
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-05-13  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

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

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

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 19 maj 2014, kl. 15:00 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Beslut om utdelning av Jan Fridegårdspriset 2014 

  6. Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för 
nyttjande av kommunens anläggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, 
motionär: Björn Fredriksson (M) 

  7. Redovisning av delegationsbeslut 2014-03-03 

  8. Redovisning av inkomna handlingar 

  9. Aktuella protokoll 

 10. Delårsuppföljning 2014 

 11. Budget 2015 

 12. Förslag till idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-05-13  

Kommunstyrelsen 
 

 

 13. Förslag till korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområ-
det, Bålsta tätort 

 14. Förslag till korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter 

 15. Beslut om anatagande av ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211, Krägga, 
Håbo kommun, Uppsala län  

 16. Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och oberoende informationsblad  

 17. Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och dels kommunövergripande 
frågor  

 18. Reglementen för miljö- och tekniknämnden samt tillståndsnämnden - revidering  

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

 20. Personalfest i Håbo kommun 2014 

 21. Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Håbo kommun 2013 

 22. Redovisning av berett medborgarförslag om förbättrad gästbrygga, uppförande av oriente-
ringstavla samt farthinder för fordonstrafik vid och i anslutning till småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken, Bålsta tätort, förslagsställare  Bålsta 

 23. Medborgarförslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på hemsidan 

 24. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 

 25. Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146 - 
korsning Ekillabadet 

 26. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL, 2014- 

 27. Avsiktsförklaring för Leader Norra Mälarstranden Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020 

 28. Beredning av politisk organisation inför kommande mandatperiod 

 29. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S), Ordförande   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 58 KS 2013/107 

 

Redovisning av beredd motion om utbetalning av 
föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av 
kommunens anläggningar samt kommunens subventioner för 
uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överlämna en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Av motionen framgår bland annat följande:  
 
”Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 
idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte 
minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att 
tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en sammanställning/förening över vilka bidrag som 
betalts ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning 
samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa” 
 
Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt Håbo kommuns kostnader 
för föreningslivet under 2012 och 2013 i en rapport. Av rapporten framgår 
att föreningslivet i Håbo kommun totalt har kostat cirka 21,6 milj 2012 och 
21,1 milj 2013 inklusive investeringar och exklusive lönekostnader. 

Förvaltningen kan även konstatera att kommunens kostnader för lokaler, 
anläggningar och bidrag är idag är spridda på flera förvaltningar i 
kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats flera gånger och 
ansvaret för föreningar och lokaler har flyttats mellan förvaltningar och 
verksamheter.  

Dock kan förvaltningen konstatera att Håbo kommuns totala hantering av 
föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas till dagens förhållanden 
och resurser. Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför under 2014 och 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1528 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 58 KS 2013/107 

 

2015 att arbeta fram förslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver kommer även avtal i vissa fall omförhandlas.  

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

 
Beslutsunderlag 
– Sammanställning av kostnader för föreningslivet i Håbo kommun – 

daterat 2014-04-16. 
– Fullmäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 
– Motion daterad 2013-09-16. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374.  
 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Fred Rydberg (KD) önskar ställa frågor i ärendet. Ordföranden konstaterar 
att ansvarig tjänsteman bjuds in för att föredra ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
__________ 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1528 

           

           

 



Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur och livsmiljö
Hannah Rydstedt , Kulturchef
0171-538 42
hannah.rydtsedt@habo.se

Datum 2014-04-16 Vår beteckning
Diarienr.  2013/107 Hid.nr

Aktivitetsbidrag 2 012 2 013 
Aktiv Ungdom 34 082 30 611 
Björksäterkyrkan 1 139 1 681 
Bålsta bordtennisklubb 13 852 15 703 
Bålsta boxningsklubb 10 018 8 972 
Bålsta Dojo 39 655 0 
Bålsta gymnastikklubb 83 812 93 765 
Bålsta Hockey club          118 352 119 409 
Bålsta IF 27 673 58 648 
Bålsta IK 0 23 570 
Bålsta Judo klubb 20 389 26 332 
Bålsta Simklubb 34 595 34 950 
Bålsta Tennisklubb 85 470 73 867 
CISV Håbo 6 880 6 928 
Fortuna spelförening 0 0 
Friluftsfrämjandet 4 455 10 444 
FUBB basket 4 801 10 744 
Håbo atletklubb 12 351 0 
Håbo FF 205 504 202 778 
Håbo ridklubb 60 744 59 345 
Håbo scoutkår 15 259 17 725 
Håbogymnasterna 57 711 37 395 
Play bowl club Bålsta 1 901 462 
Träningshus 1 77 126 64 811 
Valhall IBK 86 866 0 
Vangen FBC 20 452 47 586 
Västerängen skol IF 1 037 0 
Totalt 1 024 124 945 726 

Lokal – och driftsbidrag 2 012 2 013 
Bålsta Alpina klubb          124 245 80 000 
Bålsta cykelklubb 5 000 5 000 
Bålsta Folkdansgille 1 100 1 225 
Bålsta Frisbee klubb 10 000 10 000 
Bålsta gymnastikklubb 4 440 17 114 
Bålsta skidklubb 30 000 0 
Bålsta square dancers 3 789 5 323 
Bålsta tennisklubb            150 000 150 000 
Damkören sångsugna 740 790 

Redovisning av kostnader för föreningslivet 2012 och 2013 



Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur och livsmiljö
Hannah Rydstedt , Kulturchef
0171-538 42
hannah.rydtsedt@habo.se

Datum 2014-04-16 Vår beteckning
Diarienr.  2013/107 Hid.nr

FC Knarrbacken 1 035 0 
FC Knarrbacken 1 035 0 
GK Spiken 735 0 
Gårdsrådet Skeppet 5 647 0 
Håbo gymnasterna 74 100 0 
Håbo kultur & hembygdförening 7 000 7 000 
Lilla Hagalunds vänner 7 000 7 000 
Reumatikerförbundet 20 0 
Skokloster bygdegårdsförening 7 000 7 000 
Skokloster Gille 7 000 2 000 
Skokloster sportklubb 15 000 0 
Träningshus1                      150 000 150 000 
Övergrans bygdegårdsför 7 000 7 000 
Totalt 611 886 449 452 
De kostnader som är markerade med rött är reglerade i avtal.

Bidrag till kulturföreningar 2 012 2 013 
Bibliotekets vänner 16 000 0 
Biskops arnö kulturförening 0 20 000 
Damkören sångsugna 4 000 4 900 
Föreningen Norden 15 000 4 900 
Föreningen Nordens Biskops Arnö 29 000 0 
Hantverk Kreativa händer 0 7 600 
Håbo internationella Kvinnors förening 0 1 700 
Håbo kultur & hembygds 16 000 14 000 
Håbo närradio för. 0 10 700 
Häggeby skol & bygdemuseum 7 000 4 000 
Klosterlikören 5 000 4 900 
Kulturhuset Bålsta 10 000 10 000 
Lilla Hagalunds vänner 10 000 9 000 
Skokloster bygdegårdsföreningen 10 000 9 000 
Skokloster Gille 20 000 9 000 
Skokloster kulturförening 12 000 9 000 
Skokloster slotts vänner 0 18 000 
SommarteaterBiskopsArnö 0 15 000 
Totalt 154 000 151 700 

Bidrag till pensionärs – och handikappsorg. 2 012 2 013 
Astam & allergiföreningen 1 960 3 786 
Attention 4 124 4 650 
Bålsta Finska förening 5 145 5 250 
Bålsta parkinsonförening 1 127 1 300 
Diabetesföreningen 1 577 3 150 
HSO 539 0 



Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur och livsmiljö
Hannah Rydstedt , Kulturchef
0171-538 42
hannah.rydtsedt@habo.se

Datum 2014-04-16 Vår beteckning
Diarienr.  2013/107 Hid.nr

PRO Håbo 59 539 52 450 
Reumatikerföreningen 17 101 3 550 
SPF Håbo 48 118 51 100 
SRF Håbo 3 577 3 850 
Strokeföreningen 2 107 2 300 
Totalt 144 914 131 386 

Bidrag inom finskt förvaltningsområde 2 012 2 013 
Bålsta finska förening 57 318 18 685 
Bålsta pingstkyrka finska gruppen 65 774 0 
Totalt 123 092 18 685 

Bidrag utbetalda av socialförvaltningen 2 012 2 013 
Enköping-Håbo Brottsofferjour 30 000 41 000
SPF Håbo Trygghetsringning 4 000 4 000
Anhörigföreningen i Håbo kommun 30 000 25 000
Stroke föreningen i Håbo 0 5000
Håbo Rödakorskrets 60 000 0
HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan 0 5000
RSMH i Håbo 20 000 20 000
Pomonas Intresseförening 30 000 45 000
Kvinnojouren Olivia 130 000 130 000
BRIS region Mitt (1 kr per barn) 5000 5000
Vangen FBC, Innebandylaget Björnarna 10000 20000
Totalt 319 000 300 000 

Totalt utbetalda bidrag 2 012 2 013 
2 377 016 1 996 949 

Kommunens kostnad för följande lokaler 2 012 2 013 
Bildningscentrum Fridegård- teater, idrottshall mm 1 144 201 1 154 156 
Ishallen 1 917 400 1 567 000 
Simhallen 2 350 600 2 004 300 
Konstgräset 37 700 166 700 
Inkl bygglov för konstgräset 896 500 
IP Gallerian 1 567 701 1 567 701 
Talltorp 669 264 675 087 
Uteanläggningar tex naturgräs- och grusplaner 838 000 758 200 
Knarrbacken 359 808 362 938 
Medborgarhuset- Borgen 555 168 559 998 
Lundby gård 678 228 684 129 
Övriga hallar, förråd och föreninganläggningar 4 869 020 4 911 383 
Totalt 14 987 089 15 308 092 



Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur och livsmiljö
Hannah Rydstedt , Kulturchef
0171-538 42
hannah.rydtsedt@habo.se

Datum 2014-04-16 Vår beteckning
Diarienr.  2013/107 Hid.nr

Till det kommer i vissa fall driftskostnader och inga 
lönekostnader är redovisade.Kan också finnas en liten 
avvikelse för 2012 då Kultur och livsmiljös verksamheter 
tillhörde bildningsförvaltningen.

Investeringar 2 012 2 013 
Lundby ridanläggning 1 285 624 2 103 644
Konstgräsplan 2 956 760 1 343 155
Kommunala bad bryggor 0 399 424
Totalt 4 242 384 3 846 223 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 78 KS 2013/107 

 

Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och 
föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anläggning-
ar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: 
Björn Fredriksson (M) 
Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande:  

”Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 id-
rottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte 
minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men väl-
digt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejsporten, 
som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? 
_ _ _ 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en sammanställning / förening vilka bidrag som be-
talts ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning samt 
vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa.” 

Beslutsunderlag 
– Motion 2013-09-14 
– Tjänsteskrivelse 2013-09-18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
april månad 2014. 

 __________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2604 

           

           

 



2013 -09- 16 

Motion. 

Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt för de föreningar 
som engagerar våra barn. 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 idrottsföreningar, Il 
barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal engagerar också ungdomar. Totalt 
således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är INTE minska det stöd man 
får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än 
andra. Andra påstår att tjejspmien, som t. ex. ridning missgytmas. 

Men är det så? 
Vad som är lika för alla är aktivitetsbidraget men vilka andra kostnader har kommunen? 
Vad kostar det utnyttja kommunens anläggningar och vad betalar man egentligen? 
Verksamheterna bör oftast och till en del vara subventionerade av samhället men hur mycket? 
De avgörande intäkterna står föreningarna för själva i forn1 av medlemsavgifter, arrangemang, 
lotterier liksom stöd av enskilda och företag. Beroende på anläggningarnas kostnad och 
nyttjandegrad måste man se till att subventionerna varken är för liten eller för stor. 

Det blir en senare fråga men det är viktigt att vi politiker liksom föreningarna och 
allmänheten får en helhetsbild så att man kan förklara varför det ser ut som det gör. 
Kunskapen kommer förhoppningsvis att eliminera felaktiga påstående samt kunna ligga som 
underlag för kommande beslut. 

Vårat yrkande är således: 
För 2012 och 2013 göra en sammanställning l förening vilka bidrag som betalts ut, 
föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning samt vad kostnaden utan 
subventioner har varit för dessa. 

Bålsta 14 sept 2013 

B j öm Fredriksson 
Moderaterna 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-12 KS2014/11 nr 2014.1608 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2014-01-23 – 2014-005-05, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, 2014-03-12 – 2014-04-13. 
• Skolförvaltningen, perioden 2014-01-23 – 2014-04-09. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-02-11 – 2014-05-05.  
• Bildningsförvaltningen, perioden 2014-04-04. 
 

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

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

 
 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Bidrag 2014, SISU Idrottsutbildarna - 
Upplands Idrottsförbund

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till SISU 
Idrottsutbildarna 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
40.000 kr.

2014.68 KS 2014-01-09

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 PENOR
Bidrag 2013, SISU Idrottsutbildarna - 
Upplands Idrottsförbund

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till SISU 
Idrottsutbildarna 
för enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
40.000 kr.

2014.69 KS 2014-01-09

2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Bålsta Enköping 
Alpina Klubb

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.17 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
80.000 kr.

2014.264 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselbidrag, Bålsta 
Cykelklubb

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 2007 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr.

2014.266 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Bålsta Frisbee 
Klubb

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.174 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
10.000 kr.

2014.273 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-05-12  08:47
Antal:87    HADEL

Sida 1 (18)



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Drift- och skötselavtal, Bålsta Skidklubb Beslut om 

utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.172 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
30.000 kr.

2014.274 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Dansklubben 
Klacken

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal KS 
2013.2527 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr.

2014.275 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Håbo Kultur & 
Hembygdsförening

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2010.152 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
7.000 kr.

2014.276 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselbidrag, Lilla 
Hagalunds Vänner

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2010.153 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
7.000 kr.

2014.277 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselbidrag, Skokloster 
Bygdegårdsförening

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2010.154 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
7.000 kr.

2014.278 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselbidrag, Skokloster 
Gille

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.173 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.000 kr.

2014.279 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-05-12  08:47
Antal:87    HADEL

Sida 2 (18)



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Drift- och skötselbidrag, Skokloster 
Sportklubb

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.175 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
15.000 kr.

2014.280 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Övergrans 
Bygdegårdsförening

Beslut om 
utbetalning enligt 
avtal BLN 
2009.896 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
7.000 kr.

2014.281 KS 2014-01-27

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Knarrbackens FC Beslut om 

utbetalning enligt 
avtal KS 2014.739 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
45.000 kr.

2014.742 KS 2014-03-03

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Drift- och skötselavtal, Träningshus 1 Beslut om 

utbetalning enligt 
avtal KS 2014.738 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
150.000 kr.

2014.743 KS 2014-03-03

Avtalsbidrag 2014 2014/15  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Aktiv Ungdom Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Aktiv Ungdom 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
28.040 kr.

2014.821 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Aktivitetsbidrag 2014, 
Björksäterkyrkans Ungdom

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Björksäterkyrkans 
Ungdom enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa

2014.822 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta 
Bordtennisklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Bordtennisklubb 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
10.514 kr.

2014.823 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta 
Boxningsklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Boxningsklubb 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
10.514 kr.

2014.824 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta FBC Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta FBC 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
43.431 kr.

2014.825 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta 
Gymnastikklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Gymnastikklubb 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
94.681 kr.

2014.826 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta HC Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta HC enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
110.729 kr.

2014.827 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta 
Idrottskamrater

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Idrottskamrater 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
25.149 kr.

2014.828 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta IF 
Handboll

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta IF 
Handboll enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
56.403 kr.

2014.829 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Judoklubb Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Judoklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
21.291 kr.

2014.830 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Simklubb Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Simklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
24.235 kr.

2014.831 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Skidklubb Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Skidklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.227 kr.

2014.832 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta 
Tennisklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Tennisklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
54.602 kr.

2014.833 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Fridegårds Skol 
IF

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Fridegårds 
Skol IF enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.366 kr.

2014.834 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, 
Friluftsfrämjandet Bålsta lokalavdelning

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Friluftsfrämjandet 
Bålsta 
lokalavdelning 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
6.092 kr.

2014.835 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, FUBB Basket Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till FUBB Basket 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
15.167 kr.

2014.836 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Aktivitetsbidrag 2014, Håbogymnasterna Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Håbogymnasterna 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
40.500 kr.

2014.837 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo Atletklubb Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
Håbo Atletklubb 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
21.613 kr.

2014.838 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo 
FotbollsFörening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo 
FotbollsFörening 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
195.125 kr.

2014.839 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo Ridklubb Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Ridklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
53.997 kr.

2014.840 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo Scoutkår Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo Scoutkår 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
13.964 kr.

2014.841 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Aktivitetsbidrag 2014, Knarrbacken FC Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Knarrbacken 
FC enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.207 kr.

2014.842 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Korpförening 
Bålsta

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Korpföreninge 
Bålsta enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
342 kr.

2014.843 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Träningshus1 Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Träningshus1 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
48.951 kr.

2014.844 KS 2014-03-10

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Astma och Allergiföreningen 
Enköping Håbo

Beslut om avslag 
på ansökan från 
Astma och 
Allergiföreningen 
Enköping Håbo 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1.

2014.845 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Attention Enköping/Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Attention 
Enköping/Håbo 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.895 kr.

2014.846 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-05-12  08:47
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Bålsta FBC

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta FBC 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
902 kr.

2014.847 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Bålsta Finska Förening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta Finska 
Förening enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
4.264 kr.

2014.848 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Bålsta Parkinsonförening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Parkinsonförening 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
1.107 kr.

2014.849 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Diabetesföreningen i Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Diabetesföreninge
n i Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.419 kr.

2014.850 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Föreningen Träffens och Skeppets 
Gårdsråd

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Föreningen 
Träffens och 
Skeppets 
Gårdsråd enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
1.435 kr.

2014.852 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, PRO Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till PRO Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
43.050 kr.

2014.853 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, Reumatikerföreningen Enköping-
Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Reumatikerförenin
ge Enköping-
Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.706 kr.

2014.854 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, RTP Enköping Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till RTP Enköping 
Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
328 kr.

2014.855 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, SPF Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till SPF Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
41.984 kr.

2014.856 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-05-12  08:47
Antal:87    HADEL
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, SRF Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till SRF Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.993 kr.

2014.857 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Pensionärs- och Handikappsbidrag 
2014, STROKE-Föreningen Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till STROKE-
Föreningen Håbo 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
2.296 kr.

2014.858 KS 2014-03-10

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49  2014-05-19 BEBER
Kulturbidrag 2014, Biskops Arnö 
Kulturförening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Biskops Arnö 
Kulturförening 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
30.000 kr.

2014.864 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Bålsta Finska 
Förening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta Finska 
Förening enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.500 kr.

2014.865 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Föreningen Lilla 
Hagalunds Vänner

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Föreningen 
Lilla Hagalunds 
Vänner enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
25.000 kr.

2014.867 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-05-12  08:47
Antal:87    HADEL
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Kulturbidrag 2014, Föreningen Norden 
Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Föreningen 
Norden Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
20.600 kr.

2014.868 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, 
Hantverksföreningen Kreativa Händer

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Hantverksförening
en Kreativa 
Händer enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
7.500 kr.

2014.869 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Håbo Damkör Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo Damkör 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
10.000 kr.

2014.871 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella 
Kvinnors Förening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Internationella 
Kvinnors 
Förening enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
500 kr.

2014.872 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella 
Kvinnors Förening

Beslut om avslag 
på ansökan om 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Internationella 
Kvinnors 
Förening enligt 
delegationsordning
en pkt 9.1.

2014.873 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella 
Kvinnors Förening

Beslut om avslag 
på ansökan om 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Internationella 
Kvinnors 
Förening enligt 
delegationsordning
en pkt 9.1

2014.874 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella 
Kvinnors Förening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Internationella 
Kvinnors 
Förening enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.400 kr.

2014.875 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Håbo Kultur & 
Hembygdsförening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo Kultur & 
Hembygdsförening
 enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
3.500 kr.

2014.876 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Kulturbidrag 2014, Häggeby Skol- och 
Bygdemuseum

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Häggeby Skol- 
och 
Bygdemuseum 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr.

2014.877 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Klosterlikören Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Klosterlikören 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr.

2014.878 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Konst i Håbo Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Konst i Håbo 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
15.000 kr.

2014.879 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Skokloster 
Bygdegårdsförening

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
Skokloster 
Bygdegårdsförenin
g enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
10.000 kr.

2014.880 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Kulturbidrag 2014, Skokloster 
KULTurförening SKULT

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Skokloster 
KULTurförening 
SKULT enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
17.000 kr.

2014.881 KS 2014-03-10

Kulturbidrag 2014 2014/17  2014-05-19 ÅSAE
Kulturbidrag 2014, Skokloster Slotts 
Vänförening

Beslut om avslag 
på ansökan om 
föreningsbidrag 
till Skokloster 
Slotts 
Vänförening 
enligt 
delegationsordning
en pkt 9.1

2014.882 KS 2014-03-10

Kommunbidrag till studieförbund 2014 2014/14  2014-05-19 ÅSAE
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta 
Båtklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Båtklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
8.100 kr.

2014.885 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta 
Gymnastikklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Gymnastikklubb 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
20.402 kronor.

2014.886 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta 
Square Dancers

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta Square 
Dancers enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
4 827 kronor.

2014.887 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Lokal och Driftbidrag 2014, Bålsta 
Tennisklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Tennisklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
127.287 kronor.

2014.891 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Hittakatten Beslut om 

utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Hittakatten 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
1.310 kronor.

2014.898 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Håbo 
Atletklubb

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo 
Atletklubb enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
4.003 kronor.

2014.899 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Håbo 
Damkör

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Håbo Damkör 
enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
625 kronor.

2014.900 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, 
Reumatikerföreningen Enköping-Håbo

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till 
Reumatikerförenin
gen Enköping-
Håbo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
251 kronor.

2014.901 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Lokal och Driftsbidrag 2014, Skokloster 
Gille

Beslut om avslag 
på ansökan om 
föreningsbidrag 
till Skokloster 
Gille enligt 
delegationsordning
en pkt 9.1.

2014.902 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta 
Folkdansgille

Beslut om 
utbetalning av 
föreningsbidrag 
till Bålsta 
Folkdansgille enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1, summa 
1.225 kronor.

2014.906 KS 2014-03-11

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13  2014-05-19 BEBER
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Dojo Beslut om avslag 

på ansökan till 
Bålsta Dojo enl. 
delegationsordning
en pkt 9.1.

2014.1045 KS 2014-04-15

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12  2014-05-19 BEBER
Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, 
del av 1:211 - behovsbedömning av 
miljöbedömning, Cristin Ulvsbäck 
Lindh, planchef

2014.1111 KS 2014-03-31

Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, 
del av 1:211, konferensändamål

2012/66  2014-05-19 PACIF

Klas Ljungberg, utvecklingschef Ansökan om 
schakttillstånd 
(markavtal) i 
Håbo kommun, 
Svensk 
infrastruktur AB

2014.1257 KS 2014-04-11

Markavtal för fiberoptiskt nät till 
enskilda fastigheter i Håbo kommun

2014/64  2014-05-19 KLALJU

Nyupplåning 54,8 mkr år 2014 revers 
68296 

Nyupplåning 54,8 
mkr år 2014 
revers 68296

2014.1330 KS 2014-04-15

2014-05-19 VV
Delegationsbeslut omsättning lån nr 
39347,43364,42572,25613 till nytt lån 
68266 

Delegationsbeslut 
omsättning lån nr 
39347,43364,4257
2,25613 till nytt 
lån 68266

2014.1334 KS 2014-04-15

2014-05-19 VV
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Remissyttrande betr. markupplåtelse, 
Klas Ljungberg, utvecklingschef

2014.1389 KS 2014-04-24

Tillfällig upplåtelse av kommunens 
mark 2014

2014/29  2014-05-19 KLALJU

Remittering av Motion - Enskilda 
avlopp i kretslopp, motionär Göran 
Eriksson (C), Per Kjellander, 
kommundirektör

2014.1425 KS 2014-04-22

Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson, C

2014/63  2014-05-19 PERKJ

Per Kjellander, kommundirektör 2014.1485 KS 2014-04-29
Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson, C

2014/63  2014-05-19 PERKJ
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  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-15 KS2014/51 nr 2014.1348 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling mars 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-03-01 till 2014-03-31: 

Enskilda beslut 

• Beslut om förlängningsavtal med Cornerstone Sweden AB UH-13-2, 
självstudier via webb. Beslut daterat 2014-03-21, undertecknat av 
Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Tilldelningsbeslut tryckeritjänster, UH-13-2340. Beslut daterat  
2014-03-21 undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

 

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-12 KS2014/10 nr 2014.1606 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-05-19 
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, 2014-05-12.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1047 KS
Nätverksgruppen Integration 
Håbo, nätverksträff 6 mars., 
Integration Håbo

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1048 KS
Cirkulär 14:12 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: Nya 
regler i kommunallagen om lokalt 
partistöd, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1049 KS
Utjämning av LSS-kostnader 
mellan kommuner, utjämningsåret 
2014, reviderat utfall, Statistiska 
centralbyrån, SCB

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1088 KS
Dagordning till årsmötet 8 april 
2014. Inklusive årsredovisning, 
verksamhetsberättelse samt 
verksamhetsplan., Leader Norra 
Mälarstranden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1141 KS
Tillståndsbevis nöjesfält/tivoli, 
513 A123.560/2014, Polisen 
Uppsala län, Tillståndsenheten

Tillfällig upplåtelse av kommunens 
mark 2014

2014/29 KS 2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1142 KS
Remiss 513 A123.560/2014 
Nöjesfält/tivoli, Bergslunds 
Nöjesfält och Tivoli AB, Polisen 
Uppsala län, Tillståndsenheten

Tillfällig upplåtelse av kommunens 
mark 2014

2014/29 KS 2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1186 KS
Kallelse till ordinarie 
bolagsstämma tisdagen 23 april 
2014., Håbo Marknads AB

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1203 KS
Remiss 507 A132,403/14. 
Ansökan om cirkusföreställning 
och uppsättande av reklamtavlor., 
Polisen

Tillfällig upplåtelse av kommunens 
mark 2014

2014/29 KS 2014-05-19

Caroline Uttergård
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1228 KS
MTN 2014-03-17 § 36: 
Omfördelning i 
investeringsbudget för 
avfallsavdelning, Miljö- och 
tekniknämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1232 KS
MTN 2014-03-17 § 33: 
Nominering till kommunala 
handikapprådet, Miljö- och 
tekniknämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1233 KS
SN 2014-04-01 § 35: 
Redovisning av synpunkter i 
samband med årsbokslut 2013, 
Socialnämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1234 KS
SN 2014-04-01 § 32: Yttrande 
över revisionsrapport - 
Användarundersökning av 
verksamhetssystemet Treserva, 
Socialnämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1349 KS
Lägesrapport Digital agenda 
Uppsala Län 1.0. 
Regionförbundet Uppsala Län

2014-05-19

Nina Halden-Rönnlund
In 2014.1363 KS
Tillståndsbevis angående 
offentlig tillställning samt 
begagnande av offentlig plats, 
valborgsmässofirande., Polisen

Tillfällig upplåtelse av kommunens 
mark 2014

2014/29 KS 2014-05-19

Caroline Uttergård
In 2014.1364 KS
Årsbesked 2013 - 
överskottsutdelning 
Kommuninvest ekonomisk 
förening, Kommuninvest

2014-05-19

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1405 KS
Cirkulär 14:15 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Vårpropositionen för år 2014
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1409 KS
Cirkulär 14:16 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Arbetsdomstolens dom, 
AD 2014 nr 19 angående 
diskrimineringsersättningens 
storlek vid brott mot 
diskrimineringslagen och 
föräldraledighetslagen
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1410 KS
Cirkulär 14:14 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Beloppsjusteringar i avtal om 
försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala 
anläggningar
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1411 KS
Remiss 514 A160,585/14, 
bakluckeloppis, Håbo Röda kors, 
Polisen i Uppsala län

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1412 KS
Remiss 501 A163,111/14, 
uppställning av valstugor, Polisen 
i Uppsala län

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1414 KS
SKL dnr 14/1994, 
sammanträdesplan 2015 för SKLs 
förbundsstyrelse, Sveriges 
kommuner och landsting

2014-05-19

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1441 KS
BLN 2014-04-08 § 15: Fridegård -
ny namnsättning av byggnaden 
Bildningscentrum Jan Fridegård 
(BCJF), Bildningsnämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1466 KS
Kallelse till förbundsfullmäktige 
och årsstämma i 
Upplandsstiftelsen, samt 
årsredovisning Regionförbundet 
och Upplandsstiftelsen. 
Handlingarna till 
Upplandsstiftelsens årsstämma 
förvaras hos registrator., 
Regionförbundet Uppsala län

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1504 KS
BLN 2014-04-08 § 13: 
Ekonomisk månadsuppföljning 
februari 2014 - med prognos, 
Bildningsnämnden

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1534 KS
Cirkulär 14:18 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Kommunal fastighetsavgift, 
prognos 2015, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1537 KS
Cirkulär 14:17 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Budgetförutsättningar för åren 
2014-2017, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
In 2014.1543 KS
Cirkulär 14:19 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Introduktionsanställningar 
BUI och BAL, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2014-05-19

Ellinor Tegnér
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-05-19

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1613 KS
Uppländskt Företagsklimat, 
Regionförbundet Uppsala län

2014-05-19

Ellinor Tegnér
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-13 KS2014/31 nr 2014.1647 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av aktuella protokoll 
Sammanfattning 

Protokoll – bolagsstämma, Håbohus AB, 2014-04-29. 
Protokoll – bolagsstämma, Håbo Marknads AB, 2014-04-23 
Beslutsunderlag 
– Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen noterar protokoll och anteckningar.  
__________ 



HÅBOHUSAB 

H1-1i:lU KOMMUN 
KO'-'"UNS!YRB.SENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 1 3 
KSDrr Reg.nr 

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med Håbohus AB onsdagen den 29 april2014. 
Plats: Aransborgs konferens. 

