnunala medel för illiften av ett kmmnunalt boende. 

Bemanningen är utifrån förutsättningen att det är två personal på kvällar och 
dagtid helger och en personal på dagtid vardagar. Förvaltningen bedömer att 
det inte är möjligt att ha farre personal i verksamheten. 

Sammanställt ser en budget för närvarande ut enligt följande: 
Intäkter, statsbim·ag 
Hyra, 11 O 502 per månad 
Personalkostnader 6,6 årsarbetare (ink!. föreståndare) 
Middag på folkhögskolan 5 dagar/vecka 
Övriga kostnader (bland annat tolkkostnader, billeasing och livsmedeV 

Summa 

5 518 tia 
l 326 tia 
3 925 tkr 

167 tkr 
600 tkr 

500 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.262 



HÅBO 
SJ.\MMAlHRÄDESPROTOKOtt· 
Datum 

KOMMUN 2014-01-28 

Socialnämnden 

JUSTERARE 

SN § 9 SN 2012/26 

Ärendebeskrivning 
Socialchefredogör i tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14 för ärendets 
feL :elar och nackdelar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-14, m SN 2014.101. 

- Socialnänmdens beslut§ 135, daterad 2012-12-13 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att utreda förutsättningarna till att driva ett kommunalt boende för 
ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Biskops-Arnö Folkhög
skola och återrapportera till socialnänmden i februari 2014. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen för käm1edom (som bilaga till ärendet gällande nytt avtalför 
mottagande av ensamkommandejlyktingbarn, dnr SN 2014/5) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ l~~~ l 
Nr 2014.262 



· :t ,_H_A"o_B_Q _________ TJÄNSTESKRIVEtSE _____ t(3)--

oatum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-01-14 SN nr 2014.101 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habb.se 

Boende för ensamkommande flyktingbarn 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet 
med att utreda förutsättningarna for att driva ett boende för 
ensarnkommande flyktingbarn i samarbete med Biskops-Arnö 
folkhögskola och återrapportera till socialnämnden i februari 2014. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun har idag ett avtal om mottagande av tre asylsökande 
ensamkommande flyktingbarn mellan 15-17 år. Det innebär att vi vid varje 
givet tillfälle ska ha tre stycken asylsökande, dvs när en ungdorn får 
permanent uppehållstillstånd (PUT) ska en ny asylsökande ungdorn tas emot 
omgående. Ungdomarna finns bland annat på ett HVB-hem i Norrtälje 
kommun som drivs av Aleris. Kommunen har avtal med dem ti112015-12-
31. 

För 2014 forväntas att Håbo konnnun har ett avtal om mottagande av sju 
asylsökande. 

Om kommunen ska ta emot ytterligare fyra asylsökande så finns två vägar 
att gå. Den ena är att vi gör ytterligare en upphandling och sluter ett avtal 
med en entreprenör om drift av verksamheten. Den andra vägen är att vi 
öppnar ett boende i Håbo kommun och driver detta i egen regi. 

Sedan en tid tillbaka har diskussioner forts med Biskops-Arnö folkhögskola 
om att öppna ett boende där. De lokaler som är aktuella är de där vi idag 
tillfålligt bedriver Sjövägens LSS-verksamhet. Det är en fastighet med l O 
rum vilket innebär att det skulle kunna bo åtta ungdomar där, eftersom ett 
rum behöver vara personalrum och ett nun behövs som samtalsrum. 

Ungdomarna har förstås rätt till skolgång och hur detta mer exakt ska se ut 
är en fråga som skolförvaltningen för närvarande diskuterar med 
folkhögskolan. 

Förvaltningen ser fårdelar med att ha ett samarbete med folkhögskolan om 
denna verksamhet 

• Vi fortsätter och vidareutvecldar det goda samarbetet som redan idag 
finns med folkhögskolan. 

• Den sociala miljön på en folkhögskola är generellt tolerant och ger 
goda möjligheter till att skapa relationer och komrna in i det svenska 
samhället. 



T JÄNSTESKRIVELSE 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2014-01-14 

• Det är en god fysisk miljö med närhet till natur 

• Det finns lokaler i skolmiljön för sportaktiviteter, kulturella 
aktiviteter och träning i matlagning 

Den nackdel förvaltningen kan se är att det är ett avstånd till Håbo med inte 
alltför bra kommunikationer vilket gör att det kan vara svårare för 
ungdomarna att komma in i ett socialt sammanhang i lokalsamhället. 

) 

En viktig del i verksamheten är att förbereda ungdomarna för ett liv i eget 
boende. En fördel med boendet på Biskops-Arnö är att det finns bra lokaler 
och att det i nära anslutning finns tillgång till ett välutrustat kök. Enligt 
ansvarig rektor på folkhögskolan är det fullt möjligt för skolans kock att 
hålla utbildning för ungdomarna 1-2 gånger per vecka. Det är också möjligt 
for boendet att nyttja köket får matlagning på t ex helger. 

Ekonomi 
För varje belagd plats erhåller Håbo kommun l 900 kronor per dygn. Det 
blir på årsbasis 5 548 tia. För en o belagd erhåller kommunen l 600 laonor 
per dygn. Med erfarenhet från verksamheten i Gottröra kan man med fog 
anta att de o belagda dygnen kommer att vara högst l 00 per år vilket innebär 
totala intäkter om 5 518 tia 

Sammanställt ser en budget får närvarnade ut enligt följande 

Intäkter, statsbidrag 5 518 tkr 

Hyra, 11 O 502 per månad -l 326 tlcr 

Personalkostnader 6,6 årsarbetare (inkl föreståndare) -3 925 tkr 

Middag på folkhögskolan 5 dgr/v - 167tlcr 

Övriga kostnader - 600 tkr 

Summa - 500 tkr 

I posten övriga kostnader ingår bl a tolkkostnader, billeasing, livsmedel. 

Det betyder att det inte är en verksamhet som går ihop finansiellt. För att det 
ska göra det är bedömningen att den enda post som kan reduceras är 
hyreskostnaden men det är ju då en diskussion som får föras med Biskops
Arnö folkhögskola. Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt att ha fårre 
personal i verksamheten. Den nuvarande bemanningen är utifrån 
forutsättningen att det är två personal på kvällar och dagtid helger och en 
personal på dagtid vardagar. 

2(3) 

Vår beteckning 
SN nr2014.101 



Datum 

2014-01-14 

Om det inte är möjligt att få till stånd en lägre hyra i överenskommelse med 
folkhögskolan så är alternativet att skjuta till kommunala medel för driften 
av verksamheten. 

Ett mmat alternativ är förstås att inte driva verksamheten i egen regi utan 
istället göra en upphandling. 

Beslut expedieras till 
Börja skriv här ... 

Thomas Brandeli 
socialchef 
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SN nr 2014.101 
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Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB och Håbo Marknads AB 
Sammanfattning 
Föreligger verksamhetsplaner för år 2014 för respektive bolag. 

Beslutsunderlag 
– Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB  
– Verksamhetsplan 2014 för Håbo Marknads AB. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Utskottet noterar att ärendet kommer att föredras av representanter för de 
båda bolagen. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen beslutar att noterar redovisade planer. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.546 

           

           

 



 
 
 
Verksamhetsplan för Håbo Marknads AB 2014 
 
 
Bolaget arbetar övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och 
handel. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kommun. 
Kommunen ska vara en attraktiv etableringsort för företag och boende. 
Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: Nyföretagande – 
Företagsutveckling – Ungt företagande – Företagslots – Nyetableringar – 
Turismutveckling.   
 
Kortfattat vad som hände 2013 

• Producerat tre 8-sidiga nyhetsbrev till 3 300 företag 
• gjort 42 företagsbesök tillsammans med kommunalrådet Agneta Hägglund 
• arrangerat 57 företagsträffar med över 1 890 företagare 
• coachat 49 personer, varav 29 kvinnor med starta eget-rådgivning 
• deltagit i styrelsen för UF i länet. 
• gett stöd till Skoklostergruppen i deras arbete 
• arrangerat Håbomässan med 66 utställare och 4 500 besökare 
• under 2013 har över 840 elever deltagit i våra aktiviteter för entreprenörskap i 

skolan 
• deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business Alliance) med 50 kommuner 
• har startat Håbo Business School – utbildning för nyföretagare 
• startat anbudsskola för 18 företagare 
• arrangerat 10 frukostmöten med över 700 deltagare 
• anordnat företagsmingel för 150 företagare på Krägga Herrgård 
• drivit projektet roligaste sommarjobbet med 33 skolelever 
• tillsammans med Miljö-Teknikförvaltningen tagit fram en guide för företagare 
• deltagit på två nationella mässor med marknadsföring av Logistik Bålsta 

 
 
Bolaget arrangerar  under 2014, 56 företagsträffar – vilka kommer att besökas 
av ca 1900 företagare och politiker. Under året kommer bolaget att delta och 
marknadsföra kommunen på en nationell och två regionala mässor samt vara 
representerade på två andra regionala arrangemang. 
 
Under 2014 fortsätter bolaget sitt deltagande i två regionala projekt; Främja 
kvinnors företagande (bolaget var den främsta aktören i länet under 2013) mer 
om detta projekt under ”Företagsutveckling 
 
Under 2014 kommer bolaget fortsätta att utveckla näringslivssidorna på 
www.habo.se, idag besöks sidorna av ca 580 besökare per vecka. 
Vi kommer under året kartlägga och analysera handeln i Bålsta. 
Varje handlare kommer att få ett personligt besök, där vi kommer att ställa ett 
20-tal frågor.  
 
 
 
 
 
 



 
Vi kommer att analysera svaren tillsammans med Bålsta Handel och därefter 
vidtaga åtgärder. 
Under året kommer vi fortsätta att satsa på de två nya aktiviteterna som under 
2013 var mycket uppskattade, Anbudsskola och Starta eget utbildning. 
 
Självklart kommer mycket tid läggas på nyetableringar – områdena Logistik 
Bålsta och Draget. 
Under 2014 kommer vi utöka samarbetet med Upplands Bro kommun, vi 
kommer att ha ett frukostmöte och två Speed dating tillsammans. 
Per Andersson kommer också under 2014 fortsätta delta i; Styrelsen för UF i 
Uppsala län och Tillväxtrådet i Uppsala län. 
Med vårt arbete hoppas vi att Håbo kommun ska klättra uppåt i Svenskt 
Näringslivs företagsklimatranking och SBA:s service mätning. 
Mer om våra verksamhetsområden kommer nedan, vi bifogar en aktivitetsplan 
och budget för 2014. Bolaget arbetar efter kommunens tre övergripande mål. 
  
I samarbete med Nihad Hodzic och Mårten Mogren, Miljö- och 
teknikförvaltningen kommer vi under våren ta fram ett interaktiv karta på 
hemsidan, där man kan se alla företagslokalisering,  kartan är också sök bar på 
olika branscher, m.m. Vi kommer också ta fram kartor på våra fem 
industriområden, där det finns en tabell på företagsnamn, bransch och antal 
anställda. 
 
 
Nyföretagande 
 
Det var 135 företag som startades i Håbo kommun under 2013 enligt UC. Varav 
44 drivs av kvinnor (32,6%). 
Marknadsbolaget erbjuder en rad olika aktiviteter för att hjälpa personer som 
funderar eller har bestämt sig för att starta företag. Genom vårt arbete med Starta 
eget i både grundskolan och gymnasiet börjar vi nu se resultatet av nya företag. 
Vi marknadsför aktiviteterna via personliga kontakter, frukostmöten, nyhetsbrev 
via e-post och brev, hemsidan, infartstavlorna och annons i Bålsta Bladet.    
 