§ l 
Val av 
ordförande 

§2 
Röstlängd 

§ 3 
V al av justeringsman 

§4 
Kallelse 

§ 5 
Årsredovisning och 
revisionsberättelse 

§ 6 
Fastställande av resultat
och balansräkning 
Vinstdisposition 
Ansvarsfrihet 

Till ordförande för stämman valdes Fredrik Anderstedt. 

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

Till justeringsman valdes Agneta Hägglund. 

Kallelse till stämman har 2014-04-11 överlämnats till kommunen 
som kvitterat kallelsen 2014-04-11. Stämman förklarades därför 
som behörigen utlyst. 

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

Stämman beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning 

att enligt styrelsens förslag, årets vinst 5 868 570,13 kr, 
tillsammans med förändringen av uppskrivningsfond 805 530,00 kr 
och med tidigare ansamlad förlust- l 053 298,79 kr, 
tillsammans 5 620 801,34 kr, överföres i ny räkning. 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013 . 



§ 7 
Arvoden 

§ 8 
Styrelse, suppleant 

Stämman beslutar 

att arvode till ordförande, styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer skall utgå enligt av Håbo 
kommunfullmäktige 2006-11-20 § l 02 fastställt 
arvodesreglemente. 

att arvode beräknas i procent av inkomstbasbeloppet (!BB) och 
skall för 2014 utgå enligt följande beräkning på !BB för år 2013: 

Uppdrag: Procent: Kronor: 

Ordförande 75,0 42 450 :-

Sammanträdesarvode till styrelseledamöter, ersättare och lek
mannarevisor utgår med 849 :-per sammanträde eller l ,5 % av 
!BB. Vid ordförandens förfall erhåller ersättaren dubbelt 
sammanträdesarvode 

att arvodena skall följa utvecklingen av inkomstbasbeloppet (!BB). 

att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad 
räkning. 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 2010-12-06 § 136 utsett 
styrelseledamöter och ersättare i Håbohus AB till ordinarie 
årsstämman som följer efter 2014 års val. 

Ordinarie: 
Fredrik Anderstedt 
Björn Fredriksson 
Peter Björkman 
S ixten N y lin 
Nihad Hodzic 

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

Ordförande 
Fredrik Anderstedt 

Vice Ordförande 
Björn Fredriksson 



§ 9 
Revisor 

§ lO 
Ägardirektiv och 
Bolagsordning 

§ 11 

§ 12 
Annat ärende 

Stämman konstaterar 

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

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

Suppleant 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Stämman fastställer 

att Håbo kommunfullmäktige 2013-!2-04 § !Il beslutat om nytt 
ägardirektiv för Håbohus AB. 

att Håbo kommunfullmäktige 2013-12-04 § III beslutat om ny 
bolagsordning för Håbohus AB. 

Ägarens representant, Agneta Hägg!tmd, framförde ett stort tack till 
Styrelsen, fåretagsledningen och Håbohus övrig personal för ett 
gott samarbete under det gångna året. 

Då inget annat ärende förelåg till behandling förklarades stämman 
härmed avslutad. 

Vid protokollet: Ordförande: Justeras: 

Ä0 J/Mty· (};;!le/u tfict?;kd 
Sören Staaf F redrik Andersted t Agneta Hägglund 



Hå bo Marknads AB 
Protokoll flirt vid bolagsstämma med Håbo Marknads AB, organisationsnummer 
556106-8874 onsdagen den 23 april2014 klockan 15,00 

Plats Sköldvägen 2 

§ l stämmans öppnande 
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Lars-Göran Bromander. 

§ 2 Val av ordförande fdr stämman 
Till ordförande för stämman utses Lars-Göran Bromander 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för aktieägare: 

Håbo kommun: l 300 aktier 
Ombud: Agneta Hägglund 
Summa aktier och röster l 300. Samtliga aktieägare är således närvarande. Fötieckningen 
godkännes som röstlängd. 

§ 4 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Agneta Hägglund. 

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Kallelse till stänunan har 2014 överlämnats till aktieägare kommunen. 
Stämman förklaras behörigen utlyst. 

§ 6 Godkännande av dagordningen 
stämman beslutar: 
Att godkänna upprättat förslag till dagordning. 

§ 7 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Stämman beslutar: 
Att lägga förvaltningsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt 
revisoms berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2012 läggs till 
handlingama. 

§ 8 Fastställande och disposition. 
Stämman beslutar: 

A) att fastställa resultat-och balansräkning för år 2013 

B) att balanserad resultat 14 747 924 kr, årets resultat -493 269 för 2013, disponeras så: att i 
ny räkning överföres 14 254 655:-

c) att i enlighet med revis01·emas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 1 



§ 9 Arvoden 
Stämman beslutar: 

att ersättning i övrigt skall utgå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om arvoden 
att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad och godkänd räkning 

§ lO Styrelse och revisorer 
stämman konstaterade att kommunfullmäktige, enligt § 7 i bolagsordningen, 2008-12-15 
§ 141 beslutat: 

att antalet styrelseledamöter skall vara fem med fem suppleanter. 

att fullmäktige den 2010-12-06 § 134 till styrelsen, t o m den ordinmie bolagsstämman som 
följer efter 2014 års val till kommunfullmäktige, utse: 

Ordinarie: 
Bromander Lars-Göran (S) 
Abrahamsson Ralph (M) 
Bremark C1n·is (S) 
Göran Eriksson (C) 
Ghaemi Norberg (MP) 

Ersättare: 
Frank Nilsson (KD) 
Ekman Anders (S) 
Persson C1n·ister (S) 
Svanström Sven (BÅP) Ersättare 
Bengt Skiöld (FP) 

Ordfårande 
Vice ordfårande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 

Ersättare 

Enligt § 9 i bolagsordningen skall en revisor och en revisorssuppleant utses får en mandattid 
om fyra år. 

Stämman beslutar: 
Att till revisor och revisorsuppleant from redovisningsåret 2010 t o m redovisningsåret 2014 
utse: 

Ordinarie revisor: 
PWC AB, huvudman Peter Alm, Uppsala 

Revisorsuppleant 
PWC AB 

Enligt § l O I bolagsordningen skall kommunen som ägare till bolaget utse en lekmannmevisor 
jämte ersättare: i 

' 
Stämman konstat~rar: 

' l 



Att Hå bo kommunfullmäktige, 20 l 0-12-06, § 13 5 tilllekmannarevisorer och ersättare fram 
till slutet av den bolagsstämma som följer efter 2014 års val till kommunfullmäktige utsett: 

Lekmannarevisor 
Ordinarie 
Birgit Svensson (M) 
Ersättare 
Bertil Berglund (S) 

§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 
Inga ärenden togs upp. 

§ 12 Avslut 

Agneta Hägglund framför ägarens tack till styrelsen och VD med personal för väl utfört 
arbete under det gångna året. 

Lars-Göran Bromander 
Ordförande 

Ckp1 e:&~ rl2c;q !t/J1r) 
Agneta Hägglund 
Justerare 
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Delårsuppföljning 2014 
Sammanfattning 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska förändringar mellan nämnderna görs på finansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i kommunens 
budget för år 2014. Resultatet uppgick till 8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige för år 2014. I samband med att riksdagen 
antog förslaget om förändringarna i inkomst och kostnadsutjämningen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot förbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att kommunen 
har stora investeringar. Förvaltningen förslår att budgeten för avskrivningar 
justeras upp till 10,0 mkr från 5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessa justeringar för år 2014 uppgår till 19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det 
ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna förslag till åtgärder för att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på 3,6 mkr. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade förskoleavdelningar och för små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen för att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsförslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ännu inte 
presenterade från förvaltningen. 

Socialnämnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
finns inom köpt institutionsvård för barn och vuxna. Äldreboendet 
Solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, försörjningsstödet 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1515 
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ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder för att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärderna i 
prognosen. Förslag till åtgärder för att komma i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi för år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder för att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten för dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnder prognostiserar att följa budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten  

Följande budgetförändringar föreslås för justering av skatteintäkter, 
utjämning och av avskrivningskostnader. 

- Skatteintäkterna justeras från budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

- Statsbidrag och utjämning justeras från 10 249 tkr till 30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till 10 000 tkr. 

Nämndernas driftbudgetramar behöver förändras till följd av genomförda 
förändringar i organisationen samt till följd av fattade beslut. 
Budgetförändringarna ingår redan i driftredovisningen för att underlätta 
uppföljning, men förändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fullmäktige. 

Följande budgetförändringar är aktuella: 

- Överföring från kommunstyrelsens förfogande till miljö- och 
tekniknämnden för hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1515 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 54 KS 2014/80 

 

- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden 108 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm 
från miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen 1 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av 1000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler mm (beslut KS 7 april) 

- Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen 
för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
Skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning 31 mars 2014. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05, hid KS 2014.1550.  
 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Ärendet föredras av ekonomichefen.  
 
Diskussion förs i arbetsutskottet kring problematiken med budgetunderskott 
främst i skolnämnden, men även i socialnämnden. Ordföranden konstaterar 
att förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014.  
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsuppföljning 
per 31 mars 2014. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att skatteintäkterna justeras från 
budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag och utjämning 
justeras från 10 249 tkr till 30 671 tkr. 

4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avskrivningskostnader 
justeras från 5 384 tkr till 10 000 tkr. 

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra 1 550 tkr från 
kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset. 

6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från 
bildningsnämnden 108 tkr, skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 
tkr till kommunstyrelse, totalt 616 tkr för kommunikatörer. 

7. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från miljö- och 
tekniknämnden 2 600 tkr, för samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra 1000 tkr från KS 
förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm  

9. Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 300 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelning för satsning på e-tjänster. 

10. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår 

11. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut per augusti 2014 

__________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Carin Homann, Ekonom 
0171-528 05 
carin.homann@habo.se 

 

 
Delårsuppföljning 31 mars 2014 
Sammanfattning 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska förändringar mellan nämnderna görs på finansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i kommunens 
budget för år 2014. Resultatet uppgick till 8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige för år 2014. I samband med att riksdagen 
antog förslaget om förändringarna i inkomst och kostnadsutjämningen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot förbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att kommunen 
har stora investeringar. Förvaltningen förslår att budgeten för avskrivningar 
justeras upp till 10,0 mkr från 5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessa justeringar för år 2014 uppgår till 19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det 
ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna förslag till åtgärder för att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på 3,6 mkr. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade förskoleavdelningar och för små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen för att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsförslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ännu inte 
presenterade från förvaltningen. 
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Socialnämnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
finns inom köpt institutionsvård för barn och vuxna. Äldreboendet 
Solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, försörjningsstödet 
ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder för att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärderna i 
prognosen. Förslag till åtgärder för att komma i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi för år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder för att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten för dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnder prognostiserar att följa budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten  

Följande budgetförändringar föreslås för justering av skatteintäkter, 
utjämning och av avskrivningskostnader. 

- Skatteintäkterna justeras från budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

- Statsbidrag och utjämning justeras från 10 249 tkr till 30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till 10 000 tkr. 

Nämndernas driftbudgetramar behöver förändras till följd av genomförda 
förändringar i organisationen samt till följd av fattade beslut. 
Budgetförändringarna ingår redan i driftredovisningen för att underlätta 
uppföljning, men förändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fullmäktige. 

Följande budgetförändringar är aktuella: 

- Överföring från kommunstyrelsens förfogande till miljö- och 
tekniknämnden för hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 
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- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden 108 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm 
från miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen 1 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av 1000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler mm (beslut KS 7 april) 

- Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen 
för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
Skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning 31 mars 2014 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsuppföljning 
per 31 mars 2014. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att skatteintäkterna justeras från 
budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag och utjämning 
justeras från 10 249 tkr till 30 671 tkr. 

4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avskrivningskostnader 
justeras från 5 384 tkr till 10 000 tkr. 

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra 1 550 tkr från 
kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset. 

6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från 
bildningsnämnden 108 tkr, skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 
tkr till kommunstyrelse, totalt 616 tkr för kommunikatörer. 
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7. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från miljö- och 
tekniknämnden 2 600 tkr, för samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra 1000 tkr från KS 
förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm  

9. Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 300 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelning för satsning på e-tjänster. 

10. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår 

11. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut per augusti 2014 

__________ 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Överförmyndarnämnd 
Bildningsnämnd 
Skolnämnd 
Socialnämnd 
Miljö- och tekniknämnd 
Tillståndsnämnd 
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1 Förvaltningsberättelse 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 
Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver organisatoriska förändringar mellan 
nämnderna görs på finansiella konton eftersom ändringar i inkomst- och 
kostnadsutjämningssystem, som beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är 
justerad i kommunens budget för år 2014. Resultatet uppgick till 8,4 mkr i budgeten 
som beslutades av kommunfullmäktige för år 2014. I samband med att riksdagen antog 
förslaget om förändringarna i inkomst och kostnadsutjämningen och den senaste 
skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot förbättrats med 15,3 mkr. 
Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att kommunen har stora investeringar. 
Förvaltningen förslår att budgeten för avskrivningar justeras upp till 10,0 mkr från 
5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. Budgeterat resultat efter dessa justeringar för år 
2014 uppgår till 19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 
I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det ekonomiska utfallet 
för hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningarna. 
Vid negativa avvikelser ska förvaltningarna lämna förslag till åtgärder för att eliminera 
underskotten och samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms 
som nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om vilka 
åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på 3,6 mkr. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst nyöppnade 
förskoleavdelningar och för små klasser inom grundskolan som är orsaken. 
Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt den fastställda 
åtgärdsplanen för att nå budget i balans. Några konkreta åtgärdsförslag för att uppnå 
budget i balans år 2014 är ännu inte presenterade från förvaltningen. 

Socialnämnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna finns inom köpt 
institutionsvård för barn och vuxna. Äldreboendet Solängens tredje avdelning öppnas 
tidigare än planerat, försörjningsstödet ökar och handläggningen inom 
myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är också några viktiga avvikelser. 
Socialnämnden har beslutat om ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna. Hänsyn har 
tagits till åtgärderna i prognosen. Förslag till åtgärder för att komma i balans år 2014 är 
inte presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi för år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns för att hantera 
ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs att skolnämnden och 
socialnämnden vidtar åtgärder för att minimera/åtgärda befarade underskott redan år 
2014 och att budgetföljsamheten för dessa nämnder förbättras. 

Övriga nämnder prognostiserar att följa budget. Dock kommer avfallsverksamheten 
inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i underskott till följd av planerade 
kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten  
Följande budgetförändringar föreslås för justering av skatteintäkter, utjämning och av 
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avskrivningskostnader. 

- Skatteintäkterna justeras från budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

- Statsbidrag och utjämning justeras från 10 249 tkr till 30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till 10 000 tkr. 

Nämndernas driftbudgetramar behöver förändras till följd av genomförda förändringar i 
organisationen samt till följd av fattade beslut. Budgetförändringarna ingår redan i 
driftredovisningen för att underlätta uppföljning, men förändringar av budget mellan 
nämnder ska beslutas av fullmäktige. 

Följande budgetförändringar är aktuella: 

- Överföring från kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 

- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden 108 tkr, skolnämnden 323 tkr 
och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens kommunikationsavdelning, totalt 
616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm från miljö- och 
tekniknämnden till kansli 552 tkr, kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- 
och utvecklingsavdelningen 1 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av 1000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i 
samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm (beslut KS 7 
april) 

- Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning inom 
kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till Skoklosters 
bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i budgetjusteringen eftersom 
beloppet är både oklart till sin storlek och tillfälligt. 
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1.1 Investeringsredovisning 

I investeringsbudgeten ingår de 7 820 tkr som fullmäktige beslutat att överföra från 
föregående år. Den totala budgeten är 92,2 mkr och prognosen är 95,9 mkr, vilket gör 
att budgeten överskrids med 3,6 mkr. 

Orsakerna är huvudsakligen att VAs exploateringsutgifter inte har budgeteras men 
väntas bli 3 mkr och att kommunstyrelsen har anskaffat stationshuset vid järnvägen för 
1,3 mkr som ett led i exploateringen av Bålsta centrum. 

 

Nämnder, tkr Budget 
2014 

Utfall 
mars 
2014 

Prognos 
2014 

Avvikels
e 

Justering 
pågående 
projekt till 

2014 

Prognos- 
avvikelse 

netto 

Kommunstyrelsen -4 154 -1 602 -5 430 -1 276 0 -1 276 

Bildningsnämnd -622 -7 -622 0 0 0 

Skolnämnd -1 996 -37 -1 996 0 0 0 

Socialnämnd -2 895 -476 -2 435 460 0 460 

Miljö- och tekniknämnd -70 783 -17 642 -70 783 0 0 0 

Tillståndsnämnd -15 -20 -20 -5  -5 

Summa 
skattefinansierade 
verksamheter 

-80 465 -19 784 -81 286 -821 0 -821 

VA -11 020 -798 -14 020 -3 000 0 -3 000 

Avfall -750 0 -550 200 0 200 

Summa taxefinansierade 
verksamheter -11 770 -798 -14 570 -2 800 0 -2 800 

Summa -92 235 -20 582 -95 856 -3 621 0 -3 621 
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1.2 Driftredovisning 

Verksamhetsnivå netto, tkr Budget 
2014 KF 

Justerad 
budget 

2014 

Utfall 
mars 2014 

Prognos 
2014 Avvikelse 

Kommunfullmäktige -883 -883 -168 -883 0 

Stöd till politiska partier -930 -930 -577 -930 0 

Valnämnden -299 -299 305 -299 0 

Revision -973 -973 -108 -972 1 

Överförmyndarnämnd -1 121 -1 121 -199 -1 121 0 

Kommunstyrelsen -99 438 -100 104 -24 380 -100 080 24 

Bildningsnämnd -110 436 -110 328 -27 978 -110 235 93 

Skolnämnd -352 122 -352 799 -85 617 -359 957 -7 158 

Socialnämnd -239 212 -239 027 -58 723 -244 622 -5 595 

Miljö- och tekniknämnd -90 087 -89 037 -20 485 -89 037 0 

Tillståndsnämnd -9 200 -9 200 -1 981 -9 200 0 

Summa skattefinansierade 
verksamheter -904 701 -904 701 -219 911 -917 336 -12 635 

      

Avfallshantering 0 0 2 212 -2 000 -2 000 

Vattenverket 0 0 4 648 0 0 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 0 0 6 860 -2 000 -2 000 

      

Pensions- och upplupna 
lönekostnader -13 165 -13 165 -3 826 -13 165 0 

Avskrivningar -5 384 -10 000 -2 705 -11 499 -1 499 

Internränta intäkter och 
kostnader 25 201 25 201 5 743 23 480 -1 721 

Exploatering och reavinster 0 0 2 389 2 389 2 389 

Summa finansförvaltning 6 652 2 036 1 601 1 205 -831 

      

Skatteintäkter 919 826 914 728 228 277 914 728  

Slutavräkning 0 0  0 0 

Statsbidrag och utjämning 10 249 30 671 7 292 30 671 0 

Utjämning kollektivtrafik C-län 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 3 000 3 000 96 3 000 0 

Finansiella kostnader -26 625 -26 625 -3 926 -26 625 0 

Summa finansiering 906 450 921 774 231 739 921 774 0 

      

Årets resultat 8 401 19 109 20 289 3 643 -15 466 

      

Resultat som andel av 
skattenettot 0,9 % 2,0 %  0,4 %  
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2 Kommunstyrelsen 

2.1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamheter prognostiseras att tillsammans följa driftbudgeten. På 
avdelningsnivå finns dock vissa avvikelser. 

Flera omdisponeringar av driftbudget föreslås främst till följd av omorganisationer 
mellan nämnderna. 

Exploatering och reavinster väntas uppgå till 2,4 mkr. 

Investeringsbudgeten överskrids med köpet av stationshuset för 1,3 mkr som ett led i 
exploateringen av Bålsta centrum. 

2.2 Drift- och investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens budget för 2014 fastställdes till 102 524 tkr i december av 
fullmäktige. För att underlätta jämförelse ingår de budgetförändringar för 2014 som 
fullmäktige väntas godkänna i juni, i kolumnen budget 2014. Följande förändringar 
avses: 

- Överföring från KS förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra landstingshuset 
1550 tkr (beslut KS) 

- Överföring av kommunikatörer från olika förvaltningar till 
kommunikationsavdelningen KS, 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm från miljö- och 
tekniknämnden till kansli 552 tkr, kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- 
och utvecklingsavdelningen 1 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av 1000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i 
samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm (beslut KS 7 
april) 

- Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning KS. Nytt 
beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från plan- och utvecklingsavdelningen till 
kommunikationsavdelningen för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till Skoklosters 
bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i budgetjusteringen eftersom 
beloppet är både oklart till sin storlek och tillfälligt. 

Kommunstyrelsens budget för 2014 uppgår därmed till 103 190 tkr. 

2.2.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Övergripande  verksamheter       

Kommunfullmäktige -694 -910 -168 -910 0  

Valnämnd -16 -299 305 -299 0  

Stöd till politiska partier -900 -930 -577 -930 0  

Revision -934 -972 -108 -972 0  

S:a övergripande  verksamheter -2 544 -3 111 -549 -3 111 0  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

       

Kommunstyrelsen       

Kommunstyrelsen -2 115 -2 025 -459 -2 025 0  

KS förfogande 0 -2 350 0 -2 350 0 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskott -192 -173 -24 -173 0  

Personal och förhandlingsutskott -7 -7 -1 -7 0  

Pensionärsråd -89 -85 -27 -85 0  

Handikappråd -65 -84 -5 -84 0  

Vigselavgift 22 20 1 20 0  

S:a  kommunstyrelsen -2 446 -4 704 -515 -4 704 0  

       

Kommundirektörs  stab       

KD-stab -1 569 -2 700 -370 -2 365 335  

Projekt ungdomssatsning -2 535 -2 625 -6 -2 625 0  

Medlemsavgifter -2 569 -2 575 -376 -2 575 0  

Räddningstjänst -16 200 -17 540 -4 385 -17 540 0  

Säkerhet 0 0 -172 -258 -258  

S:a  Kommundirektörs stab -22 873 -25 440 -5 308 -25 363 77 2 

       

Administrativa  avdelning       

Kansli -3 214 -3 591 -785 -3 591 0  

IT-enheten -8 242 -9 287 -2 003 -9 287 0  

Upphandlingsenheten -2 683 -3 004 -712 -3 004 0  

Ekonomienheten -7 337 -7 083 -1 850 -7 083 0  

Försäkringar -539 -1 600 -475 -1 600 0  

S:a administrativa avdelning -22 015 -24 565 -5 825 -24 565 0  

       

Kommunikation och  service       

Kommunikation -3 251 -4 003 -646 -4 003 0  

Kontaktcenter -2 283 -3 263 -620 -3 263 0  

Kafé Håbo -2 156 -448 -100 -448 0  

Vaktmästeri/tryckeri -1 102 -1 480 -466 -1 480 0  

S:a  kommunikation och service -8 792 -9 194 -1 831 -9 194 0  

       

Plan och utveckling       

Plan och utvecklingsavdelning -5 706 -4 910 -1 254 -4 699 211  

S:a plan och utveckling -5 706 -4 910 -1 254 -4 699 211 3 

       

Personalavdelning       

Personalavdelning -3 677 -4 051 -1 017 -4 051 0  

Löneenheten -2 425 -2 495 -752 -2 495 0  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

S:a  personalavdelning -6 102 -6 546 -1 769 -6 546 0  

       

Kultur och  livsmiljö       

Kultur och livsmiljö -1 529 -2 289 -517 -2 303 -14  

Vänortsverksamhet -90 -100 0 -100 0  

Kulturverksamhet -1 297 -1 434 -219 -1 504 -70  

Bibliotek -6 601 -6 789 -1 802 -6 789 0  

Fritidsverksamhet -13 788 -14 109 -4 790 -14 312 -203  

S:a kultur och livsmiljö -23 305 -24 721 -7 328 -25 008 -287 4 

       

Summa -93 784 -103 191 -24 830 -103 191 0  

       

Exploatering och reavinst 1 493 0 2 389 2 389 2 389  

Kommentarer driftredovisning 

1. KS förfogande 
Till kommunstyrelsens förfogande fanns 5 000 tkr. Det har använts till hyra 
landstingshuset 1550 tkr, ökade kostnader i samband med läraskolans övertagande av 
Mansängsförskolans lokaler mm 1000 tkr och nattvandring/projekt ungdomssatsning 
100 tkr. Återstår 2 350 men då har hänsyn inte tagits till beslutat maximalt bidrag 
330 tkr till Skoklosters bygdegård. 

2. Kommundirektörens stab +77  tkr 
Bidraget från myndigheten för statlig beredskap är väsentligt lägre än föregående år och 
kostnaderna har inte hunnit anpassas. Överskott på kommundirektörens stab täcker 
underskottet. 

3. Plan- och utvecklingsavdelningen +211 tkr 
En halvtidstjänst som kommunekolog vakanshålls vilket finansierar underskott på 
kultur- och livsmiljö. 

34 Kultur och livsmiljö -287 tkr 
Avvikelser från personalbudgeten har uppstått på grund av personalförändringar. 

Håbo kommuns sommarjobb för ungdomar har lagts på avdelningen. Den ökade 
kostnaden påverkar personalbudgeten men finansieras med intäkter från övriga 
förvaltningar. 
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2.2.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Voteringsutrustning 0 -150 0 -150 0  

Ärendehanteringssystem -306 -1 692 -44 -1 692 0 1 

Kontaktcenter 0 -50 0 0 50 2 

Inventarier IT-enheten -1 048 -1 601 -105 -1 601 0  

KS övergripande gemensamt -348 -200 -9 -200 0  

Biblioteket -73 -191 -49 -294 -103  

Gem lokaler BCJF -304 -165 -77 -165 0 3 

Stationshuset 0 0 -1 328 -1 328 -1 328 4 

Övergran 6:6, anslutn VA -111 0 0 0 0  

Summa -2 190 -4 154 -1 602 -5 430 -1 276  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Ärendehanteringssystem 
692 tkr i budget har överförts från föregående år och den totala budgeten är 1 692 tkr. 
Utfallet följer budgeten. 

2. Kontaktcenter 
Investeringen i den sista arbetsplatsen blir betydligt mindre än beräknat och bokförs 
därför som driftkostnad. Här blir det överskott. 

3. Gemensamma lokaler BCJF 
165 tkr har överförts från föregående år för bland annat skyltsystem på BCJF. 

4. Stationshuset 
Som ett led i exploateringen av Bålsta centrum har stationshuset förvärvats av Håbohus 
AB. 

  

  

Delårsuppföljning Mars 2014 10(56) 



3 Överförmyndarnämnden 

3.1 Sammanfattning 

3.2 Drift- och investeringsredovisning 

3.2.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Överförmyndare -1 098 -1 121 -284 -1 121 0  

Kommentarer driftredovisning 

3.2.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Överförmyndare -9 0 0 0 0  

Kommentarer investeringsredovisning 
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4 Bildningsnämnden 

4.1 Sammanfattning 

Bildningsnämndens prognos visar på ett litet överskott på 93 tkr för 2014 vilket kan 
förklaras av att färre elever förväntas söka till skolor i annan kommun samtidigt som 
prognosen för elevintäkter från annan kommun ser bättre ut än budgeterat. 