Starta eget rådgivning 
Vi räknar med att träffa 45 personer under 2014 som vill ha rådgivning. Vår 
målgrupp är personer som under en längre tid funderat på en affärsidé och har 
haft en dröm om att starta egen verksamhet. De kan träffa oss för att diskutera 
om idén verkar hållbar och värd att gå vidare med. Vi tar också emot personer 
som har bestämt sig för att starta en verksamhet och behöver tips och råd om hur 
de gör rent praktiskt för att starta. Vi går igenom vad en affärsplan bör innehålla 
och hur de kan klä sin plan i siffror. Hur en start-, likviditets- och resultatbudget 
upprättas. Vi ger råd kring vad som bör tänkas på inför ett bankbesök eller 
ansökan om Arbetsförmedlingens Starta eget-bidrag. Vi förmedlar även våra 
kontakter, då vi har god kännedom om vår lokala marknad och i länet.  
 
 
 
 
 
 



FöretagarSkolan 
Vi har sedan hösten 2012 genomfört 3 omgångar av FöretagarSkolan i 
samarbete med Almi Företagspartner i Uppsala. Det är en omtyckt aktivitet. Vi 
planerar för att starta nya grupper under april och oktober. Vi tar emot 12 
deltagare per kurs. Utbildningen bedrivs under eftermiddagar, 2,5 timme vid 7 
kurstillfällen. 
Det handlar om: Från idé till affärsidé, Företaget, Företagaren, Marknad, 
Ekonomi, Administration och Juridik. Kursen avslutas med att deltagarna 
presenterar sina affärsidéer för varandra. 
 
Nyföretagarmingel 
Inför minglet 29 januari skickar vi ut inbjudan till 274 företagare som startade 
sitt företag under de senaste två åren. I inbjudan hälsar vi företaget välkommen 
som företagare i Håbo. Vi räknar med att ett 30-tal personer anmäler sig till 
minglet på Marknadsbolagets kontor i Draget. Syftet är att alla nyföretagare ska 
få träffa varandra, politiker, företagarorganisationer och Almi Företagspartner.  
Under kvällen får de reda på vad de kan få för hjälp av Håbo Marknads AB och 
kommunen. 
 
Starta eget mässa   
Under starta eget mässan 16 september kan alla som funderar på att starta 
företag träffa de aktörer som kan besvara de viktigaste frågorna. De får 
information om småföretagarnas villkor och möjligheter, kan testa sin affärsidé,  
få kunskap om företagsformer-skatter-avgifter-tillstånd-finansieringsalternativ- 
bokföring. På mässan finns representanter från lokala banker, Skatteverket, 
företagarföreningar, kommunens bygglov- och miljöavdelning, 
arbetsförmedlingen, redovisningskonsulter, Almi Företagspartner, Enterprise 
Europe Network, Coompanion och Håbo Marknads AB. 
 
  
Företagsutveckling 
 
Det finns 1 867 registrerade företag i Håbo enligt UC 

• varav 476 drivs av kvinnor (25,5%) 
• varav 394 har en nettoomsättning över 1 Mkr (21,1%) 
• varav 223 har mer än 4 anställda (11,9%) 
• varav 1 458 är mer än 3 år gamla (78,1%) 

Statistiken för 2013 visar fler registrerade företag där fler har ökat omsättningen 
och antalet anställda. Marknadsbolaget planerar en rad olika aktiviteter för 
företag och aktörer i näringslivet för att företagen just ska kunna expandera 
omsättningsmässigt och kunna anställa flera. 
 
Rådgivning 
Under 2014 kommer vi att boka möten med ett 30-tal företag som vill ha 
rådgivning för att utveckla sitt företag.  
 
 
 
 
 
 



 
Utöver det hjälper vi dagligen företag med olika frågor på telefon. Varje månad 
erbjuder Almi Företagspartner rådgivningar inom affärsutveckling, finansiering 
och innovation, totalt 32 st. Datum under 2014: 12 februari, 12 mars, 9 april, 14 
maj, 11 juni, 10 september, 8 oktober och 11 november. Enterprice Europe 
Network erbjuder också 20  rådgivningar inom internationella affärskontakter på 
vårt kontor.  
Datum under 2014: 26 februari, 23 april, 17 september och 19 november. 
Coompanion erbjuder för första gången 15 rådgivningar kring socialt företag 
och hur företagsidéer kan förverkligas tillsammans med andra. Datum under 
2014: 20 mars, 8 maj och 25 september.  
 
Speed Dating 
Den 13 mars kommer vi ha Speed Dating ihop med företagare från Upplands 
Bro och Järfälla kommun. Under två timmar har företagarna möjlighet att under 
2 minuter prata med 36 nya kontakter. Ett enkelt och smidigt sätt att skapa nya 
kunder.  
 
Vill du köpa företag? 
En del personer som vill starta företag, har kanske ingen bra affärsidé, därför 
kommer vi den 22 januari arrangera tillsammans med Almi Företagspartner i 
Uppsala ett informationsseminarium om hur man säljer och köper företag. Hur 
hittar du företag som är till salu? Inkråmsaffär eller aktieöverlåtelse? Hur 
värderas företag? Vad är en Due diligence? Hur kan ett finansieringsupplägg se 
ut? Vad ska man tänka på vid avtalsskrivning? Lokala företagare berättar om 
sina erfarenheter vid köp och försäljning av företag. 
 
 
Anbudsskolan 
Under hösten 2013 anordnade vi anbudskvällen till företagare som vill vara med 
och tävla om affärer till offentlig kund. Vilka produkter och tjänster upphandlar 
kommunen som lokala företagare kan erbjuda? Det var en introduktion i 
offentlig upphandling under ledning av anbudskonsulten . Nästa 
anbudskväll är den 15 oktober. 
 Den 3 mars erbjuds 16 företagare en heldags grundläggande kurs inom offentlig 
upphandling. Vi lägger basen för att självständigt kunna skapa attraktiva anbud. 
Fokus på försäljningsmöjligheten, inte de juridiska frågorna, dessa får 
upphandlaren ta ansvar för. Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt, där vi varvar 
olika moment. Hur hittar vi affärerna? Vilka lagar gäller? Elektroniska anbud. 
Förfrågningsunderlaget – vad ska man tänka på? Anbudsvärderingen – vad är 
viktigt? Överprövning och skadestånd – hur går man tillväga? Ramavtal och 
avrop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Främja kvinnors företagande 
Sedan projektstarten 2012 har totalt 84 företag deltagit varav 40 är 
tillväxtföretag (över 3 år gamla). 
Målsättningen under sista året 2014 är 5 nystartade och 17 befintliga företag 
som deltar samt att ytterligare 1 företag förmedlas till UIC (Uppsala Innovation 
Centre). Se mer om UIC nedan.  
 
Projektets syftet är 

• Att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag 
drivs och utvecklas av kvinnor 

 
Projektet vänder sig till 

• Kvinnor som driver företag, ensam eller tillsammans med andra och som 
vill utveckla företaget 

• Kvinnor som ska starta företag 
• Kvinnor som vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor eller 

koncept 
 
Projektets målsättning är tillväxt genom att 
Öka antalet nystartade företag 

• Öka andelen nystartade företag drivna av kvinnor med minst 37% 
• Överlevnadsgrad ska efter 3 år (Hösten 2014) vara lägst 75% bland 

företagen som deltagit på våra aktiviteter 
Tillväxt i befintliga företag 

• Tillväxt i minst 50% genom ökad omsättning, lönsamhet, nyanställning 
och heltidsföretagande (Hösten 2014)  

 
Genom att anordna utbildning i behovsanalys och efterfrågade  
seminarier/workshops, hjälper vi till att skapa yttre och inre förutsättningar,  
tekniskt stöd, kontaktnät, ledarskap, fysisk miljö, förståelse, kunskaper, 
erfarenheter, attityder, motivation, hälsa, arbetsklimat och bättre målstyrning. 
 
Vem står bakom programmet? 
I Uppsala län har Regionförbundet sökt och erhållit medel av Tillväxtverket för 
att utveckla Uppsala läns näringsliv under 2011-2014. En grupp av 
näringslivsaktörer har sökt och fått chansen att bidra med sin kompetens i 
programmet. I Håbo är Ann-Mari Sundgren projektledare från Håbo Marknads 
AB. 
 
Inom projektet Främja kvinnors företagande kommer UIC (Uppsala Innovation 
Centre) under 2014 att starta ett UIC Business Lab skräddarsytt för 10 
nystartade företag som i första hand drivs av kvinnor i Håbo kommun. UIC är en 
företagsinkubator för tillväxtföretag och detta är ett första försök att testa 
programmet ute i länet.  
 
 
 
 
 
 
 



Programmet skräddarsys i samarbete med Håbo Marknads AB. Målet med ett 
UIC Business Lab är att deltagarna skriver en affärsplan som de får individuell 
feedback på samt att de ska ta fram en företagspresentation (investerarpitch) på 
10 minuter som presenteras inför en extern panel på tre personer (kompetens 
inom företagsbyggande, investeringar) under sista träffen, Finalen. Viktiga 
komponenter under seminarierna (8 träffar) är: Prissättning, 
Marknadssegmentering, Öka kompetensen inom sälj, Finansiering, Ekonomi- 
budget, resultat- och balansräkning, nyckeltal, Immateriella rättigheter- patent, 
varumärkesskydd, Presentationsteknik och marknadskommunikation. 
 
Utveckla Handeln 
Under året kommer vi att kartlägga, analysera och anordna kompetensutveckling 
för att stärka och utveckla handeln i Håbo kommun. Vi besöker varje handlare 
för att lära känna och ta reda på deras situation. Vilka vill växa och bli större? 
Vilka vill vara med i en gemenskap? Vi analyserar svaren på våra ställda frågor 
om inköpsorganisation, åtgärder för att skapa lönsamhet i butiken, behov av 
kompetensutveckling och tankar om lönsammare handel i framtiden. Vi 
samarbetar med Bålsta Handel och Handelsprogrammet på Fridegårds 
gymnasiet. 
 
 
Ungt företagande 
 
Håbo Marknads AB erbjuder en rad olika aktiviteter för eleverna i kommunens 
kommunala och privata grundskolor och gymnasium. Under 2014 skall 900 
elever från grundskolan och 110 elever från gymnasiet delta i våra aktiviteter. 
 
Handelsplats åk 2, 150 elever 
Syftet är att eleverna ska få ökade kunskap om hur en lokal handelsplats är 
uppbyggd och vilken betydelse den har. Vi anpassar aktiviteten efter hur läraren 
önskar använda materialet Vårt Samhälle™ från Ung företagsamhet. T ex kan 
eleverna besöka Bålsta Centrum för att se hur en lokal handelsplats fungerar i 
praktiken. Eleverna får träffa butiksinnehavare, som berättar hur det är att driva 
en affärsrörelse. För att följa samhällets historiska utveckling erbjuds klasserna 
att följa den permanenta skyltutställningen utmed Stockholmsvägen. Eleverna 
kan även få ta del av kommunens visionsarbete ”Mitt Håbo 2030”. 
 
UppfinnarOlle åk 5, 200 elever 
Under fyra veckor är elevernas uppgift att uppfinna eller utveckla ett hushålls- 
eller trädgårdsredskap. Besök och guidning på Åbergs Museum startar  
aktiviteten. En ”riktig” uppfinnare föreläser om hur det går till att uppfinna nya 
lösningar på ett behov. Klassen får senare besök av Håbo Marknads AB och en 
lokal företagare för att få se olika uppfinningar och kunna berätta om sina egna 
idéer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Avslutningsvis visas prototyperna för en panel av företag, politiker och 
skolledning. Eleverna erbjuds att besöka utställningen Innovationer och 
entreprenörskap på Tekniska museet. 
 
Pulsen på Håbo åk 6, 150 elever 
Syftet är att lära sig hur demokrati fungerar lokalt och lära känna sin egen 
kommun. Vi anpassar aktiviteten efter hur läraren önskar använda Ung 
företagsamhets utbildningskoncept Vårt Samhälle™ i klassrummet. Lärarna 
erbjuds att använda bildspel om Håbo kommun eller besök i kommunhuset som 
belyser Vilka är det som bestämmer i kommunen? Vad innebär demokrati? Hur 
kan man påverka det som händer i vår kommun?  
Vad är skatt och vad används pengarna till? Vilka olika yrken finns hos 
kommunens största arbetsgivare - Håbo kommun? Vad gör kommunen för 
insatser för ”övriga minoriteter”?  
Hur ser kommunens visionsarbete Mitt Håbo 2030 ut?   
  
Yrkesarbetaren åk 8, 200 elever 
Under hösten samlas eleverna i Fridegårdsgymnasiets aula. Under två timmar 
får de inblick i olika yrken inför valet till gymnasium. Aktiviteten förbereds med 
att eleverna svarar på enkätfrågan - Vad skulle du helst vilja jobba som när du är 
vuxen? Studie- och yrkesvägledarna jämför resultatet av undersökningen med 
vilka yrken som spås saknas i framtiden.12 tidigare gymnasieelever och lokala 
företagare representerar olika yrken och berättar hur det går till på deras 
arbetsplats. Varje klass ansvarar för att ställa förberedda frågor till respektive 
yrkesarbetare.  
 
Se möjligheterna åk 8-9 
Vi testade materialet 2012 under elevens val. I år skall vi tillsammans med Ung 
företagsamhet diskutera om och hur utbildningskonceptet Se möjligheterna™ 
kan användas i undervisningen. Eleverna går igenom fem pass. Under passen får 
eleverna lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper. 
Eleverna får kunskap om olika typer av entreprenörer, hur man uppfyller ett 
behov, hur man kommer på nya idéer, hur man kan presentera sig själv och sina 
idéer och även träning i att tro på sig själv.  
 
Öppna eget åk 8-9, 200 elever 
Under några intensiva veckor arbetar eleverna med att komma på en affärsidé, 
beskriva sin målgrupp och lägga upp strategier i en affärsplan. Fokus ligger på 
marknadsföring och presentationsteknik, där lokala företagare undervisar i 
området. Hur företaget skall nå sina kunder och behålla dem. Vilket avtryck gör 
företaget på miljön och vilket miljöarbete det medför. Eleverna diskuterar hur 
deras företag arbetar kring jämställdhet. 23 åriga spjutkastaren  delar 
med sig av sina erfarenheter gällande planering, träning och målsättning som 
idrottsman.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbetet avslutas med upprättande av en budget. Lokala banker berättar om hur 
de kan hjälpa företagaren. Affärsidéerna presenteras för en inbjuden panel av 
lokala företagare, banktjänstemän, politiker och rektor. Diplom delas ut till 
Bästa affärsidé och Bästa presentation i varje klass. 
 
Roligaste Sommarjobbet 2014, 30 elever 
Under 4 sommarveckor ger vi för femte året i rad ungdomar i åldern 15-19 år 
möjlighet att driva eget företag som sommarjobb. I slutet av juni startar kickoff-
vecka i projektet. Den första veckan är fylld med övningar och föreläsningar för 
att hjälpa deltagarna att komma på en affärsidé, fundera på upplägg av 
marknadsföring och få värdefull kunskap om försäljning.  
Det blir fler engagerande teamövningar under första dagen för att snabbt lära 
känna varandra. Efter avklarad Kick off-vecka tilldelas var och en 2000 kr i 
startkapital. Deltagarna skall därefter prova att driva sin affärsidé under 
efterföljande tre veckor. Ungdomarna får under hela projektet stöd av duktiga 
handledare. 
 
Fadderföretag Ekonomiprogram gymnasiet, 60 elever 
Under de senaste 2 åren har eleverna i årskurs ett på Ekonomiprogrammet fått 4-
5 fadderföretag till sin klass. Meningen med projektet är att elever ska kontakta 
sina faddrar några gånger per år. Syftet är att få en förståelse för hur teorin 
fungerar i praktiken. Det ger även träning i att våga kontakta, presentera och tro 
på sig själv. Läraren har möjlighet att kontinuerligt ha kontakt med 
fadderföretagen. Företagen ska följa klassen från årskurs ett till tre. 
 
Ung företagsamhet gymnasiet, 30 elever 
Utbildningskonceptet UFföretagande erbjuder ungdomar att driva eget företag 
under tredje året på gymnasiet. Vi besöker och ger tips och råd till våra UF-
elever kring deras företagande. Genom åren har Håbo Marknad erbjudit eleverna 
att presentera sina affärsplaner och budget, få råd för att komma vidare i 
säljprocessen, mässutbildning m.m. Vi har regelbundna kontakter med UF-
lärarna för att förbättra aktiviteten under året. I uppstarten är det kring 
riskkapital och rådgivare till UFföretagen. Årets stora lokala säljaktivitet, 
Julmässan, där alla UFföretag ställer ut. Marknadsföring på våra Frukostmöten. 
Håbo Marknads AB ingår i den jury som skall utse Bästa UF-företag i Håbo på 
regionala UF-mässan i Uppsala 6 mars. Vi anordnar buss för potentiellt blivande 
UFföretagare i åk 2 till UF-mässans inspirationsföreläsning och mässbesök. Det 
underlättar att komma igång tidigare med sina affärsidéer inför UF-året i åk 3.  
 
Uppfinnardiplomet 
Under skolavslutningen delar Håbo Marknads AB och Bålsta Handel ut två 
diplom och en premie på 500 kronor till ”Årets Uppfinnare i skolan”. Eleverna 
uppmuntras genom detta diplom för sin uppfinningsrikedom och nytänkande 
utöver det vanliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Det är många uppfinningar som vi har att välja emellan under  aktiviteten 
Uppfinnar Olle. Eleverna prisas för sitt entreprenörskap där de ser ett 
behov och hittar på lösningar. De tänker nytt och kreativt. Det är även viktigt att 
kunna presentera och tro på sina uppfinningar. 
 
 
Entreprenörsdiplomet 
Under årets Företagsmingel 21 maj prisas ”Årets Entreprenör i skolan”. För 
tredje året tilldelas diplomet en person som under läsåret 2013/2014 har strävat 
för att förverkliga sina drömmar och mål. Vi samarbetar med ett sjuttiotal lärare, 
studie- och yrkesvägledare samt skolledare under ett läsår. Med 
Entreprenörsdiplomet vill vi visa vår uppskattning till eldsjälarna som gör ett 
fantastiskt arbete i skolan.  
 
 
Företagslots 
 
Broschyren Hitta rätt i Håbo kommun, ”Guide för företagare” som togs fram 
tillsammans med Miljö-Teknikförvaltningen under 2013 underlättar för 
företagen att hitta rätt kontaktperson i kommunen. Broschyren ligger också lätt 
tillgänglig på hemsidan. 
 
 
Nyetableringar 
 
Arbetet med Logistik Bålsta fortskrider i en snabb takt. 
Vi har under året sålt 310 000 kvm mark till Kilenkrysset, för en etablering av 
ett stort logistiklager med ca 500 anställda. Detaljplanen är klar och godkänd av 
KF, men är överklagad av några boende i området. Vi avvaktar svar från 
Länsstyrelsen. 
Marknadsföringen av Logistik Bålstas ca 800 000 kvm fortsätter med 
inplanerade mässor, annonser och andra aktiviteter under 2014. Kontakter och 
visningar av området pågår regelbundet. 
 
Förhoppningsvis kommer vi under februari kunna påbörja vårt säljarbete för 
Håbo kommuns räkning av området Draget, ca 100 000 kvm industrimark. 
Sedan tidigare har vi ca 10-15 företag som är intresserade av att etablera sig i 
Dragets industriområde. 
 
Turismutveckling 
 
Verksamhetsberättelse för turismutveckling i 2013 
 
Turistbroschyr 
Årets upplaga trycktes i 10.000 ex och distribuerades under året i våra 
broschyrställ runtom i kommunen och på konferensgårdarna.  
 
 
 
 



Dessutom distribution på Turistbyråshopens ”Smultronställ” på tio orter i 
Mälardalen. Broschyren delfinansieras av annonsintäkter. 
 
Turistbroschyr på engelska 
En kortversion av turistbroschyren på 8 sidor togs fram och översattes till 
engelska. Trycktes i 3.000 ex och finns i turistbyrån och i kontaktcenter. 
 
 
 

 
Turistbyråshopens Smultronställ 
Håbos turistbroschyr finns från och med 
i år i Turistbyråshopens ”Smultronställ” 
i tio köpcentrum runt Mälaren. 
”Smultronställen” är broschyrställ med 
turistinformation. 
 
 
 
 

 
 
Turistbyråverksamhet 
Turistbyrån fanns även i år i Skokloster med bemanning onsdag-söndag 11-16.  
Under 2013 hade turistbyrån 630 besök. Turistvärd var i år Tommy Hildorsson 
som är uppvuxen på halvön och har stort lokalt engagemang. Tommy gick också 
en guideutbildning via Turismakademien under året. Mer information om 
turistbyråverksamheten finns längre bak. 
 
 
Turistgrupp med aktörer från besöksnäringen har genomfört två möten 
Två möten har genomförts med turistgruppen under året. Här diskuteras 
allmänna frågor som rör näringen och annan information. Protokoll från dessa 
möten finns längre bak. 
 
 
Turistinformationsskylt vid Shell  
Shell besöks årligen av 400 000 personer och är en viktig plats för att locka nya 
turister. Strax före sommaren monterades en skylt med turistinformation upp på 
en plats som syns från tankstället och som är lätt att stanna vid. Här finns karta 
med sevärdheter och brevlådor med kartor och turistbroschyrer. 
 
 
Strandutvecklingsprojekt i samarbete med Upplands-Bro, Enköping, 
Järfälla, Strängnäs, Ekerö, med flera. 
Under året har en person anställts för att leda projektet, , tidigare 
marknadschef och biträdande direktör på Israeliska Statens Turistbyrå för de 
nordiska och baltiska länderna. 
 
 
 
 



 
  kommer att ha en arbetsplats i Upplands-Bro kommun och jobbar med 
projektet under hela 2014. Mer information om projektet finns längre bak. 
 