Fridegårdsgymnasiets ekonomi visar på ett underskott på 418 tkr. Det råder dock stor 
osäkerhet vad gäller elevvolymerna, framförallt på idrottsklass och IM-språk vilket gör 
att resultatet kan förändras mycket. Handels- och administrationsprogrammet har även 
detta år få sökande och i prognosen förväntas inte detta program att starta. 

Ett fortsatt arbete med att marknadsföra Fridegårdsgymnasiet och Håbo 
vuxenutbildning kommer att ske under 2014 för att på det sättet öka antalet elever som 
väljer att läsa sin gymnasieutbildning där. 

Vuxenutbildningen förväntas gå med ett underskott på 293 tkr vilket främst kan 
förklaras med ökade personalkostnader. 

Musikskolan förväntas hålla budget. 

4.2 Volymer och nyckeltal 

4.2.1 Gymnasieskola 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 2014 Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Elevantal Fride 326 307 338 311 314 

Elevantal Kämpe 83 96 80 91 111 

Elevantal Fride, sälj 31 26 33 27 35 

Elevantal Kämpe, sälj 31 44 28 36 39 

Elevantal köp 514 496 522 492 476 

Kostnad per elev Fride, kr 86 322 76 300   78 500 

Kostnad per elev Kämpe, kr 202 096 203 500   176 300 

Kostnad per elev snitt egen 
regi, kr 

109 817 106 500   104 000 

Årsarbetare undervisning 42,5 42,4 43,8 44,13 43,3 

Årsarbetare undervisning 
Fride 

26,6 23,9 27,4 26,19 25,84 

Årsarbetare undervisning 
Kämpe 

15,9 18,4 16,3 17,94 17,5 

Antal lärare per 100 elever 9,6 9,5 9,5 9,1 9,8 

Antal lärare per 100 elever 
Fride 

8,2 7,8 8,1 8,4 8,2 

Antal lärare per 100 elever 
Kämpe 

19,2 19,3 20,4 19,7 16,4 

Kr per såld plats Fride 71 016 74 900   73 600 

Kr per såld plats Kämpe 244 436 250 200   249 000 

Kr per såld plats snitt 157 726 180 200   166 700 

Kr per köpt plats 
(interkommunal ersättning) 

100 241 106 200   104 000 
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Elevantal Fride 

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

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

Från och med hösten 2014 startar idrottsklass på samhällsprogrammet och 
ekonomiprogrammet vilket förväntas öka antalet elever jämfört med vårterminen. 

Frides IM planeras att flytta från Fride till Kämpe under hösten. 

Elevantal Kämpe 

Elevantalet förväntas fortsätta öka under 2014. 

Från och med hösten 2014 planeras en sammanslagning av IM-organisationen vilket 
medför ökat antal elever på Kämpe från och med höstterminen. 

Elevantal Fride, sälj 

Ökningen av elever från annan kommun beror på satsningen på idrottsklasser från och 
med höstterminen. 

Elevantal Kämpe, sälj 

Kämpe fortsätter att växa och intresset från annan kommun är fortsatt högt vilket i 
prognosen ger en ökning av elever från och med höstterminen. 

Elevantal köp 

Färre elever förväntas söka skolor i annan kommun vilket ger en sänkning av 
prognosen. 

Kostnad per elev Fride, kr 

Kostnaden per elev ökar något jämfört med budget vilket kan förklaras av satsningen på 
idrottsklass samt studiesupporten. 

Kostnad per elev Kämpe, kr 

Kostnaden per elev på Kämpe sjunker jämfört med budget vilket dels kan förklaras med 
att de IM-elever som inte är lika resurskrävande flyttar till Kämpe från och med hösten 
vilket även sänker snittkostnaden per elev. 

Kostnad per elev snitt egen regi, kr 

Snittkostnaden per elev förväntas sjukna något vilket beror på ökade elever från och 
med hösten med i stort sett befintlig organisation vilket ger en lägre snittkostnad totalt. 

Årsarbetare undervisning 

Antal årsarbetare förväntas öka något jämfört med budget. 

Årsarbetare undervisning Fride 

Den pedagogiska personalen på Fride ökar något vilket beroende på ökat antal elever 
samt en satsning på studiesupporten från och med hösten. 
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Årsarbetare undervisning Kämpe 

Genom att se över arbetssättet på Kämpe förväntas antal årsarbetare att sjunka något. 

Antal lärare per 100 elever 

Jämfört med budgeten är antalet lärare per 100 elever i stort sett oförändrat. 

4.2.2 Gymnasiesärskola 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Elevantal egen regi 20 21 19 20 20 

Elevantal sälj 7 8 7 6 8 

Elevantal köp 3 3 4 3 3 

Kostnad per elev egen regi 472 000 450 500   516 500 

Årsarbetare undervisning 7,7 5,7 7 7,35 7,05 

Lärare per 100 elever 38 27,14 36,8 36,75 36,14 

Kr per såld plats 431 086 425 500   505 900 

Kr per köpt plats 259 100 388 000   388 000 

Elevantal egen regi 

Elevantalet förväntas vara 20 st hela året. 

Elevantal sälj 

Under hösten förväntas antalet elever från annan kommun att öka jämfört med våren. 

 

4.2.3 Musikskola 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 2014 Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Musikskola 
nettokostnad per 
invånare 6-15 år, kr 

1 487 1 612   1 628 

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, kr 

Under 2014 har budgeten utökats jämfört med tidigare år. 

4.3 Drift- och investeringsredovisning 

Bildningsnämndens budget för 2014 fastställdes till 110 436 tkr i december av 
fullmäktige. För att underlätta jämförelse ingår den budgetförändring för 2014 som 
fullmäktige väntas godkänna i juni, i kolumnen budget 2014. 

Förändringen avser flytt av kommunikatör från BN till KS 108 tkr. Bildningsnämndens 
nya budget för 2014 är 110 328 tkr. 
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4.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Bildningsnämnd -148 -276 -19 -276 0  

Nämndadministration -160 -172 -39 -169 3  

Förvaltningsledning -2 195 -1 779 -269 -1 616 163  

Summa ledning -2 503 -2 227 -327 -2 061 166 1 

Gymnasieskola centralt -30 304 -31 613 -8 346 -32 743 -1 130  

Fridegårdsgymnasiet -5 741 0 -499 -418 -418  

Interkommunal ersättning -51 846 -54 649 -13 069 -52 200 2 449  

Summa gymnasieskola -87 891 -86 262 -21 914 -85 361 901 2 

Gymnasiesärskola egen -6 423 -6 185 -1 878 -6 195 -10  

Gymnasiesärskola, köp -777 -800 -289 -800 0  

Summa gymnasiesärskola -7 200 -6 985 -2 167 -6 995 -10 3 

Grundvux -735 -828 -159 -802 26  

Gymnasial vuxenutbildning -2 488 -2 843 -785 -2 938 -95  

Särvux -1 156 -1 003 -297 -1 112 -109  

Svenska för invandrare, SFI -2 017 -2 262 -613 -2 377 -115  

Summa vuxenutbildning -6 396 -6 936 -1 854 -7 229 -293 4 

Uppföljningsansvar -235 -265 -44 -230 35  

BCJF Övrigt 0 -2 484 -719 -3 190 -706 5 

Allmän kulturverksamhet -68 -71 -3 -71 0  

Musikskola -4 165 -4 620 -871 -4 620 0  

Kultur i skolan -456 -478 -79 -478 0  

Summa musikskolan -4 689 -5 169 -953 -5 169 0 6 

Summa Bildningsnämnden -108 914 -110 328 -27 978 -110 235 93  

Kommentarer driftredovisning 

1 Summa ledning (+ 166 tkr) 
Överskottet beror på lägre personalkostnader än väntat på förvaltningsledningen. 

2 Summa gymnasieskola (+ 901 tkr) 
Kostnaden för gymnasieskola förväntas bli lägre än budgeterat främst på grund av att 
fler elever förväntas söka till Fridegård, både interna och externa elever. Detta ger 
ökade intäkter för försäljning av elevplatser och lägre kostnader för köp av plats i annan 
skola. 

Fridegårdsgymnasiet förväntas gå med ett underskott på 418 tkr. Vid årets början låg 
besparingskravet på 1 375 tkr vilket nu är inhämtat genom ökade elevintäkter för 
idrottsklass och IM-språk. Underskottet beror på förväntade engångsinvesteringar inför 
uppstarten av idrottsklassen vilket det i prognosen är avsatt ca 600 tkr för. 

3 Summa gymnasiesärskola (- 10 tkr) 
Gymnasiesärskolan förväntas hålla budget. 

4 Summa vuxenutbildning (- 293 tkr) 
Vuxenutbildningen förväntas gå med ett underskott framförallt på grund av ökade 
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kostnader för undervisning på Komvux, ökade ledningskostnader på Särvux samt en 
stor osäkerhet kring den statsfinansierade ersättningen för de asylsökande eleverna på 
SFI. 

5 Summa BCJF Övrigt (- 706 tkr) 
BCJF övrigt förväntas gå med ett underskott beroende på ökning av vaktmästarkostnad 
för åtgärder som inte är direkt relaterade till gymnasieskolans verksamheter samt en 
utökning av bland annat underhållskostnader och ronderingskostnader. 

6 Summa musikskolan (+ 0 tkr) 
Musikskolan förväntas hålla budget. 

  

4.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Bildningsnämnden -613 -621 -7 -621 0  

Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten 2014 för Bildningsnämnden består av: 

IT-utrustning (server mm) gymnasiet 75 000 

Projektor grupprum gymnasiet 25 000 

Datorer gymnasiet 150 000 

Laborationsmtrl NA/TE 100 000 

Möbler gymnasiet 171 000 

Marknadsföringsmtrl gymnasiet 100 000 

TOTALA INVESTERINGAR 621 000 

I prognosen förväntas alla inköp att genomföras som planerat.  
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5 Skolnämnden 

5.1 Sammanfattning 

Skolnämnden har tilldelats en budgeterad ramökning om 1 000 tkr för ombyggnader i 
samband med flytt av Mansängens förskola och efter en omorganisation av 
informationsavdelningen har nämndens budget reducerats med 323 tkr. 

Skolnämndens helårsprognos visar ett underskott om 7 158 tkr varav merparten hänförs 
till förskola och grundskola i egen regi beroende på nyöppnade förskoleavdelningar och 
för små klasser inom grundskolan. 

Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt den fastställda 
åtgärdsplanen för budget i balans. Förvaltningen har prioriterat arbetet genom att ha 
inrättat en vikariepool med framförallt barnskötare och assistenter i syfte att få en större 
rörlighet mellan enheterna, vid behov av vikarier ska dessa i första hand rekryteras från 
vikariepoolen. Prognosen förutsätter att övervägande del av personalen inom 
vikariepoolen kommer att från höstterminen rekryteras till vikarietjänster eller ordinarie 
tjänster. 

5.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Åtgärder för att komma i balans 2014 
I årsredovisningen visar nämndens enheter ett underskott utifrån beslutad budget 2013. 
Förskole- och framförallt skolenheterna har svårt att klara sin organisation utifrån 
beslutad skolpeng. Detta har flera orsaker, dels att de genomsnittliga klasserna är 
relativt små och dels att omfattande resurser har lagts på barn och elever i stora behov 
av särskilt stöd. 

Enheternas underskott finns kvar under 2014, bl a beroende på skolornas 
läsårsplanering, där förändringar framförallt sker mellan olika läsår. För 2014 innebär 
det att vårterminen har en organisation som i stort sett är densamma som andra halvåret 
2013. 

Vid övergången till budget 2014 har enheterna ett omfattande prognostiserat underskott. 
För att åtgärda detta sker en minskning av antalet personal inför hösten. Totalt berör 
detta ca 15 tjänster inom förskola och skola - dock inga lärartjänster. Barn- och 
utbildningsförvaltningen avser inte att varsla eller säga upp denna personal. Inom 
förskolor och skolor finns en rörlighet inför varje läsår där vakanser uppstår och 
förvaltningen beräknar att dessa personer finns i arbete under kommande läsår. Saknas 
det inledningsvis fasta tjänster finns det ett stort behov av vikarier för kortare eller 
längre uppdrag. 

Förvaltningen beräknar att helårskostnad för vikariepoolen uppgår till ca 5 mkr och 
eftersom prognosen förutsätter att merparten av personalen kommer att täcka behov av 
vikarier och ordinarie tjänster från höstterminen 2014 förväntas en kostnadsminskning 
under hösten om ca 1,5 mkr jämfört med vårterminen 2014. Dessa förändringar 
påverkar framförallt läsåret 2014/15 och därmed är organisationen minskad också för 
våren 2015. 

Skolnämnden har antagit en handlingsplan för åren 2013 – 2015 där en rad åtgärder nu 
har genomförts enligt denna plan. Inför hösten granskas intaget till förskoleklass på ett 
annat sätt än tidigare. Det antal som tas in på respektive skola är betydelsefullt för flera 
års organisation framöver. För att klara framtida budgetkrav måste det finnas ett rimligt 
antal elever i varje klass. I planeringen för kommande läsår utgår förvaltningen från att 
flera skolor kan ges möjlighet till förändringar i lokalerna så att i snitt ca 25 elever kan 
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få plats i klassrummen. Det kan innebära att elevantalet i de lägre skolåren är färre och i 
de högre skolåren fler än 25 elever per klass. En sådan förändring sker nu i 
Västerängsskolan. Futurum samt Gröna dalen behöver också genomgå förändringar 
inför kommande år för att inrymma ett högre antal elever i klassrummen. 

Förvaltningen har granskat skolornas tjänsteplaneringar inför läsåret 14/15. Där framgår 
att vårens andel av det prognostiserade underskottet är mycket högre än inför hösten 
2014. Det innebär att de åtgärder som vidtagits inför kommande läsår 2014/15 sker 
enligt handlingsplanen. 

Trots åtgärder finns fortfarande ett prognostiserat underskott på ca 7,1 mkr. Inom barn- 
och ungdomsförvaltningen är den dominerande andelen av budget personalkostnader. 
Mer omfattande åtgärder för att nå budget i balans år 2014 innebär minskningar av 
personal framför inom allt skolområdet och kan resultera i stängning av verksamheter, 
enheter eller delar av dessa, med bl a förflyttningar av elever inför kommande läsår. 
Förvaltningen har på grund av detta lagt en successiv anpassning under åren 2013-15 i 
handlingsplanen där målet är en verksamhet i balans år 2015. Minskningen av 
kostnaderna från vårtermin till hösttermin som anges ovan visar att en anpassning till 
budget sker, men når inte fram år 2014 eller läsåret 2014/15. Om verksamheterna kan 
erhålla ett mindre extra tillskott i budget under våren 2015, är inriktningen att läsåret 
2015/16 sker på lägre och enligt ursprunglig beslutad budgetnivå. Detta innebär dock att 
nämnden får ett underskott för år 2014 som måste hanteras och förvaltningens uppdrag 
är att ge underlag för åtgärder med målet att nå en budget i balans. 

Åtgärd Besparingseffekt 
detta år 

Minskning av personal till vikariepool 1 500 tkr 

5.2 Volymer och nyckeltal 

5.2.1 Volymer, antal barn folkbokförda i Håbo Kommun per verksamhet 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Pedagogisk omsorg, egen regi 9 12 12 6 3,5 

Pedagogisk omsorg, fristående 
Håbo kommun 

12 12 12 13 13 

Pedagogisk omsorg, annan 
kommun. Köp av plats 

0 0 0 1 2 

Förskola, egen regi 987 908 1 038 998 957 

Förskola, fristående Håbo 
kommun 

166 177 176 172 168 

Förskola, annan kommun. Köp 
av plats 

8 7 10 7 9 

Fritidshem, egen regi 1 119 1 114 1 095 1 076 1 103 

Fritidshem, fristående Håbo 
kommun 

137 129 140 133 125 

Fritidshem, annan kommun. Köp 
av plats 

13 17 17 13 13 

Förskoleklass, egen regi 257 252 270 242 254 

Förskoleklass, fristående Håbo 
kommun 

34 34 36 33 31 

Förskoleklass, annan kommun. 2 1 3 2 2 
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Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Köp av plats 

Grundskola, egen regi 2 022 2 087 1 995 2 062 2 094 

Grundskola, fristående Håbo 
kommun 

394 414 381 404 416 

Grundskola, annan kommun. 
Köp av plats 

80 63 89 76 70 

Grundsärskola, egen regi 18 17 19 18 17 

Grundsärskola fritidselever, 
egen regi 

12 12 12 12 12 

Grundsärskola, annan kommun. 
Köp av plats 

0 0 0 0 0 

Summa 5 270 5 256 5 305 5 268 5 290 

5.3 Drift- och investeringsredovisning 

5.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Skolnämnd -253 -333 -63 -356 -23  

Nämndadministration -314 -344 -67 -332 12  

Övergripande och 
myndighetsutövning -9 411 -11 851 -2 235 -11 750 101 1 

Elevhälsoenhet, övergripande -815 -719 -170 -719 0  

Öppen förskola -1 344 -1 543 -397 -1 557 -14  

Pedagogisk omsorg, egen regi -870 -796 -119 -243 553 2 

Omsorg under OB-tid -367 -2 000 -197 -1 987 13  

Pedagogisk omsorg, köp och 
sälj -863 -896 -253 -1 065 -169 3 

Förskola, egen regi -78 899 -72 323 -16 745 -77 190 -4 867 4 

Förskola, köp och sälj -15 955 -18 822 -4 274 -17 171 1 651 5 

Vårdnadsbidrag -851 -891 -114 -718 173  

Grundskola, egen regi -192 368 -185 930 -47 242 -192 132 -6 202 6 

Grundskola, köp och sälj -38 823 -44 231 -10 800 -42 698 1 533 7 

Grundsärskola, egen regi -11 310 -11 743 -2 726 -11 692 51  

Grundsärskola, köp och sälj 0 813 0 813 0  

Elevhälsoenhet, gymnasieskola -1 022 -1 190 -215 -1 160 30  

Summa -353 465 -352 799 -85 617 -359 957 -7 158  

Kommentarer driftredovisning 

1. Övergripande och myndighetsutövning (+101 tkr) 
Förvaltningen förväntas få lägre kapitaltjänstkostnader eftersom investeringar 
senareläggs under året. 

2. Pedagogisk omsorg, egen regi (+553 tkr) 
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Ingen verksamhet planeras under hösten, vilket resulterar i överskott. 

3. Pedagogisk omsorg, köp och sälj (-169 tkr) 
Ökade kostnader för fristående verksamheter i Håbo och i annan kommun. 

4. Förskola, egen regi (-4 867 tkr) 
Den egna förskolan förväntas gå med underskott beroende bland annat på 
extraöpppnade avdelningar under kortare tid. Dessa måste öppnas för att kunna klara 
garanti av plats inom 4 månader och innebär högre personalkostnader. Under hösten har 
förskolorna räknat med mindre barngrupper vilket innebär ökade personalkostnader. I 
Skokloster är verksamheten ännu inte samlad efter branden på Junibacken vilket gör det 
svårare för personalen att arbeta effektivt. 
Förskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

5. Förskola, köp och sälj (+1 651 tkr) 
Köp av förskoleplats från fristående och interkommunala huvudmän förväntas ge ett 
överskott berorende framförallt på att en fristående förskola i Håbo beräknas ha färre 
barn jämfört med budget. Även att kostnaden för barn i annan kommun blir lägre än 
budgeterat kommer att redovisa överskott. 

6. Grundskola, egen regi (-6 202 tkr) 
Den egna grundskolan förväntas gå med underskott eftersom att elevantalet i flera 
skolor är för lågt med väldigt små klasser vilket ger för låga elevintäkter samtidigt som 
personalkostnaden är för stor. På vissa skolor finns även barn med väldigt stora 
svårigheter vilket innebär att kostnaden för extra resurspersonal blir hög.  
Grundskolepersonalens andel av vikariepoolens kostnader ingår i underskottet. 

7. Grundskola, köp och sälj (+1 533 tkr) 
Färre dyra elever. 

5.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Övergripande och skolkontor -52 -116 -37 -116 0  

Barn- och elevhälsoenhet -64 -64 0 -64 0  

Förskola, egen regi -293 -188 0 -188 0  

Grundskola, egen regi -1 545 -1 576 0 -1 576 0  

Grundsärskola, egen regi -51 -52 0 -52 0  

Summa -2 005 -1 996 -37 -1 996 0  
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6 Socialnämnden 

6.1 Sammanfattning 

6.1.1 Åtgärdsplan för budget i balans 

Nedan presenteras de besparingsåtgärder som nämnden beslutat om, förvaltningens 
egna besparingar samt kostnadsutvecklingen för de olika verksamheterna. 

De presenterade besparingarna ger i förhållande till kostnadsökningarna en prognos på 
ett underskott om 5 595 tkr. 

Jämfört med föregående prognos återfinns de största kostnadsavvikelserna inom; 
särskilt boende då Solängens tredje avdelning öppnas tidigare än budgeterat, köpt 
institutionsvård för både vuxna och barn, samt inom myndighetsenheten där kostnader 
för inhyrda konsulter finns. 

Åtgärd Besparingseff
ekt detta år 

Av nämnd  beslutade besparingar (beslutat belopp 3860 tkr)  

Ej  tillsätta avdelningschef till avdelningen stöd till funktionsnedsatta  (beslutad 
besparing 400 tkr) 400 

Vakanta  tjänster hemsjukvård och rehab (beslutad besparing 570 tkr) 570 

Vakant  tjänst enhetschef äldreboende (beslutad besparing 400 tkr) 200 

Solängens  tredje avdelning öppnar 1 oktober istället för 1 september (beslutad  
besparing 345 tkr) 0 

Hyreshöjning  om 6% från och med 1 april (beslutad besparing 170 tkr) 155 

Vakant  tjänst som resurshandläggare/kontaktsekreterare (beslutad besparing 585 tkr) 585 

Daglig  verksamhet LSS samt arbetsmarknadsåtgärder, 1,0 årsarbetare samt  
lokalkostnader (beslutad besparing 665 tkr) 465 

Individuellt  behovsprövad öppenvård, såld plats i 5 mån utövar budget (beslutad 
besparing  175 tkr) 0 

Ungdomscoaching,  vakant tjänst som boendecoach med 30% (beslutad besparing 
150 tkr) 136 

Färdtjänst,  införande av begränsningar i resande (beslutad besparing 400 tkr) 400 

 2 911 

  

Förvaltningens  besparingar  

Demensteam  startat 1 augusti istället för 1 april 352 

Hemsjukvård,  SSK framskjuten tjänst Solängen 3:e avdelning 55 

Sjövägen  (300 tkr) 300 

Sjövägen  (322 tkr för dubbel enhetschef inom verksamheten) 322 

Socialpsykiatri 80 

Avlösarservice  i hemmet 346 

Familjehem 240 

Familjehem  extern, minskad kostnad 1 180 

Riksfärdtjänst 150 

Köp av  hemtjänst 1 660 

Dagverksamhet  äldre 44 
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Åtgärd Besparingseff
ekt detta år 

Korttidsboende  LSS, extern 70 

Handläggning  äldreomsorg 68 

Handläggning  övrigt 46 

 4 913 

  

Summa  totala besparingar (nämnd och förvaltning) 6 064 

  

Kostnadsökning  jämfört mot ursprunglig budget  

Socialchefens  kansli, högre kostnader för system, licenser och köpta tjänster -315 

Westerlunds  rehab -30 

Pomona,  nattpersonal pga oro kring brukare -50 

Dalängen,  minskade intäkter pga att säboplats används som korttidsplats -56 

Hemtjänst  kommunal regi -60 

Institutionsvård  äldre -550 

Köpt  korttidsvård äldre -100 

Solängen  (dag och natt) -1 700 

Fotvård -140 

Personlig  assistans med assistansersättning -170 

Personlig  assistans LSS -170 

Korttidsboende  Ekan, LSS -118 

Myndighetsenhetens  kansli -853 

Institutionsvård  BoU -4 300 

Institutionsvård  vuxna -460 

Behandlingsaktiviteter  öppenvård unga -200 

Kontaktpersoner  BoU SoL -93 

Försörjningsstöd -2 250 

Kontaktpersoner  vuxna LSS -200 

Boende  LSS -1 030 

Daglig  verksamhet LSS -29 

Biståndsutskott  jourverksamhet -13 

Kontrakterat  jourhem -12 

Kontaktfamiljer  BoU SoL -380 

Individuellt  behovsprövad öppenvård -140 

Summa  total kostnadsökning -13 419 

  

Summa  besparingar och kostnadsökningar (Prognos) -5 595 
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6.2 Volymer och nyckeltal 

6.2.1 Hemtjänst 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal kunder (kommunal 
hemtjänst) 

265 285 273 266 266 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

80 75 80 80 80 

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

 39 200  9 373 37 500 

6.2.2 Hemsjukvård 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal ärenden 445 440 374 364 440 

Kostnad per kund, kr 20 910 24 375   23 430 

6.2.3 Korttidsboende, äldre 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal platser 11 8 12 8 8 

Kostnad per plats, kr 331 700 466 250   466 250 

6.2.4 Särskilt boende Pomona hus 4 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal boenden 25 24 26 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl 
natt) 

531 100 523 000   516 800 

6.2.5 Särskilt boende Solängen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal boenden 20 23 17 20 26 

Kostnad per boende, kr (inkl 
natt) 

814 300 693 700   679 000 

Antal boenden 

Solängen har idag 18 stycken särskilt boendeplatser och 2 platser för 
korttids/växelvård/avlastning. Under maj månad kommer Solängens tredje avdelning 
om 10 platser att öppnas, vilket ger ett totalt antal platser om 30. Beräknat på helår ger 
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detta 26 helårsplatser. 

6.2.6 Särskilt boende Dalängen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
Mar 2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 584 100 596 800   596 800 

Antal boenden 

Dalängen har 17 stycken särskilt boendeplatser och en plats är för 
korttids/växelvård/avlastning. 

6.2.7 Socialpsykiatri 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall 
Mar 2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal kunder, dagtid 33 38 34 38 40 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,68 14,38 14,68 14,68 

Antal beslut, boendestödstimmar 10 400 12 500 2 750 3 060 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 2 087 2 200 493 561 2 244 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

100 100 100 100 100 

6.2.8 Personlig assistans 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 2014 Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Beviljade timmar 
LASS 

98 958 105 762 24 656 25 200 94 621 

Beviljade timmar 
LSS 

3 452 5 990 1 497 462 1 846 

Beviljade timmar LASS 

En liten ökning av beviljade timmar utifrån samma period 2013. Prognosen för helår 
visar på ett minskat antal timmar jämfört med utfallet föregående år. Detta beror på att 
ärenden avslutas successivt under året till följd av både indraget beslut samt att ärenden 
övergått till privat utförare. 

Beviljade timmar LSS 

Beviljade timmar LSS avser både personlig assistans enligt LSS, avlösarservice enligt 
LSS och ledsagare. 
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6.2.9 Sjövägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 12,64 11,4 10,7 10,7 

Personaltäthet (exkl natt) 1,5 1,7 1,5 1,8 1,7 

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 

85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 1 434 000 1 606 000   1 503 000 

6.2.10 Lindegårdsvägen gruppboende 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7,27 7,27 7,27 

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

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 725 700 760 200   760 200 

6.2.11 Ekans korttidsboende 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal brukare 17 20 17 17 17 

Antal årsarbetare 10,46 10,46 8,45 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 209 1 500 295 299 1 200 

Kostnad per brukare, kr 321 100 271 200   325 900 

Andel årsarbetare med 
utbildning % 

100 100 100 100 100 

Antal årsarbetare 

Antalet årsarbetare i verksamheten är 10,46 vilket inkluderar 0,34 enhetschef. 
Jämförelsetalet för mars 2013 är exkluderad 1,66 årsarbetare som avser ett 
assistansärende i verksamheten, samt del av enhetschef. 

6.2.12 Daglig verksamhet LSS 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 2014 Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal deltagare 48 35 30 50 50 

- varav 
företagsplatser 

7 8 6 9 9 

. 
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6.2.13 Institutionsvård vuxna 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 2014 Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal placerade 
personer 

26 17 6 14 20 

Antal placeringar 32 17 6 14 20 

Antal vårddygn 2 465 1 500 387 754 1 800 

Antal placerade personer 

Behoven kring institutionsvård för vuxna med missbruksproblem var hög under senare 
delen av 2013 vilket för med sig att beviljade vårdinsatser fortsätter under inledningen 
av 2014. Ett större antal LVM-anmälningar än under tidigare perioder har förekommit 
under inledningen av 2014. Behoven är stora och omfattande med 
missbruksproblematik, avsaknad av bostad och inte tillräckligt uppbyggd öppenvård. 
Prognosen för helåret är att antalet placeringar ska minska, korttidsvård erbjuds vid 
behov och att organisationsförändringen att Nakterhuset organiseras tillsammans med 
socialsekreterare ger effekter. 