 
Upplev Håbo i Bålsta centrum 26 januari 
Under en lördag i januari erbjöds aktörerna inom besöksnäringen plats vid en 
minimässa i Bålsta centrum där man kunde visa fram sin verksamhet och locka 
besökare med specialerbjudanden. Skokloster Slott, Sejour Skokloster 
Wärdshus, Biskops Arnö och Tallbo Café deltog, samt Jenny Lindberg som 
representerade hela kommunen. Deltagarna var nöjda och ville göra om 
evenemanget på annan ort. 
 
 
Upplev Håbo i Upplands Väsby centrum 18 maj 
Samma koncept som ovan men i Upplands-Väsby centrum genomfördes lördag 
den 18 maj. Denna gång deltog Skokloster Slott, Sejour Skokloster Wärdshus, 
Fridegårdsmuséet och Åbergs museum. 
 
 
Kartprojekt Håbo kommun 
Samarbete med Nihad Hodzic och Mårten Mogren, Miljö- och 
teknikförvaltningen att ta fram karta för besökare i Håbo. På den interaktiva 
kartan visas besöksmål, restauranger, boende, aktiviteter och liknande som 
besökare och boende i kommunen kan ha glädje av. Återstår att marknadsföra 
denna karta via turismportalen. 
 
 
Utveckling av Skokloster 
Ett möte har hållts med Fastighetsverket gällande utvecklingen av området. 
Fastighetsverket har också ett uppdrag att tillgängliggöra Skokloster för 
besökare och en diskussion har inletts kring hur detta kan göras.  
Ett förslag kom upp: Fastighetsverket uppför en servicebyggnad vid bryggan där 
det finns plats för turistbyrå, försäljning av souvenirer och hantverk samt 
utrymme för offentliga toaletter. Marknadsbolaget kan hyra lokaler av 
Fastighetsverket. 
 
 
Formula Offroad i Draget 27-28 april 
Ett nytt evenemang i Håbo: offroadtävling med fyrhjulsdrivna bilar 
genomfördes i april. Tävlingen har tidigare hållts i Björklinge men kommer 
fortsättningsvis att hållas i Draget. Håbo Marknads fanns på plats och 
marknadsförde kommunens besöksmål och även aktörer deltog i mån av tid 
(Skoklostemacken, Bålsta Gästis, Skokloster Slott). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skokloster Powerboat Race 24-25 augusti 
Marknadsbolaget deltog i planeringen av evenemanget och stöttade med 
marknadsföring. 
 
 
Samarbeten inom ramen för Destination Uppland – Visit Uppland 
Håbo marknads AB har under året deltagit i möten i styrgruppen för Visit 
Uppland. 
 
– Länets turistbyrå- och hotellpersonal besökte Håbo 

I juni genomförde Turismakademien en guidad busstur genom länets södra 
delar, för att de som möter turisterna ska känna till vad som erbjuds i länet. I 
Håbo besökte gruppen Skokloster Slott, Åbergs museum och Biskops Arnö 
samt fick en ”goodie bag” med informations om Håbos besöksmål. 
 

– Länsturismbroschyr samt karta 
 
– Vikingar med förfäder – Varpsundsstenen 

Deltagit i möte med Svenska kyrkans kyrkoråd i Övergran angående 
placering av besökscenter och med projektledning angående utformning. 

 
– Regionala strategin för Uppsala län 

Vi har deltagit i workshop och djupintervju i arbetet med framtagandet av en 
ny regional strategi vad gäller besöksnäringen.  
 
 

Verkamhetsplan turismutveckling 2014 
 
Marknadsbolaget fungerar som ett stöd för kommunens aktörer inom 
besöksnäringen, vilka bidrar till kommunens ekonomi och attraktivitet.  
De stora aktörerna Skokloster Slott och Åbergs museum har tillsammans 
närmare 80 000 besökare årligen och har många aktiviteter för barn och unga, 
vilket är helt i enlighet med kommunens mål vad gäller den gruppen. Starka 
företag inom besöksnäringen bidrar till en hållbar tillväxt för Håbo och målet 
med turismutvecklingsarbetet är att antalet arbetstillfällen inom besöksnäringen 
ska öka. Intressanta och välskötta besöksmål bidrar till att sprida en positiv bild 
av Håbo och där är marknadsbolaget en resurs för aktörerna. Besöksnäringen 
bidrar till att öka Håbos attraktivitet och därmed möjligheten att fler flyttar hit. 
 
Löpande verksamhet under året är att  
– uppdatera kommunens turistinformationssidor på webben 
– se till att de femton broschyrställen som finns i kommunen är påfyllda med 

aktuellt material 
– sprida nyheter om besöksnäringen i Håbo via press och annan media 
– sprida information om våra besöksmål vid de tillfällen som bjuds 
 
 
 
 
 
 



Specifika projekt och uppdrag: 
 
Strandutvecklingsprojekt i samarbete med Järfälla, Upplands-Bro, Ekerö, 
Sigtuna och Upplands Väsby 
Under året har en person anställts för att leda projektet, , tidigare 
marknadschef och biträdande direktör på Israeliska Statens Turistbyrå för de 
nordiska och baltiska länderna.  kommer att ha en arbetsplats i Upplands-
Bro kommun och jobbar med projektet under hela 2014. Mer information om 
projektet finns längre bak. 
 
Samarbete med Upplands-Bro kommun 
Håbo Marknads AB kommer att närma sig Upplands-Bro kommun gällande 
besöksnäringsfrågor. Vissa steg har redan tagits, ytterligare ett blir ett 
besöksnäringsseminarium i februari 2014. Seminariet kommer att hållas vid två 
tillfällen och ska leda till en konkret plan för hur aktörerna från båda kommuner 
tillsammans kan stärka besöksnäringen i regionen. Aktörer från Upplands-Bro 
kommun kommer att ges möjlighet att delta i Håbos marknadsföringsaktiviteter 
gällande turismen. 
 
Turistgruppen i Håbo 
Två gånger per år kallas aktörerna inom besöksnäringen i Håbo till gemensamt 
möte. Här finns möjlighet att diskutera kommande arrangemang och 
samarbeten, trender i branschen, vad man som aktör önskar för hjälp och stöd 
och hur vi kan jobba gemensamt med att göra Håbo mer attraktivt. Mötena är 
viktiga för att skapa och stärka nätverket inom näringen. Mer information om 
2013 års möten finns längre bak. 
 
 
Skoklosterhalvön 
Under året kommer vi att sätta upp en informationsskylt med karta, 
turistinformation och evenemangstips längs väg 263 strax före infarten mot 
Skokloster. För att få mer enhetlighet kring skyltning på halvön kommer vi att ta 
fram ett skyltprogram för till exempel hänvisning till café, butik och service. 
Bänkar som passar skyltarnas utformning kommer också att placeras ut i 
området kring slottet och turistbyrån.  
 
Bokningsbara paket 
Under året kommer vi att starta upp ett arbete för att skapa bokningsbara paket 
för framför allt gruppresor men även privatresor. 
 
 
Nedan kompletterande rapporter 
 
 
Utvärdering av turistbyråverksamheten sommaren 2013 
Turistinformationen i Skokloster 
Öppettider i år var onsdag-söndag 11-16.  
 
 
 
 
 



 
Tommy Hildorsson som är född i Skokloster anställdes som turistvärd. Han var 
mycket bra som turistvärd, kan mycket om Skokloster och Håbo och har ett 
trevligt sätt mot besökare. Ordnade dessutom turistboden jättefint, pysslade och 
fixade med sånt som behövdes. Besökare kom från Tyskland, Österrike, Norge, 
Storbritannien, Danmark, Schweiz, Ryssland, Finland, Belgien. 
Frågor som kommit upp och (förutom var man kan äta och när slottet är öppet): 

• Turlistor för båtar 

• Skyltning från Slottskogen och Sigtuna 

• Fler papperskorgar behövs 

• Matkartan 

• Trafikhinder vid macken (folk kör fort ner i området) 

• Fler sittplatser/bänkar behövs 

• Information om Stockholmskortet och Kulturarvskortet 

• Kontanter – ett problem 

• Var finns badplats? 

• Områdeskarta i fickformat 
   
 
 
 Anteckningar från turist möte 2013-03-26 i Brunnsta gård 

 
 
Närvarande:  

 
 

 
•  och  berättade om Brunnsta gårds historia och sin 

verksamhet med jordbruk, djurhållning och ”Bo på Lantgård”.  
•  från Turismakademin berättade om en utbildning i värdskap 

som hålls under året i Uppsala län. ”Länken till upplevelsen” kostar bara 
300 kr och erbjuder fem träffar och en studieresa till Dalarna i höst. Det 
finns sextio platser på utbildningen och ämnen som tas upp är till exempel 
berättarteknik, servicebeteende, kulturella skillnader och merförsäljning. 
Målet är ett ännu bättre personligt bemötande, det är människorna man 
minns från sina upplevelser! Läs mer och anmäl dig och din personal på 
www.turismakademin.se 

•  berättade också om en utbildning/seminarium inom 
natur- och hälsoturism som genomförs den 10/4 i Uppsala. Mer 
information om detta lämnas av . 

 
 
 
 
 
 
 



 
• Jenny Lindberg rapporterade kort om TUR-mässan där man rapporterade 

att om vi ska nå det nationella målet med dubblerad besöksnäring fram till 
år 2020 måste vi lägga på ett kol, tillväxten i branschen är lite för låg 
(5,4% - måste upp till 7,4%) men målet gör ändå att alla jobbar hårdare åt 
samma håll. 

• Jenny presenterade också Tommy Hildorsson som kommer att vara 
turistvärd i turistinformationen i Skokloster i sommar. 
 

    Utvärdering av Upplev Håbo – minituristmässa i Bålsta centrum 26/1: 
• Endast två av utställarna fanns på plats ikväll (Biskops Arnö och Tallbo 

café) men båda var väldigt nöjda och kände att det hade gett utdelning 
framför allt i form av publicitet i lokalpress.  
 

     Upplev Håbo i Upplands-Väsby: 
• Eftersom det är samma ägare till Bålsta och Upplands-Väsby centrum får 

vi ett bra pris för att stå en dag i Väsby och göra en liknande minimässa 
som i Bålsta. Håbo Marknads står för kostnaden denna första gång för att 
stötta ett eventuellt återkommande arrangemang. Eftersom både Åbergs 
och Skokloster slott kan delta lördagen 18/5 bokas detta datum för en 
plats i Upplands-Väsby centrum och det är önskvärt att så många som 
möjligt deltar med material, utställning och erbjudanden.  

     Förslag: Ta fram bokningsbara paket inför Väsby-mässan: ett paket för     
     barnfamiljen, ett för äldre utan barn. Jenny gör förslag på detta och  
     skickar ut för synpunkter under april månad. 
 
• I samband med detta diskuterades möjligheter till bussrundturer (Håbo 

buss?), båtresor och samarbete med Sigtuna som ligger nära Skokloster. 
Jenny håller kontakt med Sigtuna turistbyrå. 
 

     Programblad 2013 
• Nu är det läge att trycka upp ett gemensamt programblad som ska 

distribueras i broschyrställen i kommunen. Jenny tar fram ett sådant 
programblad, läs igenom förslaget nedan och kom med påfyllning om 
något saknas. Tänk på att det ska vara stora arrangemang som lockar 
många, även från andra orter. 
 
 

     Veteranbilutställning, marknad och loppis, Skokloster 11 maj 
• Automobilhistoriska klubben visar klassiska veteranbilar vid Skokloster 

slott 8-16,  
• samtidigt arrangeras bakluckeloppis och marknad.  
• http://www.evenemangskalender.se/klubbtraff-motorsport-

veteranmarknad/14938/ahk-classic-bilutstallning(marknad)/ 
 
 

 
 
 
 
 



      
     Festival Global, Biskops Arnö, 22 maj 
• Mat, musik och hållbar utveckling under ledning av elever på 

internationella kurser. 
• www.biskopsarno.se 

 
     Nationaldagsfirande i Gamla Bålsta Centrum 6 juni 
• Aktiviteter, tivoli och marknad för hela familjen. 
• www.habo.se/evenemang 

 
     Visfestival, Biskops Arnö, 15 juni 
• Artister som Marie Bergman, Kristina Kjellsson, Sture Ekholm och Sanna 

Hogman underhåller på sommarens vackraste ö. Ta med picknick eller 
köp mat på plats. Vandrarhemmet är öppet! 

• www.biskopsarno.se 
 

     Riddarspel, Skokloster, 24–28 juli 
• Marknad, tornerspel, gycklare, festligheter med sällskapet Nordic 

Knights. 
• www.habo.se/turism 

 
     Håbo Festdag, 17 augusti 
• Marknad, musik och fest i Bålsta centrum. 
• www.habo.se/habofestdag 

 
          Skokloster Offshore Race & Event, 24-25 augusti 

• Racerbåtstävlingar på Skoklosterfjärden och familjefest kring slottet. 
• www.skoklosterrace.se 

 
     Äppeldagen på Skokloster 14 september 
• Lantlig marknad och äppelspecial kring Skoklosters slott. 
• www.skoklostersslott.se 

 
     Julmarknad i Skokloster 30 november-1 december 
• Traditionell julmarknad med hantverk och knallar inne på Skoklosters 

slott. 
     www.skoklostersslott.se 

 
     Övriga frågor: 
• Den 11 juni kommer turistbyråpersonal och hotellpersonal från Uppsala 

län erbjudas en genomresa i länet för att visa vad som kan erbjudas 
besökare i form av besöksmål, boende och aktiviteter. , 
Turismakademin informerade om att denna grupp kommer att besöka 
Skokloster slott och Åbergs museum och även äta lunch/fika någonstans i 
kommunen.  

 
 
 
 
 
 



• Tips om var man bör äta/fika och eventuellt om andra besöksmål för 
gruppen kan lämnas till  Till 
detta tillfälle bör vi ta fram en informationspåse med material från Håbo 
till alla deltagarna. Jenny kan ta fram en påse, men alla måste lämna 
material och eventuella give-aways till mig så jag kan packa påsarna. 
 

• Tommy tog upp behovet av en informations/orienteringsskylt på 
Skohalvön, när man svängt av från väg 263 ut på halvön. Där skulle det 
passa med en infotavla och liten rastplats. Jenny tar med förslaget till 
Håbo kommun. 
 

• Den 1 maj varje år är det bilträff för italienska bilklubben vid Skoklosters 
slott. Bör turistinformationen vara öppen? Vi resonerade runt detta att det 
egentligen inte är ett publikt evenemang utan bara för medlemmar, och att 
folk kanske inte kommer att röra sig nere vid turistinformationen, men 
eventuellt kan man hålla öppet. Jenny funderar på detta. 
 

• Kyrkorna i Håbo besöks av många turister, där bör material om andra 
besökmål också finnas. Jenny kollar om detta är möjligt med svenska 
kyrkan i Håbo. 
 

• Formula Offroad i Draget 27-28 april 10-16: Detta tvådagars publika 
motorarrangemang innebär många utifrån kommande besökare.  

          Besöksnäringen kommer att ha en monter på området där vi kan visa vad       
          kommunen har att erbjuda, jag hoppas att så många som möjligt vill delta    
          åtminstone några timmar under helgen. Visa er verksamhet och ha     
          speciella erbjudanden. Boka in er hos Jenny.  

 
• Till helgen 27-28/4 ska årets turistbroschyr vara klar, hör av er om ni inte 

har bokat annons eller om ni ska lämna material, sista datum för 
inlämning är 9/4. 
 

• Tack för ert engagemang, hör av er om det finns oklarheter! 
     Jenny   

 
 

  
Minnesanteckningar från möte med besöksnäringen 2013-10-24 
 
Närvarande:  

 
 

 
Mötet inleddes med att var och en presenterade sig och berättade om respektive 
verksamhet och årets sommarsäsong.  
 
 
 
 
 



 
Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit mycket besökare i rörelse i 
Skokloster under sommaren, både på slottet och Macken. Slottet har fram till 
och med september haft 4.000 fler besökare än förra året.  
Bålsta Gästgivaregård har haft bra beläggning i och med att man erbjöd B&B 
och haft flera arbetspendlare boende längre perioder. 
Biskops Arnö har haft något mindre gäster i juni jämfört med förra året men 
ungefär lika många under juli-augusti. Cafét hade sammanlagt ca 600 gäster och 
man har genomfört 6 guidningar på ön och haft mellan 6-22 personer på dessa. 
Tallbo Café firade fem år i sommar och har haft mycket besökare hela 
sommaren, många fler än 2012. 
Lastberget har ännu inte sommaröppet men vill utveckla den sidan av 
verksamheten. 
Fridegårdsmuséet har haft färre besökare i år, bara 170 personer kom på 
helgerna när man haft öppet.  

 har startat guideverksamhet och berättar om Håbos forntid och 
historia. Under sommaren har hon genomfört åtta vandringar med upp till elva 
personer i gruppen. 
Formula Offroad i Draget genomfördes 27-28 april och ca 3.000 besökare fanns 
på plats under helgen. Nästa år sker tävlingen preliminärt helgen 3-4 maj. 

 från Brunnsta gård berättade om att man på Brunnsta 
har haft en bättre sommar i år än förra året och att man har rustat en del och har 
större kapacitet inför nästa sommar. 
 
Kommande arrangemang: Jenny och Per tog upp att man från Håbo Marknads 
sida behöver ha in datum för 2014 års arrangemang omgående för att vi ska få 
med dem i vår almanacka som skickas ut till ett par tusen kontakter som ett 
julkort. Större arrangemang som lockar många både lokalt och utifrån bör finnas 
med.  
 
2014 års turistbroschyr: Jenny påminde alla om att de kommer att erbjudas 
plats i nästa års turistbroschyr som vanligt och senast i mitten av januari måste 
man ha bestämt sig för om det ska vara lika som 2013 eller något nytt. Samma 
priser gäller som tidigare år, 5.000 för helsida, 2.500 för halvsida. 
 
Ena-Håbo tidningens sommarbilaga 2014: Håbo Marknads AB kommer att 
bekosta ett uppslag i denna bilaga nästa år och erbjuder aktörerna att synas här 
med bilder, text och erbjudanden. Jenny samlar ihop materialet, Ena-Håbo sätter 
ihop sidorna under rubriken ungefär: Det här kan du göra Håbo i sommar eller 
liknande. Detta material måste skickas till Jenny senast sista mars. 
 
Bokning av bussturer – Planera paket från Håbo:  i Tallbo 
café har tagit tag i planering och bokning av grupper i samarbete med framför 
allt Fridegårdsmuséet. Det skulle behöva finnas paketlösningar till hitresande, 
erbjudanden som ska kunna visa på allas hemsidor, vid speciella arrangemang 
och liknande. 
 
 
 
 
 
 



 
  kommer att jobba vidare med detta och de som vill synas och vara med 
kan vända sig till henne på tallbo@live.se eller .  kommer 
att stötta detta arbete. Till att börja med kan dessa paketerbjudanden visas i våra 
vanliga marknadsföringskanaler via till exempel Visit Uppland och var och ens 
hemsidor.  
 
Upplev Håbo på annan ort: I maj i år deltog fem aktörer vid en minimässa i 
Upplands-Väsby centrum för att marknadsföra Håbo som besöksmål. Vi var 
överens om att det är ett bra tillfälle att möta nya grupper besökare genom att vi 
kommer till dem, och att vi ska göra detta till våren igen. Förslag på platser var 
Jakobsbergs Centrum, Stinsen, Sollentuna, Kista eller Gränby Centrum. Vi har 
nu bokat in 12 april 2014 till den dag när vi åker till annan ort och marknadsför 
Håbo som turistort. Håbo Marknads står för kostnaden och aktörerna bidrar med 
sin tid och sitt engagemang! Jenny har preliminärbokat Jakobsbergs centrum och 
kommer att bekräfta längre fram. 
 
Samverkan med Upplands-Bro: I vår kommer Håbo Marknads AB arrangera 
ett turistseminarium för aktörer inom besöksnäringen i Håbo och Upplands-Bro 
för att vi ska hitta former för samverkan och öka omsättningen i näringen.  
Seminariet kommer att äga rum under två fyratimmarspass, troligen under 
eftermiddag-kvällstid för att så många som möjligt ska kunna vara med. Mer 
information om detta kommer längre fram och förhoppningen är att vi ska bli 
minst 40 deltagare så att vi får en effekt. 
 
I övrigt fick vi också veta att julmarknaderna står för dörren: 
30/11-1/12  Skokloster Slott 
7-8/12  Bålsta Centrum  
8/12  Biskops Arnö 
14/12  Bålsta Gästgivaregård (arr: Gamla Bålsta Centrumförening) 
 
Jag tackar för visat intresse vid mötet och ser fram emot att vi tillsammans ska 
lyfta Håbos besöksnäring!  
Jenny Lindberg 
 
VIKTIGA DATUM: 
8 november: Datum för 2014 års stora evenemang – skicka till Jenny eller Per 
Andersson. 
15 januari: Besked om 2014 års turistbroschyr, t ex ny annons. Skickas till 
Jenny. 
30 mars: Material till Ena-Håbos sommarbilaga. 
 Skickas till Jenny. 
 
 
 
 

 

 

 



 

Projekt strandutveckling kring Mälaren 

Projektbeskrivning 

Vision  
Ett nät av strandnära besöksmål med regelbunden båttrafik som knyter samman 
kommunerna längs Mälaren och ger regionen ökad attraktionskraft med 
avseende på både besök, inflyttning och etableringar. 

Syfte  
Syftet med projektet är att ta fram ett förslag till politiskt styrdokument för att 
utveckla respektive kommuns lokala besöksnäring genom att skapa attraktiva 
strandnära besöksmål. En av metoderna för detta är att utveckla det 
mellankommunala samarbetet mellan kommunerna längs Mälarens stränder. 

Mål – etapp 1 

Hitta gemensamma utvecklings- och marknadsföringsinsatser i nära samarbete 
med alla aktörer för att utöka besöksnäringen runt hela Mälaren. 

Regelbundna båtturer sommartid, från Stockholm till Enköping, med stopp i alla 
passerade kommuner, med start senast sommaren 2015. 

Samarbetspartners 

Viktiga samarbetspartners är Länsturistorganisationer, Föreningen Mälaren, 
Visit Sweden, länsstyrelserna och landstingen i Stockholms respektive Uppsala 
län samt Capital of Scandinavia. 