6.2.14 Institutionsvård barn och unga 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal placerade personer 18 10 5 10 18 

Antal placeringar 19 11 5 11 20 

Antal vårddygn 2 187 1 200 191 700 2 500 

Antal placerade personer 

Institutionsvård barn och unga har ökat kraftigt under slutet av 2013 och fortsatt 
utveckling under första delen av 2014. Några av placeringar pågår under flera år och det 
har inte varit möjligt att bygga upp lösningar i hemmet. Under kvartal 1 i år, har 
familjer varit placerade för utredning på HVB-hem och där vi sedan byggt upp stöd i 
hemmet. Ny organisation från 1 maj där stöd och behandling organiseras tillsammans 
med socialsekreterare som arbetar med barnutredningar och insatser ger minskade 
kostnader för institutionsvård barn och unga. 

6.2.15 Barnavårdsutredningar 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Aktualiseringar 523 450 134 112 450 

Inledda utredningar 128 110 30 28 110 

Avslutade utredningar 116 110 30 23 110 
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6.2.16 Familjeteamet 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Behandlingsinsatser 292 340 129 141 314 

- varav individuella 
behandlingsinsatser för familj 

138 170 93 100 150 

- varav behandlingsinsatser i grupp 154 170 36 41 164 

Avslutade ärenden 65 90 8 20 80 

6.2.17 Försörjningsstöd 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal hushåll 271 280 156 163 290 

- varav antal arbetslösa 147 140 51 66 150 

Antal bidragsmånader 1 542 1 350 382 400 1 600 

6.3 Drift- och investeringsredovisning 

6.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Socialnämnd -262 -314 -53 -314 0  

Biståndsutskott -180 -148 -35 -148 0  

Biståndsutskott  jourverksamhet -105 -87 -24 -100 -13  

Nämndsadministration -330 -356 -87 -356 0  

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet -877 -905 -199 -918 -13  

       

Konsumentrådgivning -90 -110 -6 -110 0  

Alkohol-  och tobakstillstånd 13 -35 14 -35 0  

Socialchefens  kansli -6 617 -7 160 -1 561 -7 075 85 1 

Summa  övergripande 
socialtjänst -6 694 -7 305 -1 553 -7 220 85  

       

Anhörigstöd -609 -661 -163 -661 0  

Äldreomsorg  övergripande 1 291 0 0 0 0  

Westerlunds  rehab -1 283 -1 290 -330 -1 320 -30  

Demensteam 0 -980 0 -628 352 2 

Hemtjänst  Kärnhuset -5 161 -4 873 -1 122 -4 933 -60 3 

Hemsjukvård -9 305 -10 725 -2 181 -10 310 415 4 

Köp av  hemtjänst -22 288 -23 540 -5 225 -21 880 1 660 5 

Hemtjänst  natt -2 693 -2 872 -707 -2 872 0  

Trygghetslarm 7 -65 -15 -65 0  

Dagverksamhet  äldre -2 188 -2 152 -480 -2 108 44  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Korttidsboende  äldre -3 649 -3 730 -916 -3 730 0  

Rehab -6 373 -7 804 -1 775 -7 594 210 6 

Utskrivningsklara -20 -25 -6 -25 0  

Handläggning  äldreomsorg -1 383 -2 361 -435 -2 293 68  

Köp av  särskilt boende Attendo -14 291 -13 888 -2 265 -13 888 0  

Äldreboende  – Hus 4 -9 901 -9 834 -2 298 -9 634 200 7 

Äldreboende  – Hus 4, 
nattpersonal -3 377 -2 718 -761 -2 768 -50 8 

Intraprenad  Äldreboende -
 Dalängen (inkl natt) -10 514 -10 742 -2 513 -10 742 0  

Äldreboende  – Dalängen 
(avgifter och hyror) -577 -519 -209 -575 -56 9 

Äldreboende  - Solängen -12 025 -13 182 -2 855 -14 475 -1 293 10 

Äldreboende  - Solängen, 
nattpersonal -1 818 -2 774 -581 -3 181 -407 11 

Lägenhetshyror  Plommonvägen 
8 och 10 -499 -400 -139 -245 155 12 

Institutionsvård  äldre 0 0 -152 -550 -550 13 

Köpt  korttidsvård äldre -225 0 0 -100 -100 14 

Socialpsykiatri,  dag -5 622 -6 121 -1 384 -6 041 80 15 

Socialpsykiatri,  natt -2 527 -2 502 -643 -2 502 0  

Summa  äldreomsorg och 
boendestöd -115 030 -123 758 -27 155 -123 120 638  

       

Personlig  assistans LSS -2 428 -2 584 -504 -2 754 -170 16 

Personlig  assistans med 
assistansersättning -7 236 -6 747 -3 459 -6 917 -170 17 

Sjövägen  - boende LSS -8 603 -9 638 -2 077 -9 016 622 18 

Lindegårdsvägen  - boende LSS -4 354 -4 561 -1 094 -4 561 0  

Dalvägen  - boende LSS 0 -4 444 -587 -4 444 0  

Handläggning  
handikappomsorg -1 214 -1 366 -212 -906 460 19 

Boende m  särskild service, 
externt -6 586 -1 320 -981 -2 350 -1 030 20 

Korttidsboende  Ekan LSS -5 459 -5 423 -1 401 -5 541 -118 21 

Korttidsboende  tjänsteköp LSS -60 -120 0 -50 70  

Daglig  verksamhet LSS -7 217 -6 530 -1 688 -6 294 236 22 

Avlösarservice  i hemmet LSS -468 -680 -91 -334 346 23 

Förlängd  skolbarnomsorg LSS -326 -450 0 -450 0  

Kontaktpersoner  LSS -1 562 -1 500 -407 -1 700 -200  

Summa  Insatser enligt LSS -45 513 -45 363 -12 501 -45 317 46  

       

Färdtjänst -5 468 -5 400 -833 -5 000 400 24 

Riksfärdtjänst -100 -250 0 -100 150 25 
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Summa  Färdtjänst/riksfärdtjänst -5 568 -5 650 -833 -5 100 550  

       

Fotvård 49 94 -47 -46 -140 26 

Reception/vaktmästeri  
äldreomsorg -6 525 -6 708 -1 728 -6 708 0  

Summa  Förebyggande 
äldreomsorg -6 476 -6 614 -1 775 -6 754 -140  

       

Myndighetsenhetens  kansli -2 886 -2 816 -865 -3 669 -853 27 

Kansli  stöd och behandling -818 -809 -188 -809 0  

Handläggning  stöd och bistånd 
vuxen -2 617 -1 894 -734 -2 200 -306 28 

Institutionsvård  vuxna -5 902 -3 640 -1 527 -4 100 -460 29 

Öppen  missbruksvård -1 117 -1 113 -262 -1 113 0  

Kontaktpersoner  vuxna SoL -932 -1 011 -233 -1 011 0  

Handläggning  stöd och bistånd 
BoU -4 964 -4 523 -956 -4 407 116 30 

Institutionsvård  BoU -7 074 -3 700 -2 137 -8 000 -4 300 31 

Handläggning  familjehem 0-20 
år -1 183 -1 199 -280 -1 199 0  

Familjehem  0-20 år -2 119 -2 441 -686 -2 201 240 32 

Kontrakterat  jourhem -61 0 -12 -12 -12  

Familjehem  0-20 år, extern regi -3 196 -3 180 -704 -2 000 1 180 33 

Behandlingsaktiviteter  
öppenvård unga -687 -200 -301 -400 -200 34 

Kontaktpersoner  BoU SoL -1 434 -1 307 -332 -1 400 -93 35 

Kontaktfamilj  BoU SoL -786 -920 -285 -1 300 -380 36 

Handläggning  kontaktpersoner 
SoL -240 -288 0 0 288 37 

Individuellt  behovsprövad 
öppenvård (Biskops-Arnö) -1 599 -1 602 -48 -1 742 -140 38 

Familjebehandling -3 172 -3 235 -765 -3 235 0  

Ungdomscoaching -1 301 -1 226 -280 -1 090 136 39 

Förebyggande  arbete barn och 
unga 90 0 0 0 0  

Familjerätt -1 114 -1 258 -286 -1 258 0  

Familjerådgivning -276 -328 -77 -328 0  

Summa  Individ och 
familjeomsorg -43 388 -36 690 -10 958 -41 474 -4 784  

       

Handläggning  försörjningsstöd -1 917 -2 583 -591 -2 510 73 40 

Försörjningsstöd -10 520 -9 750 -3 094 -12 000 -2 250 41 

Sociala  jourboenden -161 0 -30 0 0  

Summa  Ekonomiskt bistånd -12 598 -12 333 -3 715 -14 510 -2 177  
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 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -34 -209 200 42 

Summa  
Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -34 -209 200  

Totalt -236 997 -239 027 -58 723 -244 622 -5 595  

Kommentarer driftredovisning 

Socialnämndens budget för 2014 fastställdes till 239 212 tkr i december av fullmäktige. 
För att underlätta jämförelse ingår de budgetförändringar för 2014 som fullmäktige 
väntas godkänna i juni, i kolumnen budget 2014. Följande förändringar avses: 

- Överföring av kommunikatör från socialförvaltning till kommunikationsavdelningen 
KS, 185 tkr. 
 

1. Socialchefens kansli (+85 tkr) 
I verksamheten finns besparingsåtgärden att inte tillsätta avdelningschef för 
funktionsnedsatta vilket motsvarar en besparing om 400 tkr. Verksamheten 
genomför den besparingen, men gör bedömningen att kostnaden för system, 
licenser och köpta tjänster kommer att bli högre än vad som budgeterats 2014. 
Verksamheten redovisar sammantaget en prognos på 85 tkr. 
 

2. Demensteam (+352 tkr) 
Verksamheten kommer att starta 1 augusti istället för 1 april. Detta medför en 
besparing om cirka 352 tkr. 200 tkr av besparingen om 352 tkr utgör besparing 
av enhetschef äldreboende. 
 

3. Hemtjänst Kärnhuset (kommunal regi) (-60 tkr) 
Verksamheten utför färre antal hemtjänsttimmar än budgeterat vilket medför en 
prognos om lägre intäkter för utförs hemtjänst med cirka 1 000 tkr. Intäkterna 
har under året varit lägre än budgeterat och spås fortsätta bli så beroende på en 
ökad tillgång till särskilt boendeplatser samt utökning av korttidsplatser på 
Solängen och Dalängen. Kostnaden för personal anpassas till de färre antalet 
utförda timmar och prognosen bedöms bli ca 1000 tkr lägre för personal. 
Personalkostnaderna regleras genom omarbetade scheman med kortare, men 
fler, arbetsdagar inom ordinarie bemanning. I prognosen ryms kostnader för ett 
extra fordon samt reparationskostnader för befintliga fordon samt korttidshyra 
av bilar då de befintliga reparerats. Sammantaget redovisar verksamheten en 
kostnad om 60 tkr. 
 

4. Hemsjukvård (+415 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott mot budget om 415 tkr. Beslutad 
besparing inom hemsjukvården är 285 tkr (50% av total besparing inom HSL 
och rehab med 570 tkr). Verksamheten redovisar ytterligare kostnadsminskning 
om 130 tkr. Total besparing beror på uppskjuten förstärkning samt 
vakanshållande av halvtidstjänst september-december för sjuksköterska till 
Solängen avdelning 3. 
 

5. Köp av hemtjänst (+1 660 tkr) 
Prognosen för köp av hemtjänst innebär lägre kostnader med 1 660 tkr. Köp av 
kommunal hemtjänst bedöms bli 1 000 tkr lägre än budgeterat och köp av privat 
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hemtjänst bedöms bli 800 tkr lägre. Den prognostiserade lägre kostnaden beror 
på att fler särskilt boendeplatser tillkommer under året samt dom nya riktlinjerna 
för biståndsbedömning som innebär att insatstiden samordnas när man har flera 
insatser. 
 

6. Rehab (+210 tkr) 
Beslutad besparing inom rehab är 285 tkr (50% av total besparing inom HSL 
och rehab med 570 tkr). Verksamheten redovisar på grund av uppskjuten 
förstärkning en prognos enligt beslutad besparing. Överskottet är något mindre 
jämfört med tidigare prognos då biträdande chef från och med maj tillträder 
tjänst som enhetschef. Sammantaget vidar verksamheten en prognos på 
+210 tkr. 
 

7. Äldreboende - Hus 4 (+200 tkr) 
Beslutad besparingsåtgärd om vakant tjänst som enhetschef från och med 1 maj 
och året ut, en besparing om 400 tkr. Chefstjänsten kommer att tillsättas från och 
med 1 september vilket innebär en besparing om 200 tkr istället för beslutade 
400 tkr. Resterande besparing, 200 tkr, görs i demensteam där tjänster tillsätts 
senare. 
 

8. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal (-50 tkr) 
Verksamheten visar ett underskott om 50 tkr då förstärkning är insatt på grund 
av ökad belastning och att en person ej kan lämna korttidsplanet nattetid på 
grund av oro kring brukare. 
 

9. Äldreboende - Dalängen (avgifter och hyror) (-50 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott i form av lägre intäkter då särskilt 
boendeplats används som korttidsplats. 
 

10. Äldreboende - Solängen (-1 293 tkr) 
Beslutad besparing om 345 tkr med anledning av framskjuten start av Solängens 
tredje avdelning från 1 september till 1 oktober kommer ej att genomföras. Den 
tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär att 
kostnaden för verksamheten (exklusive nattpersonal) ökar med 1 293 tkr. 
Sammantaget tillkommer 1 700 tkr för hela verksamheten (Solängen dag och 
natt). 
 

11. Äldreboende - Solängen, nattpersonal (-407 tkr) 
Den tredje avdelningen kommer att öppnas i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen innebär att 
kostnaden för nattpersonal i verksamheten ökar med 407 tkr. Sammantaget 
tillkommer 1 700 tkr för hela verksamheten (Solängen dag och natt). 
 

12. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 (+155 tkr) 
Hyreshöjning om 6% från och med 1 april enligt beslutad besparingsåtgärd om 
170 tkr. Hyreshöjningen ser efter beräkningar ut att bli ca 15 tkr lägre jämfört 
mot tidigare varför verksamheten redovisar ett litet underskott om motsvarande 
belopp. 
 

13. Institutionsvård äldre (-550 tkr) 
Vi ser behov av köpt särskilt boende men lyckas ofta pussla så att vi kan lösa det 
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inom kommunen idag. Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt 
boende och som bor kvar i hemmet med hemtjänst. Vi köper idag en extern plats 
och ser ytterligare behov av det under året. 
 

14. Köpt korttidsvård äldre (-100 tkr) 
Vi har idag cirka 20 personer som har beslut om särskilt boende och som bor 
kvar i hemmet med hemtjänst. I väntan på boendeplats behöver korttidsplatser 
köpas. Verksamheten redovisar en prognos på ett underskott om 100 tkr. 
 

15. Socialpsykiatri dag (+80 tkr) 
Verksamheten redovisar ett överskott om 80 tkr då bemanningen är lägre på den 
öppna verksamheten Källan. 
 

16. Personlig assistans LSS (-170 tkr) 
Verksamheten bedöms få högre kostnader om 170 tkr då nytt ärende tillkommit. 
 

17. Personlig assistans med assistansersättning (-170 tkr) 
Verksamheten visar högre kostnader pga att två ärenden övergått till privat regi, 
ökade personalkostnader i ett ärende då beslut om ändrade tider finns, högre 
timkostnad i och med förhöjt timbelopp för ett privat ärende. Ökade intäkter 
visas för ett ärende som beviljats förhöjt timbelopp, lägre kostnader för ett 
ärende som avslutas under året samt för sjuklöner. Verksamheten redovisar 
sammantaget ökade kostnader om 170 tkr jämfört med budget. 
 

18. Sjövägen - boende LSS (+622 tkr) 
Beslutad besparing om 300 tkr då verksamheten bedömdes vara för högt 
budgeterad med motsvarande belopp. Verksamheten genomför den planerade 
besparing om 300 tkr. I verksamheten ryms också två enhetschefer om vardera 
50% då utgången av 2013 såg ut så och beräknades så för 2014. (en av tjänsterna 
om 322 tkr ska budgetjusteras till Dalvägen) 
 

19. Handläggning handikappomsorg (+460 tkr) 
Beslutad besparing om 585 tkr då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsätts. Sammantaget visar 
verksamheterna handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd 
vuxen, handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL 
samt handläggning försörjningsstöd en besparing om 631 tkr. 
 

20. Boende LSS, externt (-1 030 tkr) 
Budgeten förstärktes med 900 tkr efter analys av verksamheten i början 2014. 
Sammantaget för köpt boende LSS så visar prognosen ett underskott om cirka 
1 mkr jämfört med ursprunglig budget. Jämför man med budget efter 
förstärkning är avvikelsen högre kostnader med 130 tkr. En plats kommer att 
köpas under hela 2014. Vid budget gjordes bedömning att alla köpta platser 
skulle avslutas under början av 2014. 
 

21. Korttidsboende Ekan LSS (-118 tkr) 
Verksamheten prognostiserar ett underskott som beror på ökade 
personalkostnader till följd av att extra insatser periodvis behöver sättas in för 
vissa barn som vistas i verksamheten. Den högre kostnaden beror också till del 
på att ordinarie personal får täcka förstärkning, rekrytering av vikarier pågår. 
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22. Daglig verksamhet LSS (+236 tkr) 
Beslutad besparing om 1,0 årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tkr där 
465 tkr av besparingen fördelas här och resterande inom 
arbetsmarknadsåtgärder. En fullständig analys visar att lokalerna har samma 
kostnad som budgeterat (det går ej att göra den besparing som antogs utifrån 
2013 års hyresnivåer). Verksamheten har under början av året haft höga 
kostnader för bland annat reparation av fönster efter skadegörelse, inköp av 
tvätt- och diskmaskin samt inköp och installation av dörröppnare. Verksamheten 
redovisar därmed ett överskott om 236 tkr, istället för 465 tkr som hela 
besparingen skulle inneburit. 
 

23. Avlösarservice i hemmet LSS (+346 tkr) 
Beslutad besparing om 200 tkr på grund av minskat antal ärenden. Prognos 
högre än planerad besparing vilket medför att verksamheten redovisar ett 
överskott om 346 tkr. 
 

24. Färdtjänst (+400 tkr) 
Beslutad besparing om 400 tkr i och med införande av begränsningar i resande. 
Prognosen för verksamheten visar att hela besparingen bedöms kunna 
genomföras. 
 

25. Riksfärdtjänst (+150 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos om minskade kostnader för riksfärdtjänst 
med ca 150 tkr. 
 

26. Fotvård (-140 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott om 140 tkr som beror på minskade 
intäkter till följd av färre utförda behandlingar. 
 

27. Myndighetsenhetens kansli (-853 tkr) 
Verksamheten redovisar ett underskott om 853 tkr till följd av att 
myndighetsenheten har kostnader för tillfälligt inhyrd personal. 
 

28. Handläggning stöd och bistånd vuxen (-306 tkr) 
Beslutad besparing om 585 tkr då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsätts. Sammantaget visar 
verksamheterna handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd 
vuxen, handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL 
samt handläggning försörjningsstöd en besparing om 631 tkr. 
 

29. Institutionsvård vuxna (-460 tkr) 
Behovet av institutionsplaceringar för vuxna bedöms vara högre än budgeterat 
vilket medför en prognos på ett underskott om 460 tkr. Behoven kring 
institutionsvård för vuxna med missbruksproblem var hög under senare delen av 
2013 vilket för med sig att beviljade vårdinsatser fortsätter under inledningen av 
2014. Ett större antal LVM-anmälningar än under tidigare perioder har 
förekommit under inledningen av 2014. Behoven är stora och omfattande med 
missbruksproblematik, avsaknande av bostad och inte tillräckligt uppbyggd 
öppenvård. Prognosen för helåret är att antalet placeringar ska minska, 
korttidsvård erbjuds vid behov och att organisationsförändringen att Nakterhuset 
organiseras tillsammans med socialsekreterare ger effekter. 
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30. Handläggning stöd och bistånd BoU (+116 tkr) 
Beslutad besparing om 585 tkr då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsätts. Sammantaget visar 
verksamheterna handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd 
vuxen, handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL 
samt handläggning försörjningsstöd en besparing om 631 tkr. 
 

31. Institutionsvård BoU (-4 300 tkr) 
Förvaltningen gjorde bedömningen att verksamheten behövde förstärkas med 
3 500 tkr. Då nämnden inte fattade beslut om det totala föreslagna 
besparingsbeloppet för förvaltningen räcker enbart besparingsförslagen till att 
täcka 2 660 tkr. Jämfört med ursprunglig budget redovisar verksamheten högre 
kostnader om 4 300 tkr. Institutionsvård barn och unga har ökat kraftigt under 
slutet av 2013 med fortsatt utveckling under första delen av 2014. Några av 
placeringar pågår under flera år och det har inte varit möjligt att bygga upp 
lösningar i hemmet. Under kvartal 1 i år, har familjer varit placerade för 
utredning på HVB-hem och där vi sedan byggt upp stöd i hemmet. Ny 
organisation från 1 maj där stöd och behandling organiseras tillsammans med 
socialsekreterare som arbetar med barnutredningar och insatser för att på sikt ge 
minskade kostnader för institutionsvård barn och unga. 
 

32. Familjehem 0-20 år (+240 tkr) 
Kostnaden för familjehem bedöms bli lägre då tre familjehem avslutas under 
hösten. 
 

33. Familjehem BoU, extern (+1 180 tkr) 
Prognosen visar lägre kostnader för köp av familjehem med 1180 tkr. 
 

34. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga (-200 tkr) 
Verksamheten redovisar en prognos med högre kostnader för öppenvård. 
 

35. Kontaktpersoner BoU SoL (-93 tkr) 
Kostnaden för kontaktpersoner bedöms bli högre än budgeterat. 
 

36. Kontaktfamilj BoU SoL (-380 tkr) 
Kostnaden för kontaktfamiljer bedöms bli högre än budgeterat. 
 

37. Handläggning kontaktpersoner SoL (+288 tkr) 
Beslutad besparing om 585 tkr då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsätts. Sammantaget visar 
verksamheterna handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd 
vuxen, handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL 
samt handläggning försörjningsstöd en besparing om 631 tkr. 
 

38. Individuellt behovsprövad öppenvård (-140 tkr) 
Beslutad besparing om 175 tkr vilket innebär en såld plats i 5 månader mer än 
budgeterat. Budget är beräknad på att fyra platser säljs under 10 månader till in 
intäkt av 1 400 tkr.  Utfallet för sålda platser har under jan-feb varit 5 sålda 
platser, mar-apr 4 sålda platser. Prognosen för kommande månader är 3 sålda 
platser på grund av oförutsedd avflyttning av elev. Sammantaget summerar 
utfallet hittills i år med prognosen för kommande månader en intäkt om 
1 260 tkr. Jämfört med ursprungsbudget redovisar verksamheten ett underskott 
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om 140 tkr. Jämförs prognosen med budget efter besparing redovisar 
verksamheten en kostnad om 315 tkr. 
 

39. Ungdomscoaching (+136 tkr) 
Beslutad besparing om 150 tkr motsvarande vakant tjänst som boendecoach med 
30%. Prognosen över den vakanta tjänsten är en kostnadsbesparing om 136 tkr. 
 

40. Handläggning försörjningsstöd (+73 tkr) 
Beslutad besparing om 585 tkr då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsätts. Sammantaget visar 
verksamheterna handläggning handikappomsorg, handläggning stöd och bistånd 
vuxen, handläggning stöd och bistånd BoU, handläggning kontaktpersoner SoL 
samt handläggning försörjningsstöd en besparing om 631 tkr. 
 

41. Försörjningsstöd (-2 250 tkr) 
Förvaltningen gjorde bedömningen att verksamheten behövde förstärkas med 
800 tkr. I prognosen bedöms kostnaderna för försörjningsstöd bli högre då man 
ser trender med ökat antal hushåll och ökad orsak till försörjningsstöd i form av 
arbetslöshet och föräldraledighet. Kostnaden bedöms på helår bli 12 mkr, vilket 
är en avvikelse med 2250 tkr mot ursprunglig budget. 
 

42. Arbetsmarknadsåtgärder (+200 tkr) 
Beslutad besparing om 1,0 årsarbetare samt lokalkostnader om totalt 665 tkr där 
200 tkr av besparingen fördelas här och resterande inom daglig verksamhet. 
Verksamheten redovisar en prognos enligt besparing och därmed ett överskott 
om 200 tkr jämfört med ursprunglig budget. 

6.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Socialchefens  kansli -5 -200 0 -100 100 1 

Myndighetsenheten -240 -300 -198 -300 0  

Hemtjänst -8 -610 0 -500 110 2 

Trygghetslarm 0 0 0 0 0  

Dagverksamhet äldre 0 0 0 0 0  

Korttidsboende äldre -138 -300 -6 -50 250 3 

Äldreboende - Pomona Hus 4 0 -40 0 -40 0  

Hemsjukvård -31 -130 0 -130 0  

Rehab -1 091 -130 0 -130 0  

Fotvård 0 -30 -28 -30 0  

Äldreboende - Solängen -1 559 0 0 0 0  

Personlig assistans 0 -20 0 -20 0  

Socialpsykiatri -48 0 0 0 0  

Korttidsboende Ekan, LSS -14 -80 0 -80 0  

Dalvägen - boende LSS 0 -430 -244 -430 0  

Sjövägen - boende LSS -44 -490 0 -490 0  

Lindegårdsvägen - boende LSS 0 -60 0 -60 0  

Daglig verksamhet, LSS -218 0 0 0 0  
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Stöd- och behandlingsenheten 0 -75 0 -75 0  

Familjerådgivning -22 0 0 0 0  

Äldreboende - Dalängen 0 0 0 0 0  

Summa -3 418 -2 895 -476 -2 435 460  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Socialchefens kansli (+100 tkr) 
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaderna kommer att bli lägre än 
beräknat. 
 

2. Hemtjänst (+110 tkr) 
Verksamheten kommer inte att utöka lokalerna för verksamheten vilket medför 
att inga nya inventarier för arbetsplatser behöver införskaffas. 
 

3. Korttidsboende äldre (+250 tkr) 
Minskat inköp av inventarier till korttids då verksamheten redan genomfört flytt. 
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7 Miljö- och tekniknämnden 

7.1 Sammanfattning 

Under perioden januari-mars har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
Miljö- och tekniknämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. Miljö- och tekniknämnden väntas hålla budget i 
balans och lämnar härmed rapporten per verksamhet. Uppföljning per investering ingår 
också i denna rapport och där finns en avvikelse att rapportera på återuppbyggnad av 
Junibackens förskola. Underskottet i projektet kommer av att man investerade mer 
under 2012 än vad man hade i budget. Inför budgetarbetet 2015 kommer nämnden 
föreslå utökade medel för att täcka underskottet i projektet som sträcker sig över flera 
år. Junibackens förskola beräknas stå klart för inflyttning den 1 januari 2015. 

7.1.1 Åtgärdsplan för budget i  

Med anledning av att miljö- och teknikförvaltningen väntas hålla budget i balans 2014 
så kommenteras inte detta avsnitt 

7.2 Volymer och nyckeltal 

7.2.1 Fastighetsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Area kommunägd, kvm BRA 90 832 90 601 90 832 90 601 90 601 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 18 073 17 168 18 073 17 168 17 168 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 73 76 17 17 76 

Energi, kr/kvm 143 159 23 82 159 

Vatten och avlopp, kr/kvm 14 15 5 9 15 

Avhjälpande underhåll totalt, 
kr/kvm 

61 56 13 9 56 

Avhjälpande underhåll fukt och 
vattenskador, tkr 

373 300 97 111 400 

Planerat underhåll, kr/kvm 71 79 17 8 79 

Av kommunfullmäktige avsedda 
pengar för underhåll, 
fastighet, tkr 

2 000 2 000 2 000 0 2 000 

Lokalvård, kr/kvm 103 107 28 28 107 

Avhjälpande underhåll 
storkök, tkr 

990 750 175 155 750 
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Area kommunägd, kvm BRA 

Ingående volym den 1 januari 2014 för kommunägd area. Kommunen sålde fastigheten 
Humlan 2013. 

Area inhyrda lokaler, kvm BRA 

Ingående volym den 1 januari 2014 för externt inhyrd area. 

Tillsyn och skötsel, kr/kvm 

Avser tillsyn och skötsel av byggnader och installationer. Tillsyn och skötsel är åtgärder 
med ett förväntat intervall mindre än ett år vilka syftar till att upprätthålla funktionen 
hos ett förvaltningsobjekt. 

Energi, kr/kvm 

Avser kostnad för uppvärmning och elförbrukning i lokaler. 

Vatten och avlopp, kr/kvm 

Avser kostnad för vatten och avlopp till lokaler. 

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Verksamhetens utfall beror på vilka oförutsedda händelser som sker under året. 

Avhjälpande underhåll fukt och vattenskador, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnad för fukt- och vattenskador som inträffat i kommunens 
lokaler. Under 2014 har en större vattenskada inträffat på Skörby förskola. 

Planerat underhåll, kr/kvm 

Avser underhåll som är planerat och som utförs med längre intervall än ett år. Under 
2014 har störst andel underhåll genomförts på Nybyggets förskola, Fridegård och 
Skeppsgårdens förskola. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhåll, fastighet, tkr 

Avser de av kommunfullmäktige är avsedda pengar för underhåll av kommunens 
fastigheter. 

Lokalvård, kr/kvm 

Visar en ökning från föregående år då budget ökas för utökade städytor och 
kvalitetsförbättringar. 

Avhjälpande underhåll storkök, tkr 

Avser reparationer som återställer en byggdels funktion som nått en oacceptabel nivå. 
Aktivitetens utfall är kostnaden för reparationer som utförs i storköken. 
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7.2.2 Gatuavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Ljuspunkt, kr/inv 268 290 74 105 290 

Vinterväghållning, kr per inv/år 289 363 176 99 275 

Beläggningsunderhåll, kr per 
inv/år 

98 75 7 3 75 

Trafikskada, tkr 245 150 22 204 500 

Gräsklippning, kr per inv/år 61 50 0 0 50 

Av kommunfullmäktige avsedda 
pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr 

1 500 1 500 146 57 1 500 

Ljuspunkt, kr/inv 

Volym/nyckeltalet är baserat på vad en ljuspunkt kostar per helår och kommuninvånare. 
Faktorer som påverkar utfallet är energipriset, antal ljuspunkter samt eventuell lägre 
energiförbrukning i takt med att avdelningen byter ut kvicksilverlampor mot 
natriumhalogen eller andra energisnåla ljuskällor. Aktuellt utfall delas med aktuellt 
antal kommuninvånare, beräknat på 20 000 invånare. 

Vinterväghållning, kr per inv/år 

Vinterväghållningens kostnader per kommuninvånare och år innefattar samtliga 
kostnader för snöröjning, halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och 
beredskapsersättning. Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt 
oktober-december. Utfallet varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden 
januari-mars har varit mild och snöfattig och därför är kostnaderna låga. 
Sandupptagningen har påbörjats men inte fakturerats. Det återstår också kostnader för 
beredskapsersättning som ännu inte betalats ut (beredskapen pågår till mitten av april). 
Halkbekämpningen av stora leder har överförts till egen regi på grund av att aktuell 
entreprenör avsade sig uppdraget under innevarande avtalsperiod. Kostnaden för detta 
måste analyseras närmare. 

Under sommaren kommer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
innebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste då 
avsätta medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år 

Budgeterade medel för beläggningsunderhåll delas med aktuellt invånarantal. Under 
2014 har endast de av kommunfullmäktige avsatta medlen för underhållsbeläggningar 
(1,5 mkr) avsatts för underhållsbeläggningar för att kunna möta ökade kostnader för 
vinterväghållning och gatubelysning. Budgeterade medel för beläggningsunderhåll 
delas med aktuellt invånarantal. Invånarantal 2014 beräknat till 20 000. 

Trafikskada, tkr 

Nyckeltalet avser utfallet för reparation av trafikskador på belysningsstolpar och 
vägskyltar i tkr. Tidigare kunde kommunen erhålla ersättning från trafikskadeföreningen 
men denna möjlighet har upphört. Kostnaden för trafikskador tenderar att öka. 
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Gräsklippning, kr per inv/år 

Redovisat utfall för gräsklippning delas med aktuellt invånarantal, för närvarande 
20 000. 

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för underhållsbeläggning, gata, tkr 

Kommunfullmäktige har tilldelat gatuavdelningen 1,5 mkr i extra anslag för 
underhållsbeläggning. Faktiskt utfall redovisas i tkr. 

7.2.3 Kostavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal serverade lunchportioner 
totalt/år förskola 

168 168 198 038 51 947 49 582 181 800 

Antal serverade lunchportioner 
total/år grundskola 

469 777 486 775 110 177 129 392 452 872 

Antal serverade lunchportioner 
total/år gymnasium 

73 032 79 815 24 167 22 607 75 300 

Kostavdelningen ska öka 
andelen inköpta ekologiska 
livsmedel, (%) procent 

19 18 0  20 

Antal tillagade portioner totalt/år 
i äldreomsorgskök 

77 167 80 100 20 186 20 078 80 300 

Antal serverade lunchportioner totalt/år förskola 

Statistik är baserad på serverade antal lunchportioner för förskolebarn och pedagoger 
sammantaget. (i statistiken saknas dock två avdelningar på Junibacken då dessa räknas 
in i Slottsskolans statistik). 

Antal ätande i förskolan kan öka under året då fler barn förväntas gå från 15 timmar 
barnomsorg/dag till 25 timmar barnomsorg/dag och detta kommer då inkludera 
lunchservering. Detta förklarar en högre satt budget. 

Prognos helår baseras på verkligt utfall jan-mars 2014. 

Antal serverade lunchportioner total/år grundskola 

Avser totalt antal serverade portioner i grundskola (exklusive levererade portioner till 
kommunal förskola) inkl levererade portioner till externa kunder och pedagoger. (i 
statistiken har tillkommit två avdelningar på Junibacken då dessa räknas in i 
Slottsskolans statistik). 

Prognos helår baseras på verkligt utfall jan-mar 2014. Prognos förändring jämfört med 
budget pga av att vi beräknar nyckeltal utifrån serverade portioner istället för tillagade 
(förutom utskick extern kund). De förskoleportioner som tillagas på skolor har tidigare 
(utfall år 2013 och budget år 2014) räknats in i grundskolans portionsstatistik. 

Antal serverade lunchportioner total/år gymnasium 

Avser totalt tillagade portioner inkl externa kunder och pedagoger. 

Kostavdelningen ska öka andelen inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent 

Kostavdelningen fortsätter öka andel ekologiska inköp under år 2014. Endast 
halvårsrapportering och helårsrapportering kommer att ske. 

Delårsuppföljning Mars 2014 40(56) 



Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök 

Äldreomsorgen Pomona, hemtjänst och externa kunder. 

7.2.4 Övriga nyckeltal 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Skadegörelse, tkr 667 700 58 37 700 

Klotter, tkr 106 105 21 9 105 

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och 
sandupptagning, tkr 

5 917 7 310 3 532 1 996 5 500 

Skadegörelse, tkr 

Skadegörelsen på gatuavdelningens anläggningar har minskat under en period. 

Klotter, tkr 

Klotter har minskat något under en period. 

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och sandupptagning, tkr 

Vinterväghållningens kostnader innefattar samtliga kostnader för snöröjning, 
halkbekämpning, snötransport, sandupptagning och beredskapsersättning. 
Verksamheten bedrivs under perioden januari-april/maj samt oktober-december. Utfallet 
varierar stort beroende på framförallt väderleken. Perioden jan-mars har varit ovanligt 
mild med minskade kostnader som följd. 

Under sommaren kommer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
innebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 

Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att vara under okt-dec och vi måste då 
avsätta medel för att kunna möta kostnaderna för en period med mycket snö och halka. 

7.3 Drift- och investeringsredovisning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, § 43 om nämndernas driftramar, 
övergripande mål och skattesats för år 2014 och plan för åren 2015-2016. Budgetramen 
för miljö- och tekniknämnden var totalt 98 696 tkr. 

På grund av organisatoriska förändringar och förändring vad gäller omräkning av 
internhyror i och med det låga ränteläget och utfördelning av kaptialkostnader till 
nämnderna så beslutade kommunfullmäktige om en justering av alla nämnders 
budgetramar 2013-12-16, § 99. 

Kommunfullmäktige beslutade att miljö- och tekniknämnden budgetram minskas med 
1 572 tkr till 90 087 . Minskningen beror på omräkning av internhyran beroende på 
minskade kapitaltjänstkostnader, vilket påverkar internhyran positivt. 

I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att utöka ramen för miljö- och 
tekniknämnden avseende nya lokaler i Landstingshuset med 1 550 tkr. Efter 
kommunstyrelsens beslut 2013-11-25 § 200 är den nya budgeten 91 637 tkr. 

Administrativa avdelningen flyttades till kommunstyrelsen och nya bygg- och 
miljöförvaltningen den 1 januari 2014. Detta innebär att budgeten för administrativa 
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avdelningen minskas i sin helhet men även för nämndverksamheten minskar med -
121 tkr och MTF-ledning med -121 tkr. Detta för att nämndens sekreterare nu ingår i 
den centrala administrationen för kommunstyrelsen. 

Total driftbudget eller alla omfördelningar blir för miljö- och tekniknämnden -89 
037 tkr. Då har -2 600 tkr flyttas till kommunstyrelsen. 

Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 68 till 63 947 tkr 
för miljö- och tekniknämnden 2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår 
miljö- och tekniknämnden att kommunfullmäktige överför överskott som nämnden har 
avseende investeringar från 2013 på totalt 6 832 tkr, till 2014. Om kommunfullmäktige 
beslutar om överföring så kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 779 tkr för 
miljö- och tekniknämnden. 

7.3.1 Driftredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Nämndverksamhet -388 -267 -59 -267 0  

MTF-Ledning -2 023 -1 460 -386 -1 460 0  

Gator, park och belysning -22 308 -27 613 -7 165 -27 613 0  

Gårdsanläggningar -2 374 -2 000 -741 -2 000 0  

Idrottsanläggningar -7 360 -12 670 -3 032 -12 670 0  

Buss, bil & spårbunden trafik -73 -655 -107 -655 0  

Kostavd. -29 184 -28 324 -6 742 -28 324 0  

Fastighetsavd. -3 794 -4 537 761 -4 537 0  

Lokalvård -11 262 -11 511 -2 999 -11 511 0  

Summa -78 766 -89 037 -20 470 -89 037 0  

Kommentarer driftredovisning 

Gatuavdelningen som helhet 
Verksamheterna gata/park och belysning visar idag ett nollresultat men redan idag bör 
vissa problem uppmärksammas. Beträffande verksamhet gatubelysning så påverkar 
besparingsåtgärder hösten 2013 årets verksamhet. Efter årsskiftet har eftersläpande 
reparationer utförts av dåvarande entreprenör till ett belopp av 939 tkr fram till mars 
månads slut då ny entreprenör tog vid. Den nya entreprenören har fortsatt med 
reparationsarbeten. Om vi ska fortsätta reparera i den omfattning som krävs kommer det 
att kosta ca 50 tkr/mån dvs 4-500 tkr ytterligare under 2014. Energikostnaden beräknas 
till ca 4,2 mkr för helår. Sammantaget pekar analysen på ett underskott på 
gatubelysningen på ca 700-1000 tkr. 
 
Även verksamheten gata/park drift och underhåll har högre kostnader än budgeterat 
bland annat på grund av ökade kostnader för personal, drivmedel och reparationer. De 
ökade personalkostnaderna beror delvis på att vi tagit över del av vinterväghållningen 
(halkbekämpning av stora leder), men även av ett högre löneläge vid rekrytering av ny 
personal. Konkurrensen från Stockholm märks av inom vårt yrkesområde. En följd av 
att vi utför större delar av halkbekämpningen i egen regi är också ökade kostnader för 
drivmedel och reparationer. 
 
Verksamhet gårdsanläggningar har också haft höga kostnader för reparationer av fel 
som upptäckts vid säkerhetsbesiktning av lekutrustningen. Även här kan ett underskott 
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befaras. 
 
Prognosen för gatuavdelningen som helhet blir dock att budget kommer att hållas. De 
minskade kostnaderna för vinterväghållningen under perioden jan-mars kommer att 
uppväga de ökade kostnaderna inom de andra verksamheterna. Det är dock inte troligt 
att ett överskott kommer att kunna lämnas. Det kan också konstateras att det fortfarande 
är kostnaderna för vinterväghållningen som styr resultatet för gatuavdelningen. Om 
perioden jan-mars detta år hade sett ut som 2012 så hade vi redan nu tvingats konstatera 
att verksamheten skulle komma att gå med underskott vid årets slut om inte all annan 
verksamhet i stort sett skulle upphöra. 

Under sommaren kommer ny upphandling av vinterväghållningen att göras. Denna kan 
innebära ökade kostnader då entreprenörerna vill kompensera för höjda personal- och 
drivmedelskostnader samt troligen höja sina beredskapsersättningar. 

  

Underhåll och snöröjning 

Tkr Bokslu
t 2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 
2014 

Progno
s 

Avvikel
se Not 

Underhåll fastighet -2 000 -2 000 -293 -2 000 0  

Underhåll beläggningar gata -1 500 -1 500 -57 -1 500 0  

Snöröjning, halkbekämpning, 
snötransport och sandupptagning -5 917 -7 310 -1 131 -5 500 1 810  

       

7.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Inventarier avskr 5 år -453 -820 0 -820 0  

Inventarier avskr 3 år -47 -135 -16 -135 0  

Inventarier avskr 10 år -247 0 0 0 0  

Summa MTF -747 -955 -16 -955 0  

       

Trafiksäkerhet Futurum 0 -2 000 0 -2 000 0  

Trafiksäkerhet vid Lidl 0 -500 0 -500 0  

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder -17 0 0 0 0  

Utemiljö, utrustning skolor -891 0 0 0 0  

Utemiljö Futurum 0 -650 0 -650 0  

Utemiljö Gransäter 0 -250 0 -250 0  

Utemiljö Nybygget 0 -600 0 -600 0  

Utemiljö Skogsbrynet 0 -300 0 -300 0  

Utemiljö Slottsskolan 0 -250 0 -250 0  

Utemiljö Viby förskola 0 -200 0 -200 0  

Utemiljö Vibyskolan 0 -150 0 -150 0  

Utemiljö Vikingens förskola 0 -100 0 -100 0  

Parken utanför kommunhuset -48 -602 -101 -602 0 1 
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Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Räddningsväg Krägga -26 -493 0 -493 0 2 

Belysning banvallen 0 -1 000 0 -1 000 0 2 

Byte kvicksilverarmaturer -489 0 0 0 0  

Kommunala badbryggor -399 0 0 0 0  

Konstgräsplan -1 343 0 0 0 0  

Järnvägsparken -16 -1 484 0 -1 484 0  

Kolonilottsområde -238 -362 -357 -362 0  

Offentliga utemiljöer -270 0 0 0 0  

Hundrastgård -25 -125 -106 -125 0  

Cykelparkering vid stationen 0 -100 0 -100 0  

Viby spår, omläggning & utegym 0 -300 0 -300 0  

Sandhopp i Skokloster 0 -1 000 0 -1 000 0  

Hälsans stig 0 -150 0 -150 0  

Elljusspår Skokloster 0 -100 0 -100 0  

Skatepark Skokloster 0 -100 0 -100 0  

Summa Gatuavdelningen -3 762 -10 816 -564 -10 816 0  

       

Lundby ridanläggning -2 104 0 0 0 0  

Nya Junibacken förskola -29 524 -23 839 -8 596 -23 839 0 3 

Verksamhetsförändring 
Skolnämnd Västerängen -102 -2 398 -195 -2 398 0  

Sjövägen grp (fd Oktavia) -4 416 -8 714 -1 043 -8 714 0  

Verksamhetsanpassning 
Lärarskolan 0 -650 0 -650 0  

Brand och inbrottslarm -795 -800 -249 -800 0  

Äldreboendet Solängen -7 683 0 0 0 0  

Takåtgärder skola, 
Västerängsskolan -12 743 -17 257 -6 971 -17 257 0  

Reservkraft kommunhuset 271 0 0 0 0  

Café Håbo -822 0 0 0 0  

Ventilationsombyggnad -254 0 0 0 0  

Arbetsmiljö förskolor 0 -1 900 0 -1 900 0  

Matsal Gymnasieskolan 0 -400 0 -400 0  

Verksamhetsanpassning 
Äldrecenter mansängen 0 -200 0 -200 0  

Simhallen renovering 0 -2 200 -8 -2 200 0  

Fullmäktigesalarna i 
kommunhuset tillgänglighet 0 -350 0 -350 0  

Kvarnkojan, iordningsställa 
raststugan 0 -300 0 -300 0  

Summa 
Fastighetsavdelningen -58 172 -59 008 -17 062 -59 008 0  

       

Summa MTF -62 681 -70 779 -17 642 -70 779 0  
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Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten beslutades av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 68 till 63 947 tkr 
för miljö- och tekniknämnden 2014. Inför kommunfullmäktige 2014-04-28 föreslår 
miljö- och tekniknämnden att kommunfullmäktige överför överskott som nämnden har 
avseende investeringar från 2013 på totalt 6 832 tkr, till 2014. Om kommunfullmäktige 
beslutar om överföring så kommer den totala investeringsbudgeten bli 70 779 tkr för 
miljö- och tekniknämnden. 

1. Parken utanför kommunhuset 
Den budget som finns för projektet kommer inte att räcka för att genomföra förslaget 
som presenterades i på ett tidigare nämndssammanträde. Om nämnden vill att hela 
projektet ska genomföras under 2014 måste omfördelningar inom befintlig 
investeringsbudget göras. 

2. Räddningsväg Krägga och belysning banvallen 
Projekt räddningsväg Krägga innefattar två olika projekt, Det ena är byggnation av den 
gc-väg som finns i detaljplanen och som ersätter räddningsvägen i samma detaljplan 
eftersom Trafikverket planerar trafikplats Krägga. Det andra är uppsättning av 
gatubelysning utmed den gamla banvallen mellan Krägga och bron över mot Enköpings 
kommun. Projektet innehåller en rad olösta frågor som bör utredas innan 
genomförandet. Marken längs med sträckan ägs bara till ca en tredjedel av Håbo 
kommun. Kan kommunen utföra investeringar på annan parts mark? Frågan om vem 
som ska stå för kostnad för nytt abonnemang och framtida drift- och underhållskostnad 
är inte heller utredd. Håbo kommun har idag ingen gatubelysning i Krägga Stämsvik. 
Den som finns ägs och bekostas av de boende. 

3. Nya Junibacken förskola 
Nybyggnation pågår av förskola för åtta avdelningar och tillagningskök i Skokloster. 
Syftet är att ersätta den tidigare byggnaden som brann ned i maj 2012. Under år 2012 
upparbetades kostnader för brandskadan med sanering, evakueringspaviljonger och 
upphandling. Dessa kostnader har förts med till år 2014 och medför att projektet 
redovisar underskott. Slutreglering kommer att göras år 2015 då projektet avslutas och 
kommer rymmas inom den totala budgeten för investeringen. Inflyttning är planerad till 
årsskiftet 2014/2015. 
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8 VA-avdelningen 

8.1 Sammanfattning 

VA-avdelningen har arbetat med slutbesiktningar och efterbesiktningar av 
kvävereningsprojektet. Nya entreprenader på mark- och VA-arbeten, slamsugning och 
spolning samt transport av slam har påbörjats vilket har medfört förändrade rutiner och 
uppföljning av arbetena. Avdelningen har varit mycket delaktig i exploateringsprojekt, 
bl a Logistik Bålsta. Vidare fortsätter arbetet med omorganisationen på Miljö- och 
teknikförvaltningen och kundtjänst för VA och avfall har fasats över till kontaktcenter 
som tar över första kontakten och enklare handläggning av VA-ärenden. 

Under perioden januari-mars har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheterna. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
VA-avdelningen har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt anvisningarna 
från kommunstyrelsen. VA-avdelningen väntas hålla budget i balans och lämnar härmed 
rapporten per verksamhet. Uppföljning per investering ingår också i denna rapport, även 
på investeringar förväntas avdelningen att hålla budget i balans. 

8.2 Volymer och nyckeltal 

8.2.1 Va-avdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Producerad mängd 
dricksvatten, m3/år 

1 736 509 1 707 000 379 602 361 104 1 730 000 

Renad mängd avloppsvatten, 
m3/år 

2 151 122 2 500 000 766 044 752 737 2 350 000 

Antal abonnenter, st 5 903 6 000 5 896 5 903 5 960 

Producerad mängd dricksvatten, m3/år 

Producerad mängd dricksvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler 
invånare. 

Renad mängd avloppsvatten, m3/år 

Renad mängd avloppsvatten förväntas öka i takt med att kommunen får fler invånare. 

Antal abonnenter, st 

Fler lägenheter, villor och verksamheter byggs vilket göra att antal abonnenter ökar. 
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8.3 Drift- och investeringsredovisning 

8.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Vatten och avlopp gemensamt 12 793 14 316 7 524 14 316 0  

Vattenverk drift -3 432 -3 090 -715 -3 090 0  

Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -242 -1 440 0  

Ledningsnät drift -2 982 -2 894 -386 -2 894 0  

Reningsverk drift -5 544 -6 542 -1 533 -6 542 0  

Dagvatten 0 -350 0 -350 0  

Summa -491 0 4 648 0 0  

Kommentarer driftredovisning 

Eftersom VA-avdelningen väntas hålla budget kommenteras inte detta avsnitt. 

8.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Kapacitetsökning Bålsta VV 0 -250 0 -250 0  

Omläggningar ledningar -4 993 -7 000 -119 -7 000 0  

Tankstationer 0 -1 000 0 -1 000 0  

Bräddningsanordning Skokloster 
VV 0 -200 0 -200 0  

Brunnstätning 0 -500 0 -500 0  

Flytt av ventilation Bålsta VV 0 -200 0 -200 0  

Handkörning Bålsta VV 0 -300 0 -300 0  

Renvattenpumpar Bålsta VV 0 -300 0 -300 0  

Ekilla pumpstation 0 -500 0 -500 0  

Kemikalietankar/farmartankar 0 -200 0 -200 0  

Asfaltering Skokloster VV 0 -70 0 -70 0  

Brutet vatten på pumpstationer 0 -500 0 -500 0  

Övergran Tallbacka Kivinge -110 0 0 0 0  

Larm och kommunikation -73 0 0 0 0  

Inventarier, data VA-
avdelningen -209 0 0 0 0  

Personaldel, Bålsta ARV -4 574 0 0 0 0  

Exploatering tätort -1 393 0 -679 -3 000 -3 000 1 . 

Upprustning pumpstation -231 0 0 0 0  

Kväverening, Bålsta RV -46 517 0 0 0 0  

Summa -58 100 -11 020 -798 -14 020 -3 000  

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Då antalet exploateringar ser ut att öka inom tätorten och VA-verksamhetsområdet 
kommer VA-avdelningen att äska medel i samband med delårsuppföljningen där vi 
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begär 3000 tkr (ärende MTN nr 2014/38) då vi har svårt att bedöma intäkterna på 
anslutningsavgifter kontra utgifterna för ledningsarbetena. Hittills har flera av arbetena 
krävt sprängning vilket är en mycket fördyrande kostnad. 
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9 Avfallsavdelningen 

9.1 Sammanfattning 

Inköp av nya kärl för att samla in matavfall i Håbo gör att Avfallsavdelningen prog-
nostiserar ett underskott på 2 mkr. Nu finns det dock bra förutsättningar för att lyckas 
uppnå miljömålen genom uppsamlingen av matavfall. Under våren kommer alla som 
har onsdags- och torsdagshämtning att få sina bruna kärl för insamling av matavfall. 

Avdelningen har påbörjat förprojekteringen av utbyggnaden av ÅVC Västerskog och 
tagit fram en mall för en ny Avfallsplan för Håbo kommun. 

Under perioden januari-mars har nämnden arbetat med att ta fram beslutsunderlag till 
den omorganisation som leder till att miljö- och teknikförvaltningen flyttas till 
kommunstyrelseförvaltningen. Detta arbete har utmynnat i en mängd olika 
effektiviseringar av arbetssätt inom de olika verksamheter. Kundtjänst för VA och avfall 
har fasats över till kontaktcenter som tar över första kontakten med kommuninvånarna 
och enklare handläggning avfallsärenden. 

Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Pricewaterhousecoopers (PwC) planerat 
in en utbildning för alla budgetansvariga. Den kommer att genomföras i maj och målet 
är att höja kompetensen för alla verksamhetsansvariga. Uppföljning och fördjupad 
utbildning kommer ske under hösten 2014. 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommenteras av förvaltningen. 
Avfallsavdelningen har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt 
anvisningarna från kommunstyrelsen. avfallsavdelningen väntas gå med underskott på 
2 mkr och lämnar härmed rapporten per verksamhet. Uppföljning per investering ingår 
också i denna rapport, även på investeringar förväntas avdelningen att hålla budget i 
balans.  

9.2 Volymer och nyckeltal 

9.2.1 Avfallsavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Hushållsavfall, ton/år 4 378 4 800 1 139 1 004 4 400 

Antal besök vid 
återvinningscentralen, st 

86 762 88 000 13 290 17 419 90 000 

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen, ton/år 

5 613 5 500 640 904 5 700 

Hushållsavfall, kg/invånare 222 235 57,81 50,2 225 

Grovavfall, kg/invånare 281 265 32,48 45,2 280 

Andel kunder som är anslutna till 
e-faktura (%) procent 

21 21 20 21 21 

Hushållsavfall, ton/år 

Mängden hushållsavfall förväntas minska något jämfört med tidigare prognos. 

Antal besök vid återvinningscentralen, st 

Antal besök samt mängden avfall på återvinningscentralen ökar stadigt. 
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Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/år 

I takt med att insamling av matavfall införs blir fler och fler medvetna om sortering av 
förpackningar och övrigt avfall. 

Hushållsavfall, kg/invånare 

Kommunen får fler invånare men mängden hushållsavfall förväntas inte öka, då fler 
sorterar sitt avfall på återvinningsstationer och återvinningscentralen. 

Grovavfall, kg/invånare 

Mängden grovavfall är i stort sett densamma som föregående år. 

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) procent 

Andel kunder anslutna till e-faktura förväntas inte öka. 

9.3 Drift- och investeringsredovisning 

9.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Avfallshantering 2 372 3 707 2 695 1 707 -2 000 1 

Kundtjänst VA/Avfall 95 0 -164 0 0  

ÅVC Västerskog -3 472 -3 707 -319 -3 707 0  

Summa -1 005 0 2 212 -2 000 -2 000  

 
1. Avfallshantering (-2000 tkr) 
På grund av planerade kärlinköp av fonderade medel i samband med införande av 
matavfallsinsamling gör verksamheten ett underskott.   

9.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Körplåtar ÅVC 0 -200 0 0 200 1 

Ombyggnad ny ÅVC 0 -500 0 -500 0  

TV-skärm utomhus 0 -50 0 -50 0 2 

Summa 0 -750 0 -550 200  

 
1. Körplåtar ÅVC 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2014/26 § 36 så kommer investeringen för 
körplåtar att utgå. Istället för körplåtar föreslås inpasseringssystemet och grindarna för 
tunga fordon att bytas ut för att öka säkerheten på anläggningen. Ett ärende gällande 
detta kommer att skrivas fram till nämnden. 

2. TV-skärm utomhus 
En utomhusanpassad informationsskärm till besökare på ÅVC investeras. 
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10 Tillståndsnämnden 

10.1 Sammanfattning 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för helår ska 
lämnas och att eventuella avvikelser mot budget ska kommenteras av förvaltningen. 
Tillståndsnämnden har upprättat delårsuppföljning per 31 mars 2014 enligt anvis-
ningarna från kommunstyrelsen. Tillståndsnämnden väntas hålla budget i balans och 
lämnar härmed rapport per verksamhet. 

Tillståndsnämnden och dess förvaltning Bygg- och miljö startade upp i en ny organisa-
tion från och med den 1 januari 2014. Nämnden har då från och med verksamhetsåret 
2014 fått ett utökat ansvar bland annat med det totala budgetansvaret gällande 
förvaltningens verksamhet. Tillståndsnämnden har dessutom arbetsgivar-ansvaret och är 
därmed huvudansvarig för en god arbetsmiljö inom Bygg- och miljöförvaltningen. 

Ny förvaltningschef började sin anställning i februari 2014. Förvaltningen har därmed 
sammanlagt 18 personer inom verksamhetsområdena bygg, miljö, mät/kart/GIS samt 
bostadsanpassning. 