 

Bakgrund  
Besöksnäringen i Sverige växer stadigt och räknas som en av basnäringarna. 
Näringens relevans understryks i den Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm, RUFS2010, till exempel genom formuleringen Företrädare för 
besöksnäringen bör samarbeta med samhällsplanerarna för att kunna utveckla 
själva upplevelsekvaliteten i ett regionalt perspektiv, sida 77. Vidare tas också 
frågan om båttrafiken upp: Sjönära bebyggelse och besöksmål kan ge underlag 
för en utvecklad båttrafik.  

Utbyggnaden av infrastruktur, järnväg, vägar, spårvägar och busslinjer har ej 
hunnit med den snabba befolkningsutvecklingen i regionen. Det är hög tid att 
allvarligt överväga vattenvägarnas möjligheter i regionen för utveckling av 
arbetspendling men också för turist- och besöksnäringarna (jfr. Trafikverkets 
utredning gällande färjelinjer). I RUFS2010 läser man också under Tillvarata 
regionens vattenvärden: Stockholmsregionens vattenområden och stränder är en 
stor tillgång för invånare, besökare och näringsidkare.  

Regionen ska utvecklas så att man tillvaratar vattnets möjligheter att bidra med 
skönhetsupplevelser, avkoppling och aktiviteter. Regionalt värdefulla 
badplatser, strandstråk, gästhamnar, bryggor och liknande. Behöver utvecklas 
och göras tillgängliga. Kulturmiljöer i anslutning till vatten bör 
uppmärksammas. Genom mellankommunalt samarbete kan man förstärka och 
marknadsföra den tillgång som vattnet utgör. 

 

 



 

 

Mälaren är en resurs som inte nyttjas i den utsträckning som är möjlig. Det finns 
potential för både besöksnäring och infrastruktur att växa och bidra till 
regionens attraktivitet som besöksmål, för inflyttning och för etableringar av 
affärsverksamheter. Kommunerna har träffats ett flertal gånger sedan mars 2012 
för att planera för en gemensam satsning för att analysera möjligheterna att 
gemensamt skapa ett nät av strandnära besöksmål som blir så attraktivt att 
båtföretag vill köra regelbunden Mälartrafik.  

 

Kommunerna har redan en idé om vilka områden som bör utvecklas: 

Ekerö: Hovgården, Stenhamra 

Järfälla: Sandudden, Görväln, Stäket, Ängsjö 

Upplands-Väsby: Sättra/Kairo, Runsa, Rosersbergs slott 

Sigtuna: Ytterligare öka attraktionskraften 

Upplands-Bro: Kungsängens Centrum, Kvistaberg 

Håbo: Kalmarsand, Skokloster 

 

Tids- och aktivitetsplan 
Förberedelse hösten 2013 – våren 2014 

En nulägesanalys av det befintliga utbudet och vad som fattas 

Sammanställa vilka möjliga kluster som redan finns 

Analysera vilka entreprenörer som behövs för att utveckla turismen 

Analysera prioriterade marknader samt vilka som är konkurrenterna 

Skapa modeller för hur finansieringen kan delas mellan besöksnäringen och 
kommunerna. 

I samråd med befintliga aktörer göra en handlingsplan som inkluderar 
gemensamma mål och en strategi för att bestämma vilka områden som ska 
prioriteras. 

Kontakta rederierna för att reda ut vilka förutsättningar som behövs för deras 
investering. 

 

Uppstart hösten 2014 och våren 2015 

Koordinera kontakter mellan olika företag och organisationer för att skapa 
samarbeten. 

Marknadsföringsarbete. 

Båttrafik startar med sikte på en hållbar utveckling. 

Utvärdering och fortsättning 

 

 



 

Etablera sätt att mäta besökarnas tillfredställelsegrad. 

Genomföra en mätning på ekonomiska effekter av besöksnäringen. 

Säkerställa att utbudet håller i kvalitet och hållbarhet och förmedla 
serviceaspekten till samtliga deltagare. 

Försäkra att även nya entreprenörer tas in i produktutvecklingsarbetet. 

Projektbudget  

Utgifter 

530 tkr Projektledning  

  80 tkr Förankring 

  50 tkr Övrigt 

660 tkr total 

Intäkter 

250 tkr Länsstyrelse 

250 tkr Landsting 

160 tkr Kommunerna  

660 tkr total 

Kommunerna kommer bland annat att genomföra en nulägesanalys av det 
befintliga utbudet med hjälp av egen personal. Detta ska sedan sammanställas i 
projektet. 

Projektorganisation 

Styrgrupp för projektet: Representanter från nätverket för strandutveckling av 
Mälarkommuner.  

Projektledaren ansvarar för och har befogenheter att leda och genomföra 
projektarbetet. Ansvarar för tids- och aktivitetsplanen samt har budgetansvar för 
projektet och har befogenheter att sammankalla referensgrupper och ge dem 
uppgifter. Projektledaren ansvarar för kommunikation och information, både 
internt och externt. 

Projektledaren rapporterar regelbundet till styrgruppen. 

2013-05-13 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marknadsaktiviteter Håbo Marknads AB  2014

Aktiviteter Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December

Frukostmöte 04-feb 04-mar 01-apr 06-maj 03-jun 02-sep 07-okt 04-nov 02-dec

Skoklosterfrukost 13-feb 15-maj 21-aug 13-nov

Import/exportrådg 26-feb 19-mar 23-apr 20-maj 17-sep 22-okt 19-nov

Almi på besök 12-feb 12-mar 09-apr 14-maj 11-jun 10-sep 08-okt 11-nov

Coompanion på bes 20-mar 08-maj 25-sep

Företagsbesök 22-jan 26-feb 26-mar 29-apr 14-maj 12-jun 20-aug 18-sep 21-okt 18-nov 11-dec

Nyhetsbrev 05-mar 11-jun 05-nov

Mitt Företag 10-nov

Nyföretagarmingel 29-jan

Anbudsskola 03-mar

Upplev Håbo Jakob 12-apr

Vill du köpa föret. 22-jan

Starta Eget mässa 16-sep

Speed Dating 13-mar 22-okt

Håbo Mässan 16-aug

Logistikmässa Gbg 7 - 8 maj

Luciamingel

Relationsdagen 25-mar

Företagsmingel 21-maj

Anbudskväll 15-okt

Håbo Business S 3,10,16,24, 8, 15, 22 16,23,30, 6,13,20,27

Skokloster Race 30-31 aug

Formula Offroad 3 - 4 maj

UF Mässa Fyrish 06-mar

Mässa Enköping 25 - 26 apr



Kontaktpersoner hos Håbo Marknads AB

Per Andersson  0171-538 00      per.andersson@habo.se

Lena Eklund-Gabrielsson 0171-525 11      lena.eklund-gabrielsson@habo.se

Ann-Mari Sundgren                                          ann-mari.sundgren@habo.se

Jenny Lindberg          jenny.lindberg@habo.se



Rörelsens intäkter 

Markförsäljning 
Västerskog 
Draget 
Håbo kommun 
Ö v riat 
Summamark 

Övriga intäkter 
Arrenden 
Hyra skoklosterhuset 
Hyra Sköldvägen 
skogsersättning 
Utdelning 
Övriaa intäkter, marknad, soon 
Summa övriga intäkter 

Summa rörelse intäkter 

Rörelsens kostnader 
Markkostnader övrigt 
Viby äng 
Plankostnader/Lonistik Bålsta 
Summamark 

skogsbrukets kostnader 
Administration 
Skokloster Företagshus 
Reklam, marknadsföring, möten 
Projektkostnader 
styrelsearvoden 
Revision 
Konsulttjänster 
Representation 
Fastighetsskatt 
Övrigt 

Summa rörelsens kostnader 

Resultat före finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Avskrivningar 

Summa finansiella ooster 

Resultat före bokslutsdisposition 

Budget 2014 

1820 
8755 

10575 

185 
220 
180 
200 
180 

1100 
2065 

12640 

-483 

-400 
-883 

-75 
-2 800 

-100 
-800 
-600 

-65 
-70 

-100 
-20 
-50 

-150 

-5 713 

-390 
-83 

-473 

5571 



  Bilder från aktiviteter under verksamhetsåret 2013 



  Bilder från aktiviteter under verksamhetsåret 2013 

Yrkesarbetaren för årskurs 8 



 
Verksamhetsmål 2014 
 
Ekonomiska mål 

 
MÅL: Minska kostnaderna för elanvändning. 
Ansvarig: Mattias 
 
Uppföljning 
Jämföra kostnaden i kr/m2 (BOA+LOA) för 2014 mot 2013. Målet är uppfyllt om kostnaden 
är lägre. 
 
Aktiviteter 

• Undersöka möjligheten till att tjäna momsen på energiskatt 
• Utreda och om möjligt införa effektbegränsningar på vissa abonnemang. 
• Minska elanvändningen 

 
MÅL: Sänkt energiförbrukning för fjärrvärme 
Ansvarig: Mattias 
 
Uppföljning 
Jämföra korrigerad energiförbrukningen i kWh/m2 (BOA+LOA) för 2014 mot 2013. Målet är 
uppfyllt om användningen är 1%  lägre. 
 
Aktiviteter 

• Injustering Väppeby 
• Effektreglering via inomhusgivare 
• Installera trådlösa tempgivare på skeppsvägen samt injustera 
• Byta fönster och dörrar på Bålstavägen 10-12 
• Kartlägga Håbohus C02-utsläpp 2014 mot 2013 

 
 

MÅL: Minska kostnaderna för internbyten 
Ansvarig: Helene 

 
Uppföljning: Jämföra andelen internbyten av totala antalet förmedlade lägenheter andra 
halvåret 2014 mot andra halvåret 2013. 

 
• Beräkna Håbohus självkostnad vid internbyten, 
• Ta fram reglemente för debitering. 
• Informera och tillämpa reglerna 

 
 
 MÅL: Minska vattenförbrukningen i fastigheterna på Bålstavägen 27, Västerhagsvägen 
och Backvägen med 5% 
 
Ansvarig: Mattias 
Uppföljning 
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Jämföra vattenförbrukningen i m3/m2 (BOA+LOA) för 2014 mot 2013 i aktuella fastigheter. 
Målet är uppfyllt om användningen är 5%  lägre. 

 
Aktiviteter 

• Införa individuell mätning och debitering av varmvatten i aktuella fastigheter. 
 
Service 

 
MÅL: Öka hyresgästernas nöjdhet med Håbohus informationshantering. 
Ansvarig: Mats (överförs ev på nya tjänsten) 

 
Uppföljning: Följande fråga i hyresgästenkäten ska förbättra i enkäten 2015 jämfört med 
2013. Håbohus är bra på att informera om saker som berör mig som hyresgäst. Jag upplever 
att jag får den information jag behöver. 

 
Aktiviteter 

• Ta fram och implementera policy kring informationshantering, gäller även anlitade 
entreprenörer.  

• Utse en informationsansvarig på Håbohus 
• Utreda och eventuellt införa mer effektiva informationskanaler 

 
  

MÅL: Öka hyresgästernas nöjdhet med besked/återkoppling kring felanmälningar 
Ansvarig: Anneli  
Uppföljning: Om fråga 20.3 (Håbohus är bra på att lämna tydliga besked om när felet/felen 
ska åtgärdas) har förbättrats är målet uppfyllt. 

 
Aktiviteter 

• Ta fram och införa tydligare rutin kring besked och återkoppling arbeten som utförs av 
egen personal och entreprenörer 

• Uppdatera rutin för avrapportering av arbetsordrar. 
 