Förvaltningen har erhållit lokaler för att alla i personalen ska kunna bli samlokaliserade 
med arbetsplatser nära varandra, vilket har slutförts under mars månad 2014. Viktigt för 
förvaltningen har varit att skapa enhetliga rutiner, samstämmighet i vissa övergripande 
frågor, skapa adekvata mötesforum och liknande som är anpassade till den nya 
organisationen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014. 

Den budget för 2014 som den nya organisationen har fått sig tilldelad är netto 9.2 mkr, 
och det kan konstateras att verksamheten kommer att kunna bedrivas på betryggande 
sätt inom den ramen. Dock finns det en del osäkerhet av mindre omfattning i budgeten 
kring uppskattning inom några övergripande administrativa kostnader, som kan komma 
att behöva justeras inför nästa verksamhetsår. 

Delårsuppföljningen per den 31 mars visar på ett i stort sett förväntat utfall både vad 
gäller kostnader och intäkter och den prognos som kan läggas för hela verksamhetsåret 
är att förvaltningens budget totalt sett kommer att kunna innehållas. Detta förutsätter 
dock att den kundförlust som bedöms kunna uppstå i och med ännu oviss utgång av 
avgiftens storlek gällande äldre ärende från 2012 kommer att kunna täckas på annat sätt. 
Diskussion om detta har förts med kommunstyrelseförvaltningen. 

Vad gäller förvaltningens investeringsram om 15 tkr så har ett överskridande redan skett 
beroende på att behovet av inköp av datorer visat sig vara större än vad budget 
egentligen tagit höjd för. 

10.2 Volymer och nyckeltal 

10.2.1 Miljöavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal inspekterade 
livsmedelsanläggningar 

76 65 15 13 65 

Antal inspekterade B- och C-
anläggningar 

23 22 5 3 22 

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar 

61 100 0 0 60 
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Volym/nyckeltal Utfall 
2013 

Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Antal nya enskilda 
avloppsanläggningar 

 30  5 30 

Antal ärenden per handläggare  160  52 160 

Andel sända inspektionsrapporter inom 
3 v (%) 

 90  92 90 

Andel återkopplade klagomålsärenden 
inom en vecka (%) 

 95  88 95 

Andel påbörjade 
värmepumpsansökningar inom en 
vecka (%) 

 90  100 90 

Antal inspekterade livsmedelsanläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många livsmedelsanläggningar som har inspekterats. I Håbo 
kommun finns totalt 117 st livsmedelsanläggningar som miljöavdelningen har tillsyn 
över. Anläggningarna är av olika storlek och innebär därav olika stora risker ur 
livsmedelssynpunkt. Stora anläggningar med större risker får tillsynsbesök varje år 
medan mindre anläggningar med mindre risker får tillsynsbesök med glesare intervall. 
Under 2014 planeras att 65 livsmedelsanläggningar ska få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade B- och C-anläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många tillståndspliktiga samt anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter som har fått tillsyn. I Håbo kommun finns 10 st 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter samt 26 st anmälningspliktiga miljöfarliga 
verksamheter. De verksamheter som innebär störst risk ur miljösynpunkt får 
tillsynsbesök varje år och mindre verksamheter med mindre risker ur miljösynpunkt får 
tillsynsbesök med glesare intervall. Under 2014 planeras totalt 22 st tillståndspliktiga 
samt anmälningspliktiga verksamheter att få tillsynsbesök. 

Antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar 

Miljöavdelningen visar hur många enskilda avloppsanläggningar som har fått tillsyn. I 
Håbo kommun finns ca 1000 st befintliga enskilda avloppsanläggningar. Det är med 
andra ord ett tidskrävande arbete att gå igenom alla dessa anläggningar för att bedöma 
om de klarar lagstiftningens krav. Planeringen för denna tillsyn är därmed långsiktig 
och miljöavdelningen satte ursprungligen upp som mål att 100 st befintliga enskilda 
avlopp ska få tillsyn under 2014. Då inspektörstjänsten som utför avloppstillsyn 
kommer att vara vakant en period under våren/sommaren kommer avdelningen dock 
inte att klara det uppsatta målet utan mer troligt är att ca 60 avlopp kommer att få 
tillsyn. 

Antal nya enskilda avloppsanläggningar 

Att anlägga en ny enskild avloppsanläggning kräver tillstånd från miljöavdelningen. Nu 
när miljöavdelningen har börjat bedriva aktiv tillsyn av äldre anläggningar och löpande 
ställer krav på undermåliga anläggningar räknar avdelningen med att anläggandet av 
nya avloppsanläggningar kommer att öka. Från januari till mars 2014 har 
miljöavdelningen fått in fem tillståndsansökningar för nya enskilda 
avloppsanläggningar. 

Delårsuppföljning Mars 2014 52(56) 



Antal ärenden per handläggare 

Från januari till mars 2014 har miljöavdelningen påbörjat 207 ärenden vilket motsvarar 
52 ärenden per handläggare då avdelningen under denna tidsperiod bara har bestått av 4 
handläggare. Ordinarie personalresurser på avdelningen är 4,5. 

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%) 

Miljöavdelningen har som mål att 90 % av avdelningens inspektionsrapporter ska vara 
expedierade senast tre veckor efter att inspektionen utfördes. Från januari till mars 2014 
har avdelningen sänt 24 inspektionsrapporter varav 22 skickades inom tre veckor från 
inspektionstillfället. 

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en vecka (%) 

För klagomålsärenden har miljöavdelningen som mål att i 95 % av ärendena ska 
störningskällan kontaktas inom en vecka samt att den som klagar ska få återkoppling i 
sitt ärende inom en vecka. Från januari till mars 2014 har avdelningen fått in åtta 
klagomålsärenden varav sju återkopplades samt fick påbörjad handläggning inom en 
vecka. 

Andel påbörjade värmepumpsansökningar inom en vecka (%) 

Miljöavdelningen har som mål att 90 % av inkomna värmepumpsansökningar ska få 
påbörjad handläggning inom en vecka. Från januari till mars 2014 har avdelningen fått 
in två värmepumpsansökningar varav båda påbörjade att handläggas samma dag som 
ansökan kom in. 

10.2.2 Byggavdelningen 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Produktivitet, st 
(ansökningar/årsarbetare) 

88,5 100 38 37 100 

Produktivitet, st 
(beslut/årsarbetare) 

73 80 32 28 80 

Handläggningstid, veckor 3 4 7 3 4 

Kundnöjdhet, (%) procent 66 80 0 0 80 

Antal beslut, st 292 300 63 41 300 

Antal överklagade beslut, st 2 5 1 0 5 

Håbo kommun har deltagit i ett nätverk om 16 kommuner, i den så kallade 
Bygglovsalliansen, där jämförelser kan göras mellan kommunernas situation. Samma 
kundenkät har gått ut till de 16 kommunernas bygglovssökande. Under 2014 kommer 
samverkan inom ramen för Bygglovsalliansen att förändras, vilket bl a innebär att det 
inte kommer att bli samarbete kring gemensam enkät. Därför kommer Bygg- och 
miljöförvaltningen under 2014 se över dessa volym- och nyckeltal under året för att 
inför 2015 ändå ha adekvata volym- och nyckeltal. 

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare) 

Produktiviteten per årsarbetare visar på statusen för ärendebalansen. Under 2013 ökade 
mängden ärenden med 18 % jämfört med föregående år. Produktiviteten per årsarbetare 
uppvisade också en ökning. Antalet inkomna ärenden under årets första kvartal brukar 
vara förhållandevis lågt för att öka under april och maj. De vårmånaderna brukar utgöra 
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en topp. För att möta den ökade tillströmningen har det också varit två kvällar med 
Öppet Hus, vilka var mycket välbesökta. Ytterligare två tillfällen är inplanerade. 

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare) 

Produktiviteten vad gäller beslut per årsarbetare uppvisar en tydlig förbättring 2013 
jämfört med föregående år, 73 beslut jämfört med 62. Målet för 2014 är satt till ca 80 
beslut per årsarbetare. 

Handläggningstid, veckor 

Handläggningstid för planenliga ärenden som kan tas på delegation är för närvarande i 
genomsnitt tre veckor. Detta är också det mål som gäller för 2014. För ärenden som ska 
tas i Tillståndsnämnden blir det längre handläggningstid. Under året planeras en del 
förändringar som kan korta även de ledtiderna. Ärenden som innefattar någon typ av 
olovligt byggande tenderar att få en  längre utsträckt handläggningstid, då dessa är tids- 
och energikrävande. 

Kundnöjdhet, (%) procent 

Kundnöjdheten visar på en klar förbättring 2013 jämfört med föregående år, 66 i 
förhållande till 56. Det visar att utvecklingsarbetet inom Bygglov har gett resultat. 
Samtidigt som Kontaktcenter har startat upp under året och blir för den sökande en 
första kontakt med kommunen i syfte att underlätta "vägen in". Förvisso är 
kundnöjdheten i en annan enkätundersökning SBA (Stockholm Business Alliance) lägre 
med ett index på 53. Den enkäten har endast företagare som målgrupp, och antalet 
bygglovskunder som svarade var där väldigt lågt. Å andra sidan går det inte att rakt av 
jämföra två olika kundundersökningar. Under 2014 sker en ny enkätomgång inom 
ramen för SBA-samarbetet. 

Båda enkätundersökningarna visar klart och tydligt på att det som för kunden har 
absolut störst betydelse är frågan om tillgänglighet, det vill säga hur enkelt det är att 
komma i kontakt med handläggare när kunden behöver det. Professionella handläggare 
och hur man blir bemött av sin handläggare har också stor betydelse. Under 2014 
kommer förvaltningen ytterligare att arbeta med intern samsyn inom dessa områden, 
förbättra vår tillgänglighet, och utveckla samverkan med Kontaktcenter. 

Ytterligare en kundundersökning finns för 2013 som mäter service via telefon och e-
post. Resultatet visar sammantaget för Håbo kommun att tillgängligheten förbättrats 
från 57 % till 72 % från 2012 till 2013. Då mäts om man har fått svar vid första 
uppringningen eller ej. För Bygglov explicit uppvisas en kundnöjdhet om 100 % vad 
gäller information i ärendet, intresse och engagemang samt bemötande. För svarstid på 
e-post ges 83 % av frågorna svar inom ett dygn.   

Från och med 2013 finns det en e-tjänst för att söka bygglov. Ännu har inte så många 
nyttjat möjligheten, därför kommer under våren möjligheten att marknadsföras mer. 

Antal beslut, st 

Under 2013 var i Bygglovsalliansens undersökning de beslut som jämfördes 292 till 
antalet för Håbo kommun, vilket var en ökning från 2012 års siffror om 246 st beslut. 
Under 2014 förväntas antalet beslut ligga på ca 300 st. 

Antal överklagade beslut, st 

Rättssäkerheten är god i kommunens bygglovshandläggning. Det är få ärenden som 
överklagas och under 2013 var det inget beslut i överprövande instans där 
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Tillståndsnämndens beslut undanröjdes. Det är angeläget att fortsatt arbeta med att 
förbättra rättssäkerheten bland annat genom att utbilda personal och politiker, prioritera 
kvalitetsarbete och att ha förutsättningar att kunna behålla kompetent personal. 

10.2.3 Stab 

Volym/nyckeltal Utfall 2013 Budget 
2014 

Utfall Mar 
2013 

Utfall Mar 
2014 

Prognos 
helår Mar 
2014 

Bostadsanpassning, kr/invånare 117 109 26 11 109 

Bostadsanpassning, kr/invånare 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgick för verksamhetsåret 2013 till 117 
kr/invånare, vilket var förknippat med ett överskridande av budget. Inför 
verksamhetsåret 2014 ligger budget på en nivå om 109 kr/invånare. Redovisningen av 
utfall per sista mars ger egentligen inte mycket vägledning för årsutfallet. Mot bakgrund 
av stor ärendevolym med nyligen inkomna ärenden där också ett flertal är relativt 
kostsamma finns en farhåga att årsutfallet 2014 liksom föregående år kommer att 
överskrida budget. Men det är för tidigt att dra exakta slutsatser. 

10.3 Drift- och investeringsredovisning 

Med anledning av att tillståndsnämnden väntas hålla budget i balans 2014 så 
kommenteras inte detta avsnitt. 

Kommunfullmäktige beslutade om alla nämnders ramar 2013-12-16 §99, då man 
tilldelade nämnden en driftbudget på totalt -9 200 mkr. Man beslutade också om en 
investeringsbudget på -15 tkr. 

10.3.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Tillståndsnämnden -189 -189 -45 -189 0  

Nämndsekreterare -37 -42 0 -42 0  

Summa Nämndverksamhet -226 -231 -45 -231 0  

       

BMF-stab 0 -1 045 -201 -1 045 0  

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -419 -2 792 0  

Mät, kart och GIS -1 451 -2 101 -614 -2 101 0  

Summa -4 252 -5 938 -1 234 -5 938 0  

       

Byggavdelningen -407 -863 -396 -863 0  

       

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -316 -2 168 0  

Summa Tillståndsnämnden -6 994 -9 200 -1 991 -9 200 0  
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Kommentarer driftredovisning 

Kostnader och intäkter 

 
Budget 

2014 
Kostnader 

Budget 
2014 

Intäkter 
Budget 

2014 Netto 

Prognos 
Kostnader 

mars 

Prognos 
Intäkter 

mars 

Progno
s Netto 
mars 

Nämndverksamhet 231 0 -231 231 0 -231 

Stab 1 045 0 -1 045 1 045 0 -1 045 

Bostadsanpassning 2 792 0 -2 792 2 792 0 -2 792 

Mät, kart och GIS 2 891 -790 -2 101 2 891 -790 -2 101 

Summa 6 959 -790 -6 169 6 959 -790 -6 169 

Byggavdelningen 3 688 -2 825 -863 3 688 -2 825 -863 

Miljöavdelningen 3 476 -1 308 -2 168 3 476 -1 308 -2 168 

Summa 14 123 -4 923 -9 200 14 123 -4 923 -9 200 

10.3.2 Investeringsredovisning 

Tkr Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Utfall 
mars 2014 Prognos Avvikel

se Not 

Datorer Bygg- och 
miljöförvaltningen 0 -15 -20 -20 -5 1 

Kommentarer investeringsredovisning 

1. Datorer Bygg- och miljöförvaltningen 
Förvaltningens budget för inköp av datorer överskrids per sista mars med 5 tkr. Detta 
förklaras av att behovet av nya datorer har varit större än beräknat, dels beroende på ny 
förvaltningschef till vilken dator inköpts, dels har det krävts utbyte av datorer för att 
kunna bedriva arbetet effektivt. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 55 KS 2014/16 

 

Budget 2015 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om kommunens budget för år 2015 och de 
prognosförändringar som har skett efter den budgetkonferens som ägde rum 
den 28 april 2014.  

Skatte- och utjämningsprognos för 2015 ser totalt ut att bli högre än det som 
presenterades på budgetkonferensen i år. Ekonomichefen går igenom 
förändringar av Håbo kommuns skattenetto de kommande åren. 
Ekonomichefen presenterar även budget 2014, finansplan 2015-2017 samt 
investeringar och finansiering 2015-2017. Upplåningsbehovet år 2015 
beräknas motsvara 48,0 miljoner kronor på den investeringsvolym som 
presenterades på budgetkonferensen. 

Kommundirektören upplyser om att förslag till budget för år 2015 gäller 
under förutsättning att nämnderna håller sin budget och inte går med 
underskott år 2014 samt att nämnderna arbetar med egen detaljbudget under 
hösten 2014.  

Utifrån budgetförslag för år 2015 har de politiska partierna att lägga fram 
sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2014.   

 

Beslutsunderlag 
– Presentation från ekonomichefen.  
 
Beslut 

1. Arbetsutskottet noterar informationen.  
__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1514 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 60 KS 2012/93 

 

Förslag till idé- och gestaltningsprogram Bålsta centrum 
Sammanfattning 
I enlighet med godkänd projektplan KS 2013-05-20 §98 har ett 
gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum tagits fram. 
Arbetet med gestaltningsprogrammet har skett under perioden maj 2013- 
april 2014 och har kommit att utmynna i ett förslag till Idé- och 
gestaltningsprogram för Bålsta centrum. 

Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet 
som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram 
för Bålsta centrum. 

Idé och gestaltningsprogrammet består av en rapport med bilagor avseende 
ändringar från planprogram, områdesanalys och analys av planprogram, 
handels- och bullerutredning. 

Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till: 
att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum, 
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya 
bebyggelsen, samt 
att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. 

Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av 
de kommande detaljplanernas utformningskrav samt som stöd vid 
bygglovprövning. 

För att tydliggöra de ändringar/avsteg där idé- och gestaltningsprogrammet 
skiljer sig från Planprogram för Bålsta centrum KS 2012-11-26 §189 
bifogas Bilaga 1 Ändringar som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
– Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum, daterad 2014-XX-XX 
– Bilaga 1 Ändringar 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1351. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
 
Ärendet föredras av projektledare för Bålsta centrum. Ordföranden 
informerar om att ärendet även kommer att föredras på kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014.  
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1516 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 60 KS 2012/93 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Idé- och gestaltningsprogram 
för Bålsta centrum. 

__________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1516 
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Att förtäta och förändra området kring Bålsta Centrum till en mer traditionell stads-
kärna finns med i den fördjupade översiktsplanen från 2010. Här talas det om ”sten-
staden” som förebild, det vill säga sammanhållna kvarter med tydliga gaturum. Här 
finns butiker i bottenvåningarna med skyltfönster samt offentliga torg, parker och 
platser. Beslut om att fortsätta mot denna vision togs av kommunens politiker 2012 
med antagande av ”Planprogram för Bålsta centrum – från tätort till stad”. Detta 
innebär en successiv utveckling av centrumområdet under flera decennier.

Uppskattningsvis kommer centrum att kompletteras med ca 1 900 nya bostäder och 
ca 12 400 kvadratmeter butiker/lokaler.

INLEDNING

SYFTE 
Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till:

att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum,

 
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya 
bebyggelsen, samt

att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser.

Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av 
detalj- planernas utformningskrav samt som stöd vid bygglovprövning.

BAKGRUND

MÅL
Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet som stad 
i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram för Bålsta centrum.
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ÖVERSIKT



Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig! Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

tjenixen!

I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?

STADSPLANENS PRINCIPER

Källa till diagrammen om stråk: Jan Gehl -Livet mellem husene, 1971

PRINCIPER FÖR STADSPLANENS STRUKTUR OCH UTFORMNING AV KVARTER OCH GATOR

PRINCIPER FÖR PLANERINGEN AV UPPLEVELSEN AV STADENS GATURUM OCH “LIVET MELLAN HUSEN”
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Tydlig kvartersstruktur - inte diffusCykeln prioriteras - inte bilpendling Öppna bottenplan - inte slutna

Att samla                      - eller sprida
C

Att integrera                 - eller segregera
C

Att invitera                    - eller avvisa
C

Att inspirera                 - eller passiviseraC

Länkade gator - inte återvändsgator

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.
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GESTALTNINGSPROGRAMMETS KONCEPT

TVÅ GRUNDELEMENT: TRE LEDORD:

MÅNGFALD

FLÄTA SAMMAN

IDENTITETSSKAPA

En stadsmässig koppling mellan gamla 
Bålsta och Bålsta centrum. 

Ett huvudstråk som kantas av verksam-
heter passerar stationen mot Gröna 

dalen.

Konceptet bygger på två starka stråk. 
Mötet mellan dessa kopplingar blir en 
intensiv nod i den nya identitetsstarka 
Bålsta, där olika trafikslag, verksamhe-

ter och boendeformer flätas samman.  

STORA GATAN

GRÖNA STRÅKET 

Platser formges så de ger och förstärker 
Bålstas specifika identitet.

Gestaltningen av sradens nya platser, 
kvarter och byggnader kännetecknas av 

variation och mångfald

Blanda - stad med natur; nytt med gam-
malt; bostäder med verksamher



PROGRAMMETS PUSSELBITAR 

BILDNINGSCENTRUM

BYGGNADER VID GRÖNA STRÅKET

AKTIVITETSPARKEN

BOSTADSKVARTER 

NATURUM ÅSENCYKELN I CENTRUMSTATIONSOMRÅDET 

KOMMUNHUSPARKEN

En strategisk målpunkt i stråkets
fond skapas genom tillbyggnad av bild-
ningscentrum. Stråket fortsätter genom 
bildningscentrum vars överbyggda inner-
gård öppnas upp. Den nya gena vägen till 
sim- is- och sporthallen ger dessa verk-

samheter tydliga entréer.

En central gågata bildas genom 
påbyggnad av centrumbyggnaden, en 
strategiskt placerad paviljong samt 
stadsrumsskapande byggnader mellan 
kommunhuset och landstingshuset. 

Bålsta får en ny framsida genom
uppglasade fasader med butiker som 
vänder sig ut mot Gröna Stråket.

En plats för spontanidrott, aktivitet 
och urbana sporter som bygger vidare på 
den idag anlagda Skateparken.  Här ska-
pas plats för en mängd olika aktiviteter i 
anslutning till simhall och ishall. 

Mot Gröna Dalen skapas bostadskvarter 
med uppluckrad kvartersstruktur 
i en skala som möter Mansägens bebyg-
gelse och centrumbebyggelsen.

Från Gröna Stråket skapas en förläng-
ning via en naturstig upp till Åsen. Här 
finns möjligheter att skapa ett Naturum 
med utsikt över Bålsta.

Säker övervakad cykelparkering
vid resecentrum med servicestation 
och förvaringsboxar premierar cyklisten 
framför bilpendlaren.

Resecentrum blir Bålstas nya land-
märke och stationsområdet med sin 

urbana stationspark blir en natur-
lig samlingsplats både för resenärer och 
boende i Bålsta. Här samsas lunchcafé 
med övrig service  och kultur. 

Kommunhusparken blir en tydlig 
mötesplats i centrum med vilo-
platser i solen, cafépaviljong i park-
miljö med entrén till centrum mitt-
emot.

KOMMUNHUSET 
Kommunhuset byggs till med en ny 
huskropp mot stationsparken, ett nytt 
stadshus som markerar centrum.

BOSTÄDER LÄNGS STORA GATAN / STOCKHOLMSVÄGEN
Stadskaraktär skapas genom att
båda sidor av Stora Gatan/Stockholm-
svägen kantas av ny bebyggelse. Mot 
järnvägen bostadskvarter med en tät 
kvarterstruktur och grönskande        

LEKPARK GRÖNA DALEN

LILLA TORGET

En ny park anläggs i Gröna Dalen. Den 

får karaktären av en äppellund som
minner om de fruktodlingar som en gång 
fanns i Bålsta. 

GRÖNT PARKERINGSHUS

BLANDA OCH FLÄTA SAMMAN

I nära anslutning till stationen uppförs ett 
parkeringshus för pendlare i 3 eller 4 vå-
ningar. Växtlighet på fasad som grön 
koppling till åsen symboliserar också det 
gröna valet att ta tåget och låta bilen stå.

Här blandas och flätas naturen sam-
man med det byggda genom att låta en 
del ”vild” natur finnas i stationsparken, 
samt låta kullen bilda tak över cykelga-
raget och på så sätt låta åsen rinna ner 
i parken.

En plats som kopplar ihop entrén till 
Bildingscentrum och den södra entrén 
till Centrumbyggnaden.  Här finns plats 
för uteservering i sydvästläge. 

innergårdar. 
Bebyggelsen ges variation genom
materialval och kulörer, artikulering i 
hushöjd,  förskjutningar av fasadliv och  
sadeltaksgavlar mot gatan.
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Bålsta Centrum

Kommunhus

P-hus

P-hus

Förskola

P-hus

Resecentrum

Bussar Taxislinga

Gröna Strå
ket Stora Gatan

Lekpark

Naturum 
på Åsen

ILLUSTRATIONSPLAN

Skala 1:4000
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STRÅK & MÅLPUNKTER
STRÅK

MÅLPUNKTER

Stockholmsvägen (Stora gatan) och Grö-
na stråket blir stadens två nya huvud-
stråk där verksamheter koncentreras. 
Den stadslika strukturen längs dessa två 
stråk utgör grunden till den stadskarak-
tär som planprogrammet syftar till att 
skapa. 

De platser och torg som finns i Bålsta  
förstärks i gestaltningsprogrammet med 
karaktärsgivande utformning och ny be-
byggelse i relation till den befintliga. 

Målpunkter som förstärks längs det Grö-
na stråket är

1) Resecentrum

2) Kommunhuset/Centrumbyggnaden

3) Bildningscentrum och

4) Sportanläggningarna. 
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Vy från norr längs Stora gatan (Stockholmsvägen) söderut. Till vänster i bild ses entrén till stationsparken, Gröna Stråket ses korsa Stora gatan. 

GRÖNA STRÅKET KORSAR STORA GATAN

Illustration: ETTELVA arkitekteroch LAND.
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GRÖNA STRÅKET



SEKVENS AV GATURUM, PARKER OCH TORG

Gröna stråket är en gågata som knyter 
ihop två av Bålstas viktigaste gröna ele-
ment, Gröna Dalen och Bålstaåsen. I sin 
förlängning även till Mälarens vatten. Till 
detta stråk koncentreras både kommer-
siella och offentliga verksamheter.

PARKER OCH TORG LÄNGS STRÅKET

Den nya stationsparken blir den välkom-
nande urbana entréparken. Kommun-
husparken utvecklas till stadsparken/ 
finparken i centrum. Lilla torget kantas 
av uteserveringar och körsbärsblom. Till-
sammans med Aktivitetsparken, hjärtat 
av centrums sportkluster, utgör dessa 
de offentliga parker och torg som bildas 
längs gröna stråket.

Dessa platser förstärks av att kvalitéer 
adderas som har sociala, kommersiella, 
rekreativa och ekologiska värden samt 
att befintliga och nya entréer vänder sig 
ut mot stråket.

Stråket fortsätter genom gröna dalen där 
Lekpark Gröna Dalen blir en ny mötes-
plats för barnfamiljer. Placeringen av lek-
parken kan komma att ändras beroende 
på framtida planprogram.

Stråket kan förlängas norrut upp på Bål-
staåsen med en naturstig som avslutas 
i ett Naturum. En sådan förlängning av-
stråket kopplar staden närmare värdefull 
naturmiljö. Den möjligheten bör utredas 
vidare.

Stråket och dess offentliga platser be-
skrivs mer ingående på följande sidor.
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GRÖNA STRÅKET MOT KOMMUNHUSPARKEN 

Vy från Stora Gatan (Stockholmsvägen) ner mot bildningscentrums påbyggnad. Till höger ses det nuvarande kommunhusets fasad med klätterväxter. Ny entré till gallerian.

Illustration: ETTELVA arkitekter & LAND
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ETT FLEXIBELT RUM MED KARAKTÄR

EN MÖTESPLATS

Gaturummet är flexibelt och ger utrym-
me för funktioner såsom uteserveringar, 
konstverk, skulptur som inbjuder till lek, 
vatteninslag, dagvattenhantering och 
cykelparkeringar. Här finns plats för ga-
tumarknader. Varuleveranser tillåts vissa 
tider. Stråket dimensioneras för att klara 
angöringstrafik och tillfällig trafik från 
t.ex. skötselfordon.

En tydlig karaktär längs stråket ökar 
orienterbarhet och förstärker identite-
ten vilket skapas genom tydliga gestalt-
ningsprinciper för val av markbeläggning, 
växter samt möblering.

ETT MÖBLERAT RUM
Möjlighet att stanna upp och sitta ner 
längs stråket är viktigt för att det ska 
upplevas befolkat. Stråket har både sof-
for och bänkar. Vissa möbler integreras 
med planteringsbäddar. Belysningsstol-
par, cykelparkering, bänkar och pappers-
korgar ska bidra till utformnings helhet 
och ges en gemensam färgsättning och i 
karaktär skilja sig från Bålstas standard-
möblemang.
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GATURUMMET SOM MÖTESPLATS

Gatumarknad, High street, England.
Foto: www.telegraph.co.uk

Gatuträd som organiserar cykelparkering och övrig 
gatumöblering, Jacobsgatan, Stockholm. Foto: 
www.slottstradgardsmastaren.blogspot.com

Träbänkar för flera att sitta på, New Road, 
Brighton, England. Arkitekt: Gehl Architects.  
Foto: www.landezine.com

Större cykelparkering, Dragarbrunnsgatan, Uppsala 
Foto: White arkitekter, www.white.se

Gågata som shoppinggata, Piteå. Foto www.pitea.se

Integrerade uteserveringar, Stationstraat, City 
of Saint-Niklaas, Belgien. Arkitekt: Grontmij.        
Foto: www.landezine.com 

Vattenspel, BRF Kredit Huvudkontor, Ljungby, 
Danmark. Arkitekt: Henrik Jørgensen Landskab .  
Foto: www.landskab.dk

Stråket är en urban struktur, ett lång-
sträckt offentligt rum med en koncentra-
tion av människor. Här rör man sig under 
trädkronor, längs fasader som öppnar 
upp sig mot stråket. Genom att knyta 
samman en sekvens av målpunkter, par-
ker och torgytor kan en självklar mötes-
plats skapas, ett gaturum man vill uppe-
hålla sig i och där man kan möta andra 
Bålstabor. 

Sittplatser under träd, Pitt Street Mall, 
Sydney. Arkitekt: Tony Caro Architecture  
Foto: www.landezine.com



VATTENELEMENT LÄNGS STRÅKET
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VATTENINSLAG OCH KOPPLING TILL MÄLAREN

För att tydliggöra Bålsta Centrums när-
het till Mälarens vatten föreslås ett antal 
vattenelement införas längs gröna strå-
ket. Gröna stråket med en förlängning i 
Gröna dalen blir både en fysisk koppling 
samt en konceptuell koppling med de ad-
derade inslagen av vatten. 

Vattenelementen ges olika karaktär 
längs stråket och går från Bålstaåsen till 
Mälaren i en gradient från strikta park-
mässiga former till organiska naturlika 
uttryck.

BÅLSTAÅSEN 

MÄLAREN

VATTENSPEGEL

Rogivande reflektion
Stationsparken

Lekfullt och samlande
Kommunhusparken

Dagvattenrenande 
egenskaper
Lekpark Gröna Dalen

Lokaliserar Mälaren
Gröna Dalen mot 
gästhamn & badplats

STRIKT / PARKLIK

FORMSPRÅK FUNKTION & PLATS

ORGANISK / NATURLIK

FONTÄN / VATTENSPEL

DAGVATTENDAMM

ÅPROMENADReflekterande och stilla vattenspegel Arboretum 
Lackenbach, Österrike. Arkitekt: 3:0 Landscape        
Architects.  Foto: www.landezine.com

Fontän med stiliserat klippmotiv.  Lustgarten, Berlin,
 Tyskland. 
Arkitekt: Atelier Loyd. Foto: www.wikipedia.com

Infällt vattenspel i markbeläggning. Skovlunde Torv, 
Ballerup, Danmark. Arkitekt: Henrik Jørgensen 
Landskab. Foto: www. landskab.dk

Dagvattendamm, Nora strand, Danderyd.
Foto: www.danderyd.se

I Stationsparken i norr är vatteninslaget 
formellt i form av en vattenspegel. I Kom-
munhusparken adderas en fontän/lek-
fulla vattenspel. I Gröna dalen föreslås en 
organiskt formad dagvattendamm som 
på vintern kan användas för skridskoåk-
ning. Stråket fortsätter sedan ned genom 
Gröna Dalen till gästhamnen och vidare 
mot Kalmarsands badplats, via fuktstrå-
ket som föreslås grävas ut till en mindre 
å. Längs åns kant planteras fåtalet träd, 
en gång av stenmjöl anläggs och vattnet 
korsas med träbryggor och vattnets ut-
ryck blir mer naturlikt.

DIAGRAM FÖR FORMKONCEPT



Perennplantering, The High Line, NYC. 
Arkitekt: James Corner Field Operations 
and Diller Scofidio + Renfro.

Perennplantering, The High Line, 
NYC. Arkitekt: JCFODS + Renfro.   
Foto: www.onefootinberlin.com

Upphöjd plantering, sittbar, 
Mathildeplein. Arkitekt: Buro Lubbers.    
Foto: www.landezine.com

Körsbärsblom, Kungsträdgården, Sthlm.                                  
Foto: Malin Rydolw, www.fototävling.nu

Grått marktegel, Gråbrødre Plads, Odense. 
Arkitekt: GHB Landskabsarkitekter. Foto: 
www.marktegel.se

Grått marktegel, Gråbrødre Plads, Odense. 
Arkitekt: GHB Landskabsarkitekter. Foto: 
www.marktegel.se

Jemtelands Plads, Köpenhamn.  
Arkitekt: Henrik Jørgensen Landskab. 
Foto: www.landskab.dk

Tegelmönster, Classensgade, Köpenhamn.                                                                     
Arkitekt: 1:1 Landskab. 
Foto:worldlandscapearchitect.com.

IDENTITET OCH KARAKTÄR

Klättrande pipranka på fasader.             
Foto: www.grobar.se

Informella sittplatser, Pitt Street Mall, 
Sydney. Arkitekt: Tony Caro Architecture. 
Foto: www.landezine.com

Gröna stråket blir ett urbant stråk med 
ett karaktäristiskt trädskikt som binder 
samman de gröna platserna och skapar 
parkkänsla längs stråket. Stråkets sam-
manhållna gestaltning ger det en egen 
identitet och tydlig karaktär samtidigt 
som det gestaltningsmässigt refererar 
till Bålstas befintliga strukturer.

MARKBELÄGGNING

Stråket har en enhetlig markbeläggning 
i form av en fyra meter bred matta i 

marktegel som löper längs centrum från 
stationen ner till Gröna dalen. Teglet 
fångar upp Bålstas tegelarkitektur 
men ges ett fint samtida uttryck med 
en tegelsten i långformat med en 
färgvariation i gradient från grått till 
svart. På vissa ställen skapas ett mönster 
för att skapa variation.

Utanför ”tegelmattan” läggs en ljus, 
enkel stenyta i natursten eller betong 
som skapar en kontrast till och som lyfter 
fram tegelytan.

VEGETATION

Längs stråket går en sammanhållen allé 
som ger stråket en rumslig stadga. Där 
stråket möter korsande stråk löper allén 
även ut längs det korsande stråket så 
att träden hjälper till att rumsligt koppla 
mot omgivningen. Mindre blommande 
träd skapar intimitet vid sittplatser längs 
stråket.

Med allén som ryggrad kan de anslutande 
platserna innehålla en variation av träd 

som ansluter till respektive plats tema. 

Färgrika och doftande perennplanteringar 
som förstärker årstiderna anläggs för 
att skapa en detaljeringsnivå som gör 
promenaden längs stråket mer varierad 
och innehållsrik.

Träden och planteringarna kan 
utformas så att dagvatten kan ledas till 
växtbäddarna i ett gemensamt system 
för infiltration och fördröjning.
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SEKTION 1:250PLAN 1:250



TEGEL

SPEGLING

GRÖNSKA PÅ FASAD

CENTRUMKVARTERENS FASADER
Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 

t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren 
och leds frammåt i staden

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället 
för att privatisera med uteplatser

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Utvalda fasader har klätterväxter. 

Tillkommande bebyggelse sammanlän-
kas med det befintliga genom ett medve-
tet materialval. 

En variation av fasadmaterial kan före-
komma, däribland tegel som anspelar på 
befintliga byggnader och kan varieras i 
färgnyanser och murningsteknik.

Byggnader längs Gröna stråket innehål-
ler både kommersiella och offentliga 
verksamheter blandat med bostadsbe-
byggelse.

För att förstärka de gröna inslagen verti-
kalt får byggnader mot parken speglande 
fasader.
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Baker House av Alvar Alto.
howtobecomeanarchitect.
wordpress.com/

Tegelfasad, Noordstrook, 
Amsterdam. Arkitekt: Dick 
van Gameren Architecten

Förslag på stråkets tegelfasader. 
Illustration: Lisa Bruch

Grönska på fasad
Illustration: LAND                

Speglande fasad. Arkitekt: Kengo Kuma. Tegelfasad, Annedal.  
Foto: ETTELVA arkitekter.

Ljust tegel.  Foto: ETTELVATegel möter trä
Foto: Nicola Drincic, arkitektrådet.se



CENTRUMKVARTERENS ENTRÉSITUATIONER

Vy över Gröna stråket med Bålstagallerian och Finparken

ETT LEVANDE STRÅK

Paviljong, Tyskland, Amunt Architekten Martenson undNagel TheissenUteservering., Kristoffer Fagerstöm 
Arkitektur & Design

Markerad huvudentré. Sollentuna 
Centrum. Foto: Wikipedia

Uppglasade entréer i bottenvåningar.
Hornsberg, ÅWL

Bålstagallerian byggs ut mot Gröna Strå-
ket med uppglasade butiksfönster och 
ges en ny huvudentré. Entréer till de nya 
butikerna varvas med  entréer till bostä-
derna som byggs ovanpå gallerian.

Kommunhusets park öppnas upp och blir 
en viktig mötesplats i centrum och den 
första offentliga parken - Kommunhus-
parken.  Parken erbjuder utöver viloplat-
ser och grönska en glasad restaurangpa-
viljon som är lunchrestaurang och café 
på dagen och blir till restaurang och pub 
på kvällen. 

Allt detta sammantaget skapar förut-
sättningar för ett levande stråk.
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Illustration: ETTELVA Arkitekter & LAND



STATIONSPARKEN

PLAN 1:1000

STORA GATAN

Uteservering

Buss hpl
Buss hpl

Dubbelriktad cykelbana

Dubbelriktad cykelbana

Uteservering

Cykel-P

Träbänkar

Terrasser m
ed sittkant

Vatten-
spegel

Grått marktegel i trappa, Gråbrødre Plads, Odense. 
GHB Landskabsarkitekter, Foto: www.marktegel.se

Exempel på trädval, gulbarkig hägg som blommar i vitt

Terrasering, Vasaparken, Stockholm.
Foto: www.buitexgenius.wordpress.com/

Krokus.
Foto: LAND.

Narcisser.
Foto: LAND.

Scilla.                
Foto: LAND. 

Vattenspegel och terrasser, Samir Kassir Square, Beirut. 
Foto: Vladimir Djurovic Landscape Architecture

STATIONSBYGGNAD

TallsläntCykelparkerin
g under tak

Stationsparken är det första offentliga 
rum som besökare i Bålsta möts av och 
har därav en viktig representativ funk-
tion. Här väntar man på tåget, bussen 
och bilskjutsen. 

NIVÅSKILLNADER

Parkens nivåskillnad synliggörs genom 
terrasser med sittbara kanter i natursten 
eller ljus betong. Stråkets tegelyta lutar 
som mest 1:20 och löper längs resecen-
trumbyggnaden upp mot gångtunneln 
och tågspåren. En generös trappa mot 
söder annonserar huvudentrén till Re-
secentrum. Parkens trappor, kanter och 
gröna terrasser blir informella sittplatser 
på platsen.

VEGETATION

Terrasserna har klippta gräsytor och 
planteras med träd som ger parken stark 
karaktär. 

Gräsytorna planteras med vårlökar som 
t.ex. snödroppar, vårstjärna, scilla, kro-
kus och narcisser. Den översta terrassen 
utformas som en stilla vattenspegel.
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12          Gör plats för cykeln

Parkeringarna föreslås även erbjuda servicemöjlig-
heter som bl.a. luft, vatten, gör-det-själv och sko-
putsmaskin.

Kommunen gjorde en undersökning bland 300 
malmöbor och lika många inpendlare. Denna visar 
på vikten av korta avstånd mellan parkering och sta-
tion eller hållplats, och att närheten värderas vikti-
gare vid korttidsparkering, medan säkerheten är vik-

Växjö

En omfattande ombyggnation av resecentrumet 
förbereds även i Växjö. Som en ny entré till Växjö vill 
man bygga World Trade Center där kontorslokaler 
kombineras med bostäder, handel och ett nytt rese-
centrum.

Kommunens mål i detta arbete är att fyrdubbla cy-
kelparkeringarna till cirka 2 000 parkeringsplatser, 
både i form av garage, täckta parkeringar och van-
liga platser, varav en stor del i direkt anslutning till 
perrongerna.

1. Led eller cykla ner i garaget via en av tre r
2. Lås cykeln. 3. Fixa nåt med cykeln eller lå
det. 4. Mot tåget via trappa eller tunnel och/
hjälmen, kolla tågtider, köp biljett eller annat i automaterna. 
5. Dörrarna stängs

tigare vid långtidsparkering. Säkerhet upplevs som 
viktigt även vid korttidsparkering. Andra aspekter 
som lyfts fram i undersökningen är utrymmesfrågan 
och trygghet. 
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12          Gör plats för cykeln

heter som bl.a. luft, vatten, gör-det-själv och sko-
putsmaskin.

Kommunen gjorde en undersökning bland 300 
malmöbor och lika många inpendlare. Denna visar 
på vikten av korta avstånd mellan parkering och sta-
tion eller hållplats, och att närheten värderas vikti-
gare vid korttidsparkering, medan säkerheten är vik-

I ett flödesschema i Malmö stads skrift om cykelgarage 
visas olika moment i cyklistens angöring till stationen och 
förflyttning till tåget.

p

Växjö

En omfattande ombyggnation av resecentrumet 
förbereds även i Växjö. Som en ny entré till Växjö vill 
man bygga World Trade Center där kontorslokaler 
kombineras med bostäder, handel och ett nytt rese-
centrum.

Kommunens mål i detta arbete är att fyrdubbla cy-
kelparkeringarna till cirka 2 000 parkeringsplatser, 
både i form av garage, täckta parkeringar och van-
liga platser, varav en stor del i direkt anslutning till 
perrongerna.

1. Led eller cykla ner i garaget via en av tre ramper 
2. Lås cykeln. 3. Fixa nåt med cykeln eller låt någon
det. 4. Mot tåget via trappa eller tunnel och/eller fix
hjälmen, kolla tågtider, köp biljett eller annat i auto
5. Dörrarna stängs

tigare vid långtidsparkering. Säkerhet upplevs som 
viktigt även vid korttidsparkering. Andra aspekter 
som lyfts fram i undersökningen är utrymmesfrågan 
och trygghet. 

Cykelställ, Oslo. Foto: ETTELVA.

Stationsparken blir en livfull plats och 
ett nav för den nya stadsbildningen som 
inramas av butiker, caféer och resecen-
trums huvudentré. En lättorienterad och 
trygg miljö som är upplyst på kvällar och 
nätter och som erbjuder ett serviceutbud 
till alla som rör sig i området.

Åsens natur får rinna över i Stationspar-
ken, vilket visar sig i cykelpaviljongens 
gröna tak.

Sitta på torget, Sollentuna Centrum, foto Bjerking Centralt torg, Nya Hovås, Arkitema.Vattenspegel som lockar till interaktivitet. Townshend Landscape Archtects

Mjuk övergång: trappa /gräsmatta. Cuppett architects

Cykelgarage, inspirationsbild. Paul Chevalier school, 
Tectoniques 100. Bild: dezeen.com

Stationspark, inspirationsbild. Fredrikshavn toppenafdanmark.com

EN LIVFULL PLATS

CYKELN I FOKUS
Cykelpaviljongen ligger så nära pendel-
tågsuppgången det går. Här parkerar cy-
klister i bästa läge vid entrén under tak, 
eller i närliggande cykelställ  som är fina 
att se på även när de står tomma.
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KOMMUNHUSPARKEN
FUNKTION

VEGETATION

MÖBLERING
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Perenner, BRF Kredit Huvudkontor, Ljungby, Danmark. 
Henrik Jørgensen Landskab. Foto: www.landskab.dk

Körsbär och vårlökar, Madison square garden, NYC. 
Foto: www.taismelillo.blogspot.se

Nivåhantering, Korenmarkt torg, Mechelen, Belgien. 
Arkitekt: OKRA. Foto: www.landezine.com

Boule på stenmjölstorg, Skovlunde Torv, Köpenhamn. 
Henrik Jørgensen Landskab. Foto: www.landskab.dk

Lek i vattenspel, Lorenskog Torg, Lorenskog, Norge. 
Østengen & Bergo AS, Foto: www.landezine.com

Planering med prydnadsgräs. Foto: LAND

Vattenspel

KonstverkPerenner

Körsbärsträd

KOMMUNHUS

STOCKHOLM
SVÄGEN

CENTRUM
VÄGEN

NY MÄRKESBYGGNAD

Uteservering

Paviljong

Vändzon

Bilparkering

HKP Cykel-P

Cykel-P
Cykel-P

Allé

Entré 
Galleria

Bänkar

PLAN 1:1000

Kommunhusparken är Bålstas nystöp-
ta offentliga park som öppnar sig och 
sträcker ut sig mot stråket. En tydlig mö-
tesplats i centrum med den klassiska 
parkens innehåll. Platsen bär även på 
möjligheten att utvecklas till ett stads-
rum med tydligare  torgfunktion. En tänk-
bar utveckling är att platsen utformas 
som ett parktorg med plats både för träd 
och planteringar integrerat med torgets 
funktioner.

Parken karaktäriseras av sina stora sam-
manhängande perennplanteringar med 
långsträckta solvända sittmöbler. 

Förutom viloplatser i solen och vackra 
planteringar innehåller parken en pavil-
jong som erbjuder kaféplatser i parkmil-
jö. Här kan man i anslutningen till stråket 
sitta och titta på folkvimmel och samtala 
över en kopp kaffe.



LILLA TORGET
FUNKTION

VEGETATION

MARKBELÄGGNING
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Uteservering under körsbärsblom, Bysistorget, Sthlm.                                                              
Foto: www.bostad.at

Sittbar trappa, Björns trädgård, Sthlm.  
Foto: www.bostad.erikolsson.se

Markering för cykelbana i beläggning.  
Foto: www.cyklistbloggen.se

Markering för cykelbana i beläggning.  
Foto: Land.

PLAN 1:1000

PLAN 1:1000
Ny  transparent fasad

Uteservering

Uteservering

HKP

Cykel- P

Cykel-P

Cykel-P

GALLERIA

Körsbärslund

BILDNINGSCENTRUM

NY 
PÅBYGGNAD

Sittrappa

Cykelbana

Lilla torget är en plats som kopplar sam-
man entrén till bildningscentrum och 
den södra entrén till gallerian. Platsen 
ligger något avsides från stråket men kan 
med nya byggnader och verksamheter få 
bättre förutsättningar att bli ett tydligare 
stadsrum i centrum. Fasaden på Galle-
rian öppnas upp mot torget och möjlig-
gör t.ex. uteservering på torget. Ny be-
läggning, träd och möblering ger platsen 
starkare karaktär. 

Torget förses med ett trädskikt i form av 
en körsbärslund i modern tappning då 
träden ställs i en hårdgjord beläggning. 
Under trädens kronor kan man besöka 
någon av uteserveringarna eller sitta i 
trappan med integrerade sittplatser.

Gröna stråkets tegelbeläggning fortsät-
ter ut på torget i ränder för att tydliggöra 
kopplingen till detta huvudstråk.

Cykelbanan markeras över torget, i tor-
gets östra hörn tillåts bilar köra över torg-
beläggningen för att möjliggöra angöring.

Körsbärsblom. Foto: www.elsa.elle.se.



AKTIVITETSPARKEN

Aktiverad fasad och mark, Superkilen - Köpenhamn.               
Arkitekt: Topotek 1 och Superflex. Foto: www.detail-online.
com

Skate, Charlotte Ammundsens Plads - Köpenhamn.                                                                
Arkitekt: 1:1 Landskab, Foto: www.dac.dk

Multisport, här pingis, Box Hill Gardens - Melbourne. 
Arkitekt: ASPECT Studios, Foto: www.landezine.com

Klättra, hänga, balansera, Furuset Parkour Park - Oslo. 
Arkitekt: Kragh & Berglund. Foto: www.kragh-berglund.

Klättring, Sundholm, Köpenhamn.
Foto: LAND

Asfaltsgrafik.

Aktivitetsparken är en hårdgjord plats 
för spontanidrott, aktivitet och urbana 
sporter. Temat bygger vidare på den idag 
anlagda skateparken. Fasaderna på de 
omgivande byggnaderna aktiveras med 
klättergrepp och mål för bollsporter och 
lekar. 

Aktiverade fasader

ISHALL

BADHUS
BILDNINGSCENTRUM

Parkour

Befintliga träd

Plantering

Gröna strå
ket

Pingis

Skate

Tall

Öppning av bild
ningscentru

m

Streetbasket

Uteservering

Förstärkta 
entréer

Cykelparkering

Cykel-P

Cykelparker-

ing

Cykelparkering

PLAN 1:1000

Klätterställning

FUNKTION

MÖBLERING

MARKBELÄGGNING

Multifunktionella möbler i betong och 
trä fungerar både som skatehinder/ sitt-
möbler och läktarplatser. Sporter som 
utomhuspingis, basket, boule, skatebo-
ard, inlines, parkour och bmx är tänkbara 
här. På vintern kan vissa ytor spolas och 
användas för hockey och bandy.

Beläggningsytan ges ett tydligt grafiskt 
mönster som länkar ihop de olika sport-
funktionerna och ger rummet en tydlig 
egen karaktär. Detta kan åstadkommas 
t.ex. genom att asfalt målas.
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LEKPARK GRÖNA DALEN

Vattenspel och prynadsgräs, Sherbourne common, 

Lekplats med vattentema, Vejlebroskolen, Danmark. 
Arkitekt: Monstrum. Foto: www.monstrum.dk

Gångbro över dagvattenstråk.
Arkitekt: Bureau-B+B, Foto: www.landezine.com

Lek under fruktträd, Ladegårdsparken, Holbæk, 
Danmark. Arkitekt: SLA. Foto: www.sla.dk

Dagvattendamm, Fatburendamm, Västerås. 
Arkitekt: Mälark AB. Foto: www.malark.se/

Gungor på lekplats, Berlin.
Arkitekt: Atelier Loidl. Foto: www.landezine.com

I stråkets södra ände anläggs en ny lek-
park i Gröna dalen. Parken innehåller 
även grillplatser, utegym och en dag-
vattendamm. Gröna dalens lekpark an-
sluter till de sportytorna i centrum och 
det södergående cykelstråket som leder 
vidare från centrum mot Lasse Åbergs 
museum och villakvarteren söder om 
centrum. Dagvattendammen samlar 
dagvatten från centrums hårdgjorda ytor. 

Dagvattnet leds vidare ned mot Mälaren 
via ett meandrande stråk, åpromenaden, 
som blir ett rekreativt stråk för gång- och 
cykeltrafik. Stråket ger möjlighet att yt-
terligare fördröja och rena dagvatten.

VEGETATION                  
Vattnet blir mittpunkt i ett häckomgär-
dat parkrum med grillplatser runt dam-
men. Den har ett karaktäristiskt träd-
skikt av äppelträd. Äppelträden refererar 
bakåt i tiden till de gamla fruktträdgår-
dar som tidigare fanns i Bålsta. Dammen 
planteras med vackra och vattenrenan-
de växter som t.ex. strandiris, smalka-
veldun, fackelblomster, hampflockel, 
jättegröe och olika starrarter. 

FUNKTION

Dagvattendamm

Brygga

ISHALL

AKTIVITETSPARKEN

IDROTTSPLATS

FOTBOLLSPLAN

BADHUSVÄGEN

Lekplats

Fruktlund

Grillplatser Häck

Å m
ed dagvatten

Åpromenad

PLAN 1:2000

Utegym

PLACERING
Planillustrationen ovan är endast en idéskiss. Funktionen krävs men dess placering 
och utformning kommer att utredas vidare i planprogram för Gröna Dalen.
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Vy över stråket genom Bildningscentrum

BILDNINGSCENTRUM

Genom att öppna upp för Gröna Stråket 
genom Bildningscentrum skapas en 
sammanhängande koppling mellan de 
olika platserna.

Besökaren får en tydlig bild av var man 
befinner sig, det blir lätt att orientera sig.

Positiva konsekvenser blir att naturli-
ga flöden uppstår från flera håll och får  
Bålsta Centrum att bli  mer levande.

Bildningscentrum och sporthallen förses 
med entrédörrar och stora glaspartier ut 
mot stråkpassagen vilket gör promena-
den genom passagen intressant.

Skolan blir av med sin ljusgård men får 
istället genvägar direkt ut i det fria. 

Ljusgårdens samlingssal och andra 
användningsområden ersätts med en ny 
tillbyggnad på sporthallen / skolan.

Tillbyggnaden kan innehålla t ill exempel 
besöksintensiv kulturell verksamhet.

w
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1439 BÅLSTA C:
BILDNINGSCENTRUM

Skissutredning, CH
2013-11-19

UA 021
GRÖNA STRÅKET

GRÖNA STRÅKET MED VERKSAMHETER
Gröna stråket visat med pictogram som ett stråk med 
många olika verksamheter på båda sidor.

Bildningscentrum med öppnad väg genom byggnaden gör 
entréerna till sim- sport- och ishall lättare att hitta.

Resultat: Ett aktivt stråk som också bidrar till förbättrad 
orienterbarhet i Bålsta

Gröna dalen Foto: Bildningscentrum före ombyggnad visar att möjligheter 
finns för öppning av byggnaden

Alte
rnativ

 dragning av gröna strå
ket

+Shopping

Resecentrum

Gröna dalen

Bildningscentrum

Gröna strå
ket

ISHALL

SIMHALL

BILDNINGSCENTRUM

TILLBYGGNAD MED KULTURELLT INNEHÅLL

AKTIVITETSPARKEN
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GENOMFÖRANDEFASER
FAS 1 FAS 2
Stråket färdigställs från området norr om stationen fram till Bildningscentrum 
och Lilla Torget. Upplevelsemässigt slutar stråket vid Bildningcentrum. Där 
fortsätter tegelbeläggningen i en ny tappning och skapar en detaljering på Lilla 
Torget. På så vis spiller Gröna Stråket över på Lilla Torget.

Stråket kan kompletteras fram till Gröna Dalen genom ombyggnad av Bildningscen-
trum, anordnande av Aktivitetsparken, Lekpark Gröna Dalen och Naturum. Bildnings-
centrum öppnas upp, men behöver inte öppnas upp helt utan glastaket kan bibehål-
las. 

Läget för Gröna dalens lekpark kan komma att justeras beroende på framtida plan-
program för området.

FÖRDELAR MED ATT FAS 2 GENOMFÖRS:
Stråkets förlängning  genom Bildningscentrum bidrar till:

- att skatepark, ishall och simhall blir en del av Gröna Stråket och lättare att 
nå

- att fasaderna mot sakteparken som idag upplevs som baksidor blir till 
framsidor

- att Bildningsccentrum blir mer tillgängligt  och kan förses med ytterligare 
verksamheter och funktioner med kulturell inriktning
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VERKSAMHETER
Här visas Gröna stråket tillsammans  
med symboler för de verksamheter som 
stråket effektivt länkar och knyter sam-
man.

En ombyggnad av bildningscentrum öpp-
nar för ett aktivt och levande stråk med 
verksamheter på båda sidor, från rese-
centrum förbi ishallen och vidare.

w
w

w
.ettelva.se

1439 BÅLSTA C:
BILDNINGSCENTRUM

Skissutredning, CH
2013-11-19

UA 021
GRÖNA STRÅKET

GRÖNA STRÅKET MED VERKSAMHETER             
Gröna stråket visat med pictogram som ett stråk med 
många olika verksamheter på båda sidor.

Bildningscentrum med öppnad väg genom byggnaden gör 
entréerna till sim- sport- och ishall lättare att hitta. 

Resultat: Ett aktivt stråk som också bidrar till förbättrad 
orienterbarhet i Bålsta

Gröna dalen Foto: Bildningscentrum före ombyggnad visar att möjligheter 
finns för öppning av byggnaden
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 dragning av gröna strå
ket

+Shopping
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Gröna dalen

Bildningscentrum

Gröna strå
ket

Öppningen genom Bildningscentrum förses med entréer in mot sporthall och skola.

Flygfoto över bildningscentrum vid en tidigare ombyggnad då man lade tak över två stora 
innergårdar, och byggnaden fick dess nuvarande utseende. 

Vi föreslår att man öppnar upp igen, och möjliggör en utomhuspassage.
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GRÖNA STRÅKET MED VERKSAMHETER
Gröna stråket visat med pictogram som ett stråk med 
många olika verksamheter på båda sidor.

Bildningscentrum med öppnad väg genom byggnaden gör 
entréerna till sim- sport- och ishall lättare att hitta.

Resultat: Ett aktivt stråk som också bidrar till förbättrad 
orienterbarhet i Bålsta

Gröna dalen Foto: Bildningscentrum före ombyggnad visar att möjligheter 
finns för öppning av byggnaden
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Handelsutredning Bålsta centrum
Rapportkoncept 4 oktober 2013

34

 
Den tillkommande handelsytan i Bålsta Centrum bör för hållbar lönsamhet och för att skapa en livakt-
ig småstadsmiljö bli 7 000 à 8 000 kvm, och bör i huvudsak etableras vid det befintliga centrum samt
stråken mot och kring resecentrum. Större ytor än så kräver en starkt regional satsning, vilket talar
emot tankarna om ett lokalt centrum.

Utöver de rena handelsytorna bör ca 1 000 nya kvm för serviceverksamheter och kanske 2 000 kvm
för upplevelseverksamheter tillföras.