  

Boendemiljö 
 
Mål: Förbättra hg´s nöjdhet med hantering av störningsärende 
Ansvarig: Istvan 
 
Uppföljning: Andelen som anger att ärendet har skötts dåligt samt mycket dåligt ska minska 
mot enkäten 2013, räknat på totalen. 
 
Aktiviteter 

• Standardisera arbetssättet genom processkartläggning, detta ska leda fram till en 
skriftlig steg för steg lista som är enkel att följa för handläggaren. 

• Informera våra hyresgäster om vårt arbetssätt 
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Mål: Förbättra städningen  
Ansvarig: Anneli 

 
Uppföljning: Summan av frågorna 9.4 (städningen av trapphuset/loftgången sköts bra),  11.3 
(städningen av gemensamma utrymmen sköts bra), och 14.7 (hyresgästens egen städning av 
tvättsugan sköts bra) ska vara högre i enkäten 2015 än i 2013 års enkät. 

 
Aktiviteter 

• Informera och vara tydligare med hyresgästens eget ansvar för städning i tvättstuga 
• Se till att det alltid finns städutrustning i tvättstugan 
• Ev införa städning i tvättstugan 
• Kontinuerlig rondering 
• Informera om hur städningen går till samt om vårt arbetssätt med besiktningar (inför 

besiktning tvättstuga om städningen utökas) 
• Måla/förbättra slitna ytskikt 
• Informera om hur städningen går till 

 
Personal 
 
Mål: Förbättra informationsutbytet mellan personalen 
Ansvarig: Sören, överförs eventuellt på nya tjänsten 
 
Uppföljning: Summan av följande frågor ska vara högre mot medarbetarenkäten 2012. 

1. Information som Håbohus skickar till hyresgästerna som berör dig som 
anställd. 

2. Informationsutbytet mellan kontoret och Holken 
 
Aktiviteter 

• Samordna all utgående information genom en tjänst. 
• Eventuellt införa en gemensam skärm/läsplatta på Holken och Kontoret, båda kan se 

samma information 
 

 
Miljö 

 
MÅL: Minska elanvändningen 
Ansvarig: Mattias 

 
Uppföljning 
Jämföra elanvändningen i kWh/m2 (BOA+LOA) för 2014 mot 2013. Målet är uppfyllt om 
användningen är lägre. 

 
Aktiviteter 

• Installera energisnål belysning 
• Satsa på energieffektiva fläktaggregat 
• Förbättra styrningen och dimensionering av elektrisk utrustning och belysning 
• Minska antalet manipulerade elstolpar 

Postadress         Besöksadress      Telefon               Telefax            Org.-nr               E-post                          Betalning 
Box 24               Mansängstorg 1  0171-46 88 00    0171-541 24   55 64 63-1694    habohus@habohus.se  Bankgiro 572-6245 
746 21  Bålsta   Bålsta                                                                                                www.habohus.se         Postgiro 20 16 52 -5 

mailto:habohus@habohus.se
http://www.habohus.se/


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 30 KS 2014/8 

 

Förslag till ordning för uthyrning av tillgängliga möteslokaler för 
föreningslivet 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57 att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En förfrågan från handikapp- och pensionärsföreningarna i kommunen har 
kommit in om att återinföra möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunkt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till föreningar på kvällar och 
helger.   

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna förändring ska kunna genomföras så måste fullmäktige besluta 
att återinföra möjligheten för ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
Skoklosterrummet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att timtaxan för 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de kostnader som uthyrningen 
föranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna föranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att genomföra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala lokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 
– Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.547 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 30 KS 2014/8 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

1. Styrelsen beslutar att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på vardagskvällar mellan kl. 17-21:30 från och med april 
2014. 

2. Styrelsen beslutar att kostnaderna för direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration ska hanteras inom budgeterad ram. 

3. Styrelsen beslutar att de långsiktiga säkerhetsåtgärderna ska hanteras 
som del av investeringsbudgeten 2015.  

4. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en total 
översyn av både organisation och samtliga gällande regelverk avseende 
uthyrning av kommunala lokaler och fastigheter.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
  

1. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthyrning 
av lokaler: ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer får hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
Skoklosterrummet i kommunhuset för 50 kr per timme.       

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.547 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-10 KS2014/8 nr 2014.425 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
 

 

 
Uthyrning av tillgängliga möteslokaler för föreningslivet 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57 att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En förfrågan från handikapp- och pensionärsföreningarna i kommunen har 
kommit in om att återinföra möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunkt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till föreningar på kvällar och 
helger.   

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna förändring ska kunna genomföras så måste fullmäktige besluta 
att återinföra möjligheten för ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
Skoklosterrummet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att timtaxan för 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de kostnader som uthyrningen 
föranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna föranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att genomföra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala lokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 
 



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-10 KS2014/8 nr 2014.425 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till arbetsutskottet: 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återinföra uthyrning av kommunhusets 
lokaler till föreningar på vardagskvällar mellan kl. 17-21:30 från och 
med april 2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaderna för direkta säkerhetsåtgärder 
och ökad administration ska hanteras inom budgeterad ram. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att de långsiktiga säkerhetsåtgärderna ska 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
total översyn av både organisation och samtliga gällande regelverk 
avseende uthyrning av kommunala lokaler och fastigheter.  

 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:  

5. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthyrning av 
lokaler: ideella föreningar samt pensionär- och handikapporganisationer 
får hyra Övergransalen, Kalmarrummet och Skoklosterrummet i 
kommunhuset för 50 kr per timme.       

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kulturchef 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 6 KS 2014/8 

 

Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokaler i kommunhusets bottenplan bort. 

Det har nu inkommit förfrågan från bland annat handikapp- och 
pensionärsföreningarna i kommunen om att återinföra möjligheten för 
föreningar att hyra lokalerna i botten plan på kvällar och helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det av verksamhets- och 
säkerhetsskäl inte är optimalt med uthyrning av dessa lokaler som utöver att 
vara konferenslokaler även är kommunens krisledningscentral. Lokalerna 
har dessutom tillförts avancerad informations- och kommunikationsteknik, 
delvis med statliga medel. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att genom att vidta 
en rad säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att uthyrningen sker utifrån 
ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna möjlig. 

Innan en uthyrning av lokalerna kan återupptas måste dock ett antal frågor 
beaktas och hanteras, bland annat: 

• Tidsbegränsningen för lokalbokningen 

• Begränsning av tillgängligheten till kommunhusets övriga lokaler 

• Hanteringen av Café Håbo  

• Säkerställa att obehöriga inte kommer åt kommunens datanätverk 
via uppkopplingsmöjligheterna i möteslokalerna  

• Säkerställa fastlåsningsmöjligheter för den tekniska utrustningen i 
möteslokalerna 

• Översyn och eventuella åtgärder av skalskyddet i kommunens 
reception och kontaktcenter 

• Översyn av regelverk och taxa för uthyrning så att de även 
inkluderar kommunhusets möteslokaler 

• Hur eventuella kostnader för ovanstående ska hanteras  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.360 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 6 KS 2014/8 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde utreda 
möjligheterna till att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse hid.nr 2013.77 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 3. 
 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att till 
nästkommande sammanträde utreda möjligheterna till att återinföra 
uthyrning av kommunhusets lokaler till föreningar på kvällar och 
helger. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Tf. kanslichef 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.360 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 31 KS 2014/27 

 

Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 
Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryckfrihetsförordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsförordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att följa gällande allmänna handlingar.  

De föreslagna avgifterna för kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). 
Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
förordningen kan även tillämpas på kommuner. Kommunernas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte författningsreglerad.  

Vid avgifternas utformning är kommunen bunden av att avgifterna inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgifterna måste kommunen 
även ta hänsyn till likställighetsprincipen för att undvika att vissa 
kommuninvånare gynnas på bekostnad av andra.  

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme för bedömning av vilka avgifter kommunen kan besluta om. 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsförordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistyrningsverket och SKL. För de delar i förslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsförordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kommuns självkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagarna av handlingarna. Rekommendationerna från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter för sådant som 
inte innebär någon större arbetstid för kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver denna 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte försvåra möjligheten att ta del 
av kommunens allmänna handlingar. Därav föreslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut för de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestämmelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följs).  

Föreslås att Håbo kommun inte tar ut någon avgift när följande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter för radio/TV/press, kommunala bolag och 
förbund, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
Avgift ska heller inte tas ut för expediering av beslut till berörda. Även 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.565 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 31 KS 2014/27 

 

kopiering av samhällsinformation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt.  

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med denna jämförelse var att finna en rimlig utformning 
av bestämmelserna för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det finns stora variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i färg och/eller formatet A0.  

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faktura eller 
postförskott. Föreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym).  

Beslutsunderlag 
– Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar, hid 2014.192  
– Tjänsteskrivning 2014-02-10. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av 
allmänna handlingar, KS hid 2014.192. Avgifterna börjar gälla den 5 
maj 2014 och gäller tillsvidare.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.565 

           

           

 



 

 

 

Avgifter  
               

Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar 

antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X  



 

  2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-10  2014/27 nr 2014.192 

 

 
Avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar 
 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en kommun eller en myndighet. 
Om en person däremot önskar en kopia på allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift 
(2 kap. tryckfrihetsförordningen).  Avgifterna ska vara fastställda av kommunfullmäktige till exempel 
genom en kopieringstaxa. De föreslagna avgifterna grundar sig Avgiftsförordningen (SFS 1992:191), 
rekommendationer från Ekonomistyrningsverket och SKL samt på jämförelser av liknade avgifter i 
andra kommuner.  
 
Kopiering av allmänna handlingar 
Håbo kommun har rätt att, om inte kommunfullmäktige i särskilda fall eller för särskilda 
verksamhetsområden bestämt annat, kräva avgifter för:  
 

1) Kopia eller avskrift av en allmän handling 
2) Utskrift av upptagning för automatisk databehandling 
3) Kopia av video- eller ljudbandsupptagning  

 
Kopia av en allmän handling 
Avgift ska tas ut om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, oavsett om beställningen avser enkel- 
eller dubbelsidigt material.  
 
Avgift för en beställning av 10 stycken A4 är 50 kronor. För varje därtill kommande A4 är kostnaden 
2 kronor. I de fall där handlingar skickas med post tillkommer portokostnad om försändelsen väger 
mer än 20 gram. Kostnad tas även ut vid eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för 
att den begärda handlingen ska komma mottagaren tillhanda. Kostnaderna för att den begärda 
handlingen ska komma mottagaren tillhanda gäller endast i de fall då mottagaren har betalt en avgift 
för själva handlingen. 
 
Avgifter för kopia/utskrift av allmän handling: 
 
Antal sidor   Pris 
1-9 st    0 kr 
10 st    50 kr  
Varje kopia därefter  2 kr 
 
Priserna gäller även när handlingar sänds via fax.  
 
Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor missbrukas, till exempel 
via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt 
att behandla samtliga uttag som en och samma begäran.  
 
Färgkopia 
Kommunens huvudinriktning är att inte tillhandahålla färgkopior om inte särskilda behov finns. 
Gällande allmänna handlingar som inte kan utläsas i svart-vitt så tas avgift ut från och med den tionde 
sidan, enligt ovan presenterad avgift.    
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 Datum Vår beteckning 
 2014-02-10  2014/27 nr 2014.192 

 

 
Format 
Kommunens huvudinriktning är att tillhandahålla kopior i pappersformatet A4. Om särskilda behov 
finns kan kopian av handlingen ges i det format som handlingen kräver.  
 
Avskrift och bestyrkning av allmän handling 
Om kommunen enligt särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar  
ska avgift tas ut enligt bestämmelser i avgiftsförordningen1.  
 
Kopia av videobandsupptagning/ljudupptagning 
Håbo kommun följer de avgifter för kopia av videobandsupptagning och kopieringsavgiften för 
ljudbandsupptagning som anges i avgiftsförordningen.2 
 
Utlämnade av handlingar i elektroniskt format 
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i digital form men kan om det är lämpligt 
tillgodose sådana önskemål, förutsatt att bestämmelser om sekretess och personuppgiftslagen (PUL) 
följs. 
 
För handlingar som redan finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande bearbetning/arbetsinsats, så ska ingen avgift tas ut.    
 
Överföring av digital upptagning 
Vid överföring av digital upptagning till USB, DVD eller annan databärare ska databäraren debiteras 
till självkostnadspris. Håbo kommun erbjuder överföring av digital upptagning till databärare under 
förutsättning att bestämmelser om sekretess och personuppgiftslagen (PUL) följs. 
 
Betalning 
Betalning för kopia med mera för allmänna handlingar sker via faktura eller postförskott. I 
undantagsfall kan betalningen även ske med kontanter (i de fall mottagaren av handlingen önskar 
vara anonym).  
 
Tillämpning av bestämmelserna 
Avgift ska inte tas ut i de fall när följande organ eller personer begär ut handlingar: Andra kommuner, 
landsting, statliga myndigheter, representanter för radio/TV/press, kommunala bolag och förbund, 
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. Avgift ska inte tas ut för 
expediering av beslut till berörda. Avgift ska inte tas ut för kopiering av samhällsinformation eller för 
kopiering av kommunens blanketter, kvittenser och handlingar som kommunen begärt in.  
 
I de fall beställd kopia av en handling har tagits fram, debiteras kostanden även om mottagaren inte 
hämtar handlingen.  

1 Januari 2014 är kostnaden 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och 2 kronor 
för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor (§ 18).  
2 Januari 2014 är avgiften för kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band. Avgiften för kopia av 
ljudbandsupptagning är 120 kronor per band (§ 17).  
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 Datum Vår beteckning 
 2014-02-10  2014/27 nr 2014.192 

 

 
Uppkommer frågor om avgifternas tillämpning avgörs det av berörd nämnd eller av delegation utsedd 
delegat.  
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 32 KS 2014/34 

 

Förslag till säkerhetsskyddschef i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2014 har kommunen tagit över bidraget som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar ut till kommunerna för 
arbetet med åtgärder inför och vid en extraordinär händelse. 

Tidigare har bidraget gått till räddningstjänsten. 

I samband med övertagandet av bidraget infördes rollen som 
säkerhetssamordnare som även innefattar rollen som säkerhetsskyddschef. 

Ur Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) framgår följande: 
§ 6 Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om 
det inte är uppenbart obehövligt finnas en säkerhetsskyddschef som utövar 
kontroll över säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. Det skall 
finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det 
vidare finna en biträdande säkerhetsskyddschef. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2009-09-07, § 107, är räddningschefen 
utsedd till säkerhetsskyddschef för kommunen. Beslutet gäller tills vidare. 
Då säkerhetssamordnaren även har rollen som säkerhetsskyddschef bör nytt 
beslut tas. Kommundirektören som enligt ovan beslut utsetts som ersättare 
för kommunens säkerhetsskyddschef kvarstår som ersättare. 

Beslutsunderlag 
– Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) 
– Tjänsteskrivelse 2014-02-04. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen beslutar att säkerhetssamordnaren även ska vara kommunens 
säkerhetsskyddschef. Beslutet gäller tills vidare. 

2. Styrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut daterat 
2009-09-07, § 107. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.567 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 33 KS 2012/10 

 

Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om 
förordnande av borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare 
Länsstyrelsen har tidigare förordnat följande personer inom Håbo kommun 
att vara borgerliga vigsel- och partnerskapsförrättare: 
 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgitta Green (Båp) 
Nina Lagh (M) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
 
Bedöms lämpligt att Carina Lund (M) förordnas som vigsel- och 
partnerskapsförrättare. 
 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
1. Styrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län förordnar Carina 

Lund (M) som borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.568 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-21 KS nr 2014.605 

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

 

 
Förslag till justering av gällande beslut om firmatecknare för 
dels kommunstyrelsens verksamheter och dels 
kommunövergripande frågor 
Sammanfattning 
Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 
kommunstyrelsen 2012-04-10, § 65. 

Sedan dess har det skett vissa förändringar inom förvaltningsorganisationen 
vilket föranleder behovet av att justera rätten att teckna firma.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för 
kommunövergripande frågor:  
 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 
 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichef Vipul Vithlani. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchef Tarja Dahlin. 

 
Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 65 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

 
• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

 
• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 

kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichef Vipul Vithlani. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-02-21 KS nr 2014.605 

 

kommundirektör Per Kjellander, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchef Tarja Dahlin.   

2. Kommunstyrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare.  

3. Kommunstyrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 2012-
04-10, § 65. 

  
__________ 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsrätten – för bevakning av beslutets lagakraftvinnande 
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Ordförande 

Justerare 

2014-02-18, kl. 08:30-10.25, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Hägglund (S), ordförande, tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), frånvarande, Lars-Göran Bromander (S) tjänstgör 
Christian N ordberg (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), ej närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, t.f. kanslichef 
Thomas Brandell, socialchef, § 26 

Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Magnus Arvidson, förbudschef, Samordningsförbundet Uppsala län, § 26 

Fred Rydberg (KD) 

2014-02-24, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 24-34 

l;lm~4t~T 
Hans Nordstedt 

a ·~M:O 
Agr{~ta Hägglund (S) 

LL+f!~ 
Fred Rydberg (KD) /. 
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§ 34 Bidragsansökan fån Håbo Internationella Kvinnors Förening 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 24 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2014-02-18 

Ordföranden föreslår följande kompletteringar till dagens ärendelista: 

Inbjudan från SKL till Demokratidagen2014, 2014-04-03, Stockholm. 
Bidragsansökan från Håbo Internationella Kvinnoförening. 
Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet Uppsala Län. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd ärendelista för dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att godkänna utsänd dagordning för dagens 
sammanträde tillsammans med ordrorandens förslag på kompletteringar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.541 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §25 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2012/5 

F öl j ande informationer lämnas av kommunstyrelsens ordförande: 

Från och l april gäller nya biljettpriser för UL:s trafik. Bland annat noteras 
möjlighet för förskoleklasser att åka gratis om en medföljande löser biljett. 
Vidare att skolelever har möjlighet att åka gratis mellan kl. 09.00-15.00 till 
besöksmål, inom kommunen och övriga länet, som skokloster slott, 
Upplands museum m.fl. mål. Mer information om de nya biljettpriserna 
m.m. kommer senare. 

Följande informationer lämnas av kommundirektören: 

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Logistik Bålsta överklagades 
till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avslagit överklagningarna. 

Följande informationer lämnas av ekonomichefen: 

Koncernbokslutet för år 2013 föreligger. Resultatet innebär ett ytterligare 
positivt överskott med utgångspunkt från motsvarande siffra gällande enbart 
för Håbo kommun. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens .arbetsutskott 

KSAU § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

KS 2011/34 

Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Sammanfattning 
Samordningsfårbundet Uppsala län har som övergripande syfte att 
underlätta samverkan inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar 
utgörs av kommuner landsting, försäkringskassa och arbetsformedling i 
Uppsala län. Samtliga har i uppdrag att arbeta med rehabiliteringsfrågor. 
Inom Samordningsförbundet bedrivs ingen egen 
rehabiliteringsverksamhet Förbundet väljer ut och finansierar bra projekt 
vars syfte är att underlätta samverkan så att människor inte hamnar "mellan 
stolarna" får det stöd, vård och övriga insatser som syftar till att dessa kan 
forsörja sig själva- arbetslinjen. 

Fulhnäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att ingå i förbundet. Medlemsdialogen 
har varit årligen återkommande. 

Vid dagens sammanträde informerar förbundschefen om att ny och tillfällig 
fårhundsordfårande efter Karl-Henrik Nanning är Mohammad Hassan, 
Uppsala. 
Redovisas att forbundets verksamheter bidragit till dels att ett större antal 
individer erhållit arbetslivs-/studieinriktad rehabilitering dels till att andra 
erhållit en forbättrad rehabiliteringsprocess. Noteras att fårbundets 
verksamhet utvärderats på olika sätt. Verksamheten bedöms tillföra positiva 
värden både for individer och for samhället i stort. 

Vid dagens sammanträde medverkar socialchefen. Infor forbundets fortsatta 
verksamhet, fareslås foljande från Håbo kommun: 

Planeringen av förbundets kommande projekt bör kompletteras med inslag 
av förnyelse som bland annat bör medföra ett lärande för deltagande 
kommuner. 

Förbundet bör verka mer forebyggande genom att vända sig mot grupper i 
samhället som riskerar att vara på väg mot behov av de insatser som 
forbundet stödjer. 

Kommande utvärderingar av förbundets verksamheter bör spegla 
verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed påvisa om 
uppnådda förändringar är bestående eller inte. 

Noteras att året ägardialog genomför 2014-04-03 då bland annat förbundets 
medlemsavgifter för 2015 ska behandlas. Föreligger förslag från fårbundet 
om en höjning av avgiften för år 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.573 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 26 

Beslutsunderlag 

Datum 

2014-02-18 

KS 2011/34 

- Informationsmaterial från Samordningsförbundet 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att notera redovisningen. 

2. Utskottet uttalar följande: 

• Planeringen av förbundets kommande projekt bör kompletteras med 
inslag av förnyelse som bland annat bör medföra ett lärande för 
deltagande parter. 

• Förbundet bör verka mer förebyggande genom att vända sig mot 
grupper i samhället som riskerar att vara på väg mot behov av de 
insatser som förbundet stödjer. 

• Kommande utvärderingar av förbundets verksamheter bör spegla 
verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv och därmed påvisa om 
uppnådda förändringar är bestående eller inte. 

3. Utskottet noterar redovisat förslag till kommande årsavgift. Inga 
invändningar emot förslaget, noteras. 

Beslutsexpediering 
Samordningsförbundet i Uppsala län 
Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-18 

Bidragsansökan från Håbo Internationella Kvinnors Förening 

Sammanfattning 
Håbo Internationella K viimors Förening är en ideell förening för svenska 
och invandrade kvinnor. Syftet är att främja integration, stödja varandra, 
uppmuntra till utbyte av livserfarenheter, sprida kunskap och information 
om samhällsfrågor san1t främja kulturella och sociala aktiviteter. 

Föreningen ansöker om ett bidrag för deltagande i en konferens i Malmö. 

Arbetsskottets beslut 

l. Utskottet uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, att efter att 
beslutsunderlaget kompletterats, besluta om ett bidrag till föreningen på 
högst 5000 kr för föreningens deltagande i en konferens i Malmö. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
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