Vi föreslår därför totalt ca 10 000 kvm nya ytor för handel och därtill kopplad service med långsiktig
beredskap för ytterligare max 5 000 kvm på samma stråk som ovan, samt kanske något hundratal
kvadratmeter i anslutning till en ev ny uppgång till pendeltågen i områdets östra del.

Figur 24. Förslag till huvudsaklig spridning av besöksintensiva verksamheter. 

Det bör noteras att livaktig gatumiljö kan skapas även med annat än handel, restauranger och lik-
nande, jämför Den Goda Stadens rapport ”Funktionsblandade stadskvarter” från 2010. Om denna typ
av verksamheter (gallerier, publikt exponerade kontor mm) läggs till, kan det totala yttillskottet
kanske bli ända upp emot 15 000 à 20 000 kvm.

Att bygga över parkeringen enligt planförslaget är sannolikt inte lönsamt kommersiellt, och det
tänkta stråket ”en våning upp” kommer att bli svårt att locka såväl butiker som besökande till. Det s k
Kolla Läget-värdet pekar inte på etableringsbarhet på detta stråk.

En bättre koppling till stationen och resecentrum är viktig, och kan ge positiva effekter på såväl rese-
centrum som centrum. För att åstadkomma detta bör inomhusstråket förlängas mot stationen. Ett-
elvas förslag till gestaltningsprogram ger goda inspel i frågan.

Primärt område för kommersiella 
besöksintensiva verksamheter.

Shopping, service, ärendehandel 
och dagligvaruhandel.

Primärt område för icke-
kommersiella besöksin-
tensiva verksamheter.  

Kultur, bibliotek, lek etc. 

Sekundärt område för kommer-
siella besöksintensiva verksam-

heter på delar av sträckan.  
Service och dagligvaruhandel. 

Ev möjlighet för mindre 
dagligvaruhandel vid ny 

uppgång. 

”RSDs bedömning är att den tillkomman-
de handelsytan i Bålsta Centrum lämpli-
gen kan bli uppemot 7 000 à 8 000 kvm, 
som i huvudsak bör placeras i anslutning 
till den befintliga centrumbyggnaden 
samt vid stråken mot och området kring 
resecentrum. Större ytor än så kräver en 
stark regional satsning med bl a mycket 
parkering, vilket talar emot tankarna om 
ett lokalt centrum. Även i detta mindre 
förslag ska man tänka på att inte strypa 
biltillgängligheten till centrum, då bil-
kunderna är viktiga för ett centrum som 
Bålsta.

Utöver de rena handelsytorna bör ca 1 
000 nya kvm för serviceverksamheter och 
kanske 2 000 kvm för upplevelseverk-
samheter tillföras.

Vi föreslår därför totalt ca 10 000 kvm nya 
ytor för handel och därtill kopplad service 
med långsiktig beredskap för ytterligare 
max 5 000 kvm.

Det bör noteras att livaktig gatumiljö kan 
skapas även med annat än handel, res-
tauranger och liknande, jämför Den Goda 
Stadens rapport ”Funktionsblandade 
stadskvarter” från 2010. Om denna typ av 
verksamheter (gallerier, publikt expone-
rade kontor mm) läggs till, kan det totala 
yttillskottet kanske bli ända upp emot 15 
000 à 20 000 kvm.

Att bygga över parkeringen enligt plan-
förslaget är sannolikt inte lönsamt kom-
mersiellt, och det kommer att bli svårt 
att locka butiker som besökande till det 
tänkta stråket ”en våning upp”. Det s k 
Kolla Läget-värdet pekar inte på etable- Bild: Handelsutredning Bålsta centrum, Rapportkoncept 23 december 2013, Lisa Lagerén, RSD.

ringsbarhet på detta stråk.

En bättre koppling till stationen och re-
secentrum är viktig, och kan ge positiva 
effekter på såväl resecentrum som cen-
trum. För att åstadkomma detta bör in-
omhusstråket i gallerian förlängas utom-
hus mot stationen, något som även ger en 
del nya ytor inne i centrum.

Gestaltningsprogrammet fångar upp 
idéer och ger intressanta inspel för ut-

UTREDNING FRÅN RSD, SLUTSATSER:

formning och placering. I gestaltnings-
programmet är den totala ytan för handel 
och annan besöksintensiv verksamhet 
ca 12 500 kvm BTA (motsvarar ca 10 000 
kvm uthyrbar yta) vilket förefaller väl av-
vägt.

-Lisa Lagerén, RSD, Handelsutredning Bålsta cen-
trum, Rapportkoncept 8 april december 2014,  s 34.

Se rapporten i Bilaga 3 Handel.



NATURUM

Parc des bord de Seine av HHF arkitekter
bild: www.dezeen.com

Seljord Lookout Points_Rintala Eggertsson Architects Gallery Monma Annex_Akasaka 
Monma Annex

Elemement House_Rintala Eg-
gertsson Architects

Utkikstorn i Naturrummet
Utkikstorn av Atelier EEN arkitekter

text

Gröna Stråket möjliggör en vidare kop-
pling upp till Åsen. Här finns möjlighe-
tar ett skapa ett Naturum som blickar 
ut över centrum och landskapet ned mot 
Kalmarviken. Naturum Åsen skulle då bli 
en port till åsens naturområde, där van-
dringsstigar kan anläggas.

Det finns ett uppdrag för planprogram för 
Bålstaåsen där lämplig markanvändning 
utreds.
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STORA GATAN



STORA GATAN VID STRÅKET
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Stora Gatan - Stockholmsvägen, vy från norr.
Illustration:  ETTELVA arkitekter & LAND.
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DAGLIGVARUHANDEL

RESECENTRUM

BUSS, TÅG OCH PENDEL

STATIONSPARK

CYKEL  P
ARKERIN

GSGARAGE

ELEVATION: TRE KVARTER LÄNGS STORA GATAN

ELEVATION 1:500

SITUATIONSPLAN 1:3000
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 FÖRSKOLA

Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.

Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.

Orientering i bild: samma gröna byggnad med takkupor
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GATUMILJÖ, INTEGRERAT TRANSPORTRUM, 26 M

EN GATA MED STADSKARAKTÄR

Stockholmsvägen eller “Stora gatan” 
som den skulle kunna döpas om till, 
utvecklas till en gata med stadskaraktär. 
En gata som blir en tydlig huvudgata i 
staden och som kopplar centrum mot 
gamla Bålsta. Gatan har en alléplante-
ring vilket ger gaturummet stadga och 
dignitet. Gatan utformas med samma 
mått, 26 m bred, som planprogrammets 
integrerade transportrum.

FUNKTION

På norra sidan är gångbanan breddad 
för att kunna erbjuda uteserverings-
möjligheter i söderläge. Verksamheter i 
husens bottenvåningar koncentreras till 
lägen där handelsutredningen pekar ut 
gynnsamma lägen.  På norrsidan löper en 
dubbelriktad cykelbana som ansluter till 
det befintliga cykelsystem som idag finns 
längs Stockholmsvägen. 

VEGETATION

En grönremsa med klippt gräs och träd-
rad av parklind skiljer gång- och cykel-
bana från körbanan där fordonstrafiken 
går. Grönremsans bredd anpassas så att 
den kan rymma busshållplatser i lägen 
där sådana behövs. Körbanan är dimen-
sionerad för att klara busstrafik. 

På södra sidan upprepar sig mönstret 
med trädplanterad grönremsa och gång-
bana.

Plantering vid uteservering, Ashwin Street, London. 
Arkitekt: J & L Gibbons Landscape Architects.        
Foto: www.landezine.com

Dubbelriktad cykelbana samt busskur under trädrad, Kiel. Foto: www.mikaelstyrman.

Uteservering och trottoar.

EN SÄKER PASSAGE ÖVER GATAN

 I den punkt där “Gröna stråket” korsar 
“Stora gatan” höjs nivån på gatan så att 
biltrafiken måste anpassa farten till 
passerande gångtrafik på stråket. Här 
kan även ett trafikljus behövas för att yt-
terligare stärka säkerheten i passagen.

. 
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SEKTION 1:250 PLAN 1:250
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RESECENTRUM



BOSTÄDER / 
DAGLIGVARUHANDEL / GARAGE

BOSTÄDER / VERKSAMHETER I 
GATUPLAN / FÖRSKOLA

P-HUS 

EN MÖTESPLATS 

Bålstas nya resecentrum blir en nod där det 
offentliga möter det privata. Parken framför 
stationen inramas på båda sidor av bostads-
kvarter med butiks- och verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna.

Stationsbyggnaden ligger mitt på torget och 
blir den självklara mötesplatsen med sitt kafé 
där solen når fram både sommar och vinter. På 
gatuplan finns även kiosken och de uppglasa-
de vänthallarna samt cykelservice.

När Bålsta växer ut norr om stationen kommer 
passagen under järnvägen att bli den trevli-
gaste länken till centrum för cykel och gång-
trafikanter norrifrån. Alla passerar här – eller 
stannar upp ett tag och tittar på blommorna 
som knoppas.

EN FLEXIBEL PLATS 

Platsen kan förändras efter årstiden och tiden 
på dygnet. Kanske står här gatumusikanter i 
rusningstrafik, eller så ställer fiskgubben upp 
sin vagn här varje torsdag och passar på att nå 
pendlarna på hemväg från jobbet.

Här är platsen där man kan sitta en stund, 
mata duvorna eller kanske springa ner och 
köpa mjölken till morgonkaffet och råka stöta 
på barnens lärare. 

EN PLATS MED MÅNGA FUNKTIONER

Hela området, med torg, park, cykelparkering 
deluxe, stationsbyggnad, dagligvaruhandel 
och andra butikslokaler blir navet där olika 
funktioner möts. Här finns förskola, gym, par-
kering, buss, tåg, pendel och dagligvaruhandel 
bekvämt nära. Det blir attraktivt att åka kollek-
tivt. 

RESECENTRUM

SITUATIONSPLAN 1:1000

STORA GATAN

Uteservering

Buss hpl
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Dubbelriktad cykelbana
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Vy över Resecentrum och Järnvägsparken från Stora Gatan/Stockholmsvägen Perspektiv: ETTELVA och LAND

PERSPEKTIVBILD ÖVER RESECENTRUM OCH STATIONSPARKEN
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STATIONSBYGGNADEN
KARAKTÄR

Stationsbyggnaden kommer att ge Bål-
sta sin egen identitet, precis som den nya 
byggnaden vid Hornstulls tunnelbanes-
tation genast gav den innan rätt så ano-
nyma platsen en trivsam karaktär. 

Bålstas nya stationsbyggnad är öppen, 
inbjudande och lite busig. Olika funktio-
ner flätas samman i byggnaden, vilket 
också syns i formen. Två huskroppar står 
på varandra. Den övre fokuserar på Strå-
ket mot centrum medan den undre riktar 
sig mot järnvägen. De kompletterar var-
andra till både form och innehåll.

FUNKTIONER

Att vänta kan man vilja göra på olika sätt. 
Vill man stå ute men i skydd av regn så 
går det bra under den utskjutande hus-
kroppen som bildar tak (se bild). Föredrar 
man en kopp kaffe och en tidning i läs-
hörnan går det också bra. Om man hellre 
tar nästa pendel och passar på att ta ett 
pass på gymet en trappa upp så går även 
det fint. 

Mångfalden är Bålstas starka sida och 
det har vi tagit fasta på i utformningen av 
stationsbyggnaden.

Vy från järnvägsgångtunneln  mot Stationsparken, Resecentrum och Bålsta Centrum.

Schouwburgplein, Rotterdam av West 8

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig! Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

tjenixen!

I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?

Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren 
och leds frammåt i staden

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället 
för att privatisera med uteplatser

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten 
hos besökaren som leds framåt i staden

I Bålstas nya resecentrum samlas allt man kan önska sig

Genom att arbeta med öppna bottenvåningar skapas liv 
och transperens

Solavskärmning som konstverk, Hornstull. Konstnär: Jacob Dahlgren. Foto: Stockholm & Projekt.
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BUSSTERMINAL

Museum ,Louvre Lens, Frankrike,  Kazuyo 
Sejima+Ruye Nishizawa. Foto Julien Lanoo.Inspirationsbild bostäder ovanpå bussterminal.  Frankrike, Gaetan Le Panhuel Architectes. Foto: Sergio Grazia.

Avsikten är att skapa en knutpunkt som 
är tillgänglig för alla. Entreér ska ligga i 
naturliga lägen och bidra till att koncen-
trera flödet av resenärer på ett sätt som 
stimulerar en levande torg- och park-
miljö.

Till bussterminalen går du väderskyddad 
hela vägen från tåget. Från järnvägspas-
sagen till resecentrumbyggnaden up-
pförs tak, sedan går man inomhus genom 
resecentrum fram till den avlånga vän-
thallen. Där kan man sedan vänta lugnt 
och ha ögonen på bussen.  

Bussarnas område avskiljs helt från re-
senärer på väg till eller från perrongen. 
Antingen används den befintliga gröna-
vallen som ett naturligt hinder från att 
råka promenera ut i bussarnas körfält, 
eller så byggs en mur upp mellan rese-
centrum och järnvägen.

BYGGNADSUTFORMNING

TILLGÄNGLIGHET

Bussterminalen integreras i bostad-
skvarterets bottenvåning och utförs med 
uppglasade fasader mot norr ut mot 
busshållplatserna.

HÅLLPLATSLÄGEN
Förutom de tio hållplatslägen som vi-
sas här vid stationsbyggnaden finns fyra 
hållplatslägen även längs Stora Gatan 
direkt vid stationstorget.
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0 5 10 20 40 m N

Från perrong till buss 
genom resecentrum

ENTRÉ

KAFÉ

Perrong, SJ

Perrong, SL



Vy från pendeltågsperrongen mot resecentrum.
Nästan samma vy idag:

Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.
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ATT ANLÄNDA TILL BÅLSTA - FRÅN TÅGET
Resenären möts av de nya flerbostadshu-
sen i Bålsta som med sin karaktär sig-
nalerar  MÅNGFALD och SKAPAR BÅLS-
TAS IDENTITET samtidigt som de FLÄTAR 
SAMMAN såväl gammalt som nytt samt  
verksamheter med bostäder.



Vy från järnvägsgångtunneln  mot Stationsparken, Resecentrum och Bålsta Centrum.
Nästan samma vy idag:

Illustration: ETTELVA arkitekter.
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ATT ANLÄNDA TILL STATIONSOMRÅDET
Resenären  hittar lätt sin buss eller vägen 
till centrum genom att ta den mest logis-
ka rutten. Detta uppnås genom byggna-
dernas placering och sättet de leder den 
nyanlände rätt genom de utblickar som 
skapats.
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BOSTADSKVARTER



Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

Tydlig kvartersstruktur - inte diffus

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig! Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

tjenixen!

I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?

Fotgängaren råder - inte bilen

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig! Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

tjenixen!

I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?
Intressanta utblickar - inte sterilt

Intentionen i planprogrammet att skapa 
en integrerad stad med länkade gator,  
och tydlig kvartersstruktur där kollek-
tivtrafikanten, fotgängaren och cyklisten 
står i fokus, tillsammans med en önskan 
att genom stadens karaktär lyfta fram 
och underlätta för variation och mång-
fald - är de faktorer som styrt utform-
ningen av hela planen.

FAKTORER SOM STYRT UTFORMNINGEN 
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Länkade gator - inte återvändsgator

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.
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Ekvivalent ljudnivå

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

PKS

Ref. nr

13364-1

Datum

09.01.14

Projektnamn

Bålsta Centrum
 LpAeq dB(A). 
 Frifältsvärden vid fasad.
 Högsta ekvivalenta värde.
 Spår och vägtrafik. 

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)
Skala

1:2750

Ritningsnummer

Ak-13364-1-01

Maximal ljudnivå  >   0.0 dB(A)
 >  35.0 dB(A)
 >  40.0 dB(A)
 >  45.0 dB(A)
 >  50.0 dB(A)
 >  55.0 dB(A)
 >  60.0 dB(A)
 >  65.0 dB(A)
 >  70.0 dB(A)
 >  75.0 dB(A)
 >  80.0 dB(A)
 >  85.0 dB(A)

Sveavägen 151
113 46 Stockholm

Tel: 08-556 211 40
www.acad.se

Beräkning utförd av

PKS

Ref. nr

13364-1

Datum

10.01.14

Projektnamn

Bålsta Centrum
 LpAmax dB(A). 
 Ljudnivå 1,5 m över mark.
 Raster om 20 x 20 m.
 Spår och vägtrafik. 

CadnaA: Version 4.4.145 (32 Bit)
Skala

1:2750

Ritningsnummer

Ak-13364-1-03

Valda citat. För utredningen i sin helhet, se Bilaga 4.

“Kvartersbildningen gör det möjligt att skapa en bullerdämpad sida mot 
innergård. Bostadshusen utmed Mälarbanan fungerar som skärmhus 
vilket ger dem en bullerdämpad sida. Med genomgångslägenheter kan 
avstegsfall B enligt Stockholmsmodellen uppfyllas. “ s. 7

“Hus och kvartersformationerna ger många möjligheter till uteplater där 
krav på maximal ljudnivå högst 70 dB(A) och ekvivalent ljudnivå högst 55 
dB(A) uppfylls.” s 7.

“Kraven på ljudnivå inomhus kan innehållas utan skärmning av väg eller 
spår.” s. 8

“Då kvarteren ligger nära spåren finns en risk för att vibrationer 
från tågpassager går via mark och upp i husen. Störningen kan vara 
både kännbara vibrationer och stomljud (hörbart ljud). Befintliga 
nyproducerade kvarter i närhet av Bålsta centrum har veterligen inte 
haft problem med vibrationer varav risken ses som liten, men bör 
beaktas i projektets fortsättning.” s. 8

UTREDNING FRÅN ACAD

EKVIVALENT LJUDNIVÅ
Skala 1:2750

IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM BOSTADSKVARTER 55 IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM



UTFORMNINGSPRINCIPER

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig! Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd. 

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

tjenixen!

I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?

Uppglasade bottenvåningar, Annedal. 
Foto: ETTELVA Arkitekter

Variation i byggnadshöjd. Arkitekt: M3H Arcitecten

Varierad byggnadsutformningen enligt utformningsprinciperna. 
Referensbild: Södra Rosendal Uppsala, Utopia Arkitekter.

Flerbostadshus, exempel på varierad fasad. Byggherre: JM. Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
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REV

BRIGGEN,

A-40.3-01

REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

DATUM ANSVARIG KOD TYP POS RITNINGSNUMMER

1363BSBS

Michael Klingemann

ÅKERSBERGA, ÖSTERÅKER

A3 1:200
SKALA A1 1:100

Tel 08-782 87 00
169 82 Stockholm
Gustav lll:s boulevard 64, Solna

FASAD MOT VÄSTER OCH
NORR

BYGGLOVSHANDLING

2013-03-06

ÖSTRA KANALSTADEN
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V
E
K
A ETTELVA ARKITEKTER AB 08-785 05 60

ARBETSNUMMERHANDLÄGGARERITAD KONSTRUERAD

K
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V

08-555 786 00

018-59 02 04
018-10 03 90

J&H ELTEKNIK

ÅWL ARKITEKTER AB
PO ANDERSSON AB 08-98 78 60

08-732 28 85MARKTEMAM

KNUT JÖNSON ING.BYRÅ

+2,40+2,41+2,36
+2,22+2,22

+2,37+2,31
+2,49

+2,22
+2,35

+2,48
+2,22

+2,49
+2,29

+2,42

SKALA 1:100

012510
METER

A-40_F-01 Fasad mot väster 1:100

A-40_F-02 Fasad mot norr 1:100

Pu1 Pu2

Pu1

Pu2 Pu2

Pu3 Pu3 Pu4

Pu2

Pu3

Pu1 Pu2 Pu3 Pu1 Pu1 Pu2

Skt

Pa2

Pa2

Pa2

Te2

Te2 Te2Te1 Te1

UTVÄNDIG FÄRGSÄTTNING
Slutgiltig kulör på fasader sker i samråd med
kommunen vid framtagande av putsprover.

FASADMATERIAL PUTS
Pu1 WEBER 24019, NCS S 1005-Y20R, bruten vit
Pu2 NCS S 3050-Y30R, guldockra
Pu3 WEBER 29045, NCS S 5010-R30B, violett
Pu4 WEBER 24159, NCS S 3010-R80B, ljusblå

FASADMATERIAL TEGEL
Te1 Svart tegel med mörk fog
Te2 Svart tegel med ljus fog

FASADBEKLÄDNAD TRÄ
Pa1 Målad träpanel, NCS S 1005-Y20R, bruten vit
Pa2 Målad träpanel, NCS S 3040-Y60R, roströd

TAK
Plåt, Mörk grå

SKÄRMTAK
Skt Stål, al-plåt

ENTRÉPARTIER
Aluminium, NCS S 7005-B20G, RAL 7011, mörkgrå

FÖNSTER/FÖNSTERBLECK/SMYGBLECK
Aluminium, NCS S 7005-B20G, RAL 7011, mörkgrå

HÄNGRÄNNOR/STUPRÖR
Plåt målas NCS S 7005-B20G, RAL 7011, mörkgrå

BALKONGRÄCKEN
Al-plåt målas NCS S 7005-B20G, RAL 7011, mörkgrå

Te2Te1

BYGGNADSHÖJD

-Att det inom varje kvarter anges ett in-
tervall för för våningsantalet, där ett 
procenttal anger hur stor del av byggna-
derna som ska utföras med respektive 
våningsntal. 

- Att våningsantalen varierar inom kvar-
teret. 

- Att det vid inredd vind får uppföras altan, 
frontespis och takkupor till högst 50% av 
fasadlängden. Frontespis får uppföras för 
hiss.

För att säkerställa att variationen uppnås ges kommande detaljplaner inom Bålsta 
centrum planbestämmelser som reglerar bebyggelsens utformning och placering.  Föl-
jande kan regleras:
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Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren 
och leds frammåt i staden

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället 
för att privatisera med uteplatser

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren 
och leds frammåt i staden

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället 
för att privatisera med uteplatser

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden 
t.ex. sittplatser

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete 
finns samlat.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med om-
kringliggande naturområden.

Variation i byggnadsutformning. gröna tak och solceller. Referensbild: Masthusen i Malmö, Kanozi arkitekter.

FASADER

- Att det för varje trapphus anges att ett 
lägsta antal vertikala fasad-uttryck el-
ler livförskjutningar som ska förekomma 
mot gata. Dessa fasaduttryck kan vara 
t ex element som läggs omlott, byte av 
fasadmaterial, burspråk, balkonger, 
färgförändring, strukturförändring eller 
livförskjutning.  Två trapphus bredvid var-
andra får inte utföras så att de uppfattas 
som sammanhållna.

- Att fasader mot gata i bottenplan ska 
ges förhöjd sockel eller sockelvåning.

TAKUTFORMNING

- Att det inom  varje trapphus ska före-
komma variation i takarkitekturen, t.ex 
genom olika höjd på vägg mellan vinds-
bjälklag och tak eller genom förskjuten 
takås, samt genom inslag av sadeltaks-
gavlar mot gata.

- Att taksprång ska hållas ned mot hu-
vudgata för att åstadkomma en stads-
mässig gestaltning.

- Att gröna tak och solceller planeras in 
från början.

- Att samtliga fasader mot de två huvud-
stråken, Stora Gatan / Stockholmsvägen  
ska ha fönster och bottenvåning utföras 
med minst 4 meters takhöjd så att lokal 
kan  inrymmas. För att undvika stängda 
fasader i bottenvåningar kan t. ex. cykel-
rum med fördel glasas mot gatan.

-  Att balkonger får glasas in om tak finns 
ovan balkonger vid uppförandet.

- Att balkonger inte tillåts på  våning 1 
och 2 mot gata.

- Att balkonger volymmässigt ska hållas 
ned mot Stockholmsvägen.

- Att synliga elementskarvar endast får 
förekomma undantagsvis, som en del i 
fasaduttryck.
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Variation i fasaduttryck längs gata.
Studentboende LAN Architecture

Sedumtak på parkering. Foto: vegtech.se

En joggare längs med lamellhusen i riktning mot stationen. Referensbild: Nya Hovås, Arkitema Architects; 
Byggherre HSB.

Fönstersättning.
LAN Architecture

Variation i fasaduttryck,  Hammarby Sjöstad.  
Arkitekt: Murman Arkitekter

Fönstersättning och uppglasad bottenvåning. Annedalsterassen, K+

I staden blir det i många fall nödvändigt 
med en tydlighet mellan offentligt och 
privat. Det uppnås genom slutna kvar-
ter. Å andra sidan bidrar smitvägar och 
oväntade platsbildningar till att göra sta-
den mer komplex och intressant, därför 
har stadsplanen både öppna och slutna 
kvarter.

En variation av hushöjder, taktyper, fa-
sadmaterial och utskjutande bruspråk  
ger den variation som ger Bålsta sin egen 
identitet. Gatans liv är beroende av bo-
stadshusens entréer samt lokaler i bot-
tenvåningar.

Byggnadernas fasader får sin karaktär av 
tegel, skivmaterial, trä och puts.

Parkering för bostadsbehov klaras dels 
genom markparkeringar men främst 
med ett  parkeringshus i områdets mitt. 

Gästande och besökare till affärer parke-
rar tidsbestämt längs Stockholmsvägen.

Denna del av planområdet är den som 
kan ta de högsta hushöjderna. Det gäl-
ler främst bostadshusen mot järnvägen. 
Även något hörnhus på norra sidan av 
Stora Gatan kan få en högre höjd.

Exakt var och hur de högsta kan placeras 
måste studeras mer i detalj i modell och 
med solstudier. Placeringen är beroende 
av omkringliggande huskroppars höjder, 
gatubredder samt kvartersinnergårdar-
nas djup.

Sektion tagen från sydost, genom bostadskvarteren invid spåren och längs Stora Gatan, med befintligt bostadshus längst till 
vänster. Se sektionspil på nästa sida. 

BOSTADSKVARTER LÄNGS STORA GATAN OCH MOT JÄRNVÄGEN 

SEKTION 1:1000
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SITUATIONSPLAN 1:3000

Ny bebyggelse i Bålsta från 3D modell.

NOVILLA

NYTT RESECENTRUM

STORA GATAN

STATIONSPARK
(Träd mm tillkommer, saknas i denna bild)

Sektion, se s 58.

0 10 20 50 100 m N

Perspektivvy
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NY- OCH TILLBYGGNADER I CENTRUM

Påbyggnad på centrumgallerian. Referensbild: Idéskiss Årstafältet, Arkitekt:  ETTELVA Arkitekter

0 10 20 50 100 m N

De tre bostadhusen i och omkring kom-
munhusparken är en del av stadsmiljön 
med delvis uppglasade bottenvåningar. 
De har bullret från centrumleden på sin 
norra sida och kan därmed öppna sig 
med balkonger och liv mot centrumstrå-
ket.

Bostäderna som omgärdar centruman-
läggningen ligger ovanpå butikslokaler-
na och kan därför bli dubbelsidiga. Nu-
varande inlastning kan ligga kvar liksom 
möjligheten till en rejäl centrumentré.

SITUATIONSPLAN 1:3000

BOSTÄDER

PAVILJONG

BOSTÄDER / VERKSAMHETER I 
GATUPLAN
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BOSTADSKVARTER MELLAN MANSÄNGEN OCH CENTRUMLEDEN

Bostäder mot centrumleden. Referensbild: Idéskiss Årstafältet, Byggherre: Veidekke, Arkitekt: Kjellander & 
Sjöberg

De två kvarteren mot centrumleden hål-
ler ihop med ryggen mot gatan för att 
utestänga trafikbuller. Kvarteren ligger 
ovanpå ett stort garage i två plan vilket 
påverkar husens placering. Placeringen 
av huskropparna ger enkel nedlastning 
längs husens långsidor och hörn. Efter-
som marken sluttar försiktigt mot gröna 
Dalen i öster ger det nivåskillnader som 
tas upp med gradänger och trappor i ös-
ter och söder. Husstrukturen löser upp 
sig mot söder för bättre ljusförhållanden 
och kontakt med gröna dalen.

Kvarteren mellan bildningscentrum och 
Mansängen är delvis upplösta för att 
bättre ansluta till Mansängens struktur 
liksom för att ge mer sol på gårdarna. 
Här finns inte några bullerproblem att 
förhålla sig till. Här bildar huskropparna 
en rygg mot aktivitetsparken för att ge 

en tydligare distinktion mellan centrum-
anläggningens offentliga stråk och bo-
stadskvarterens privata gårdar. Den täta 
ryggen medger också mer exploatering 
utan att behöva gå på höjden. Parkering 
tillgodoses på gata och i garaget för kvar-
teren mot centrumleden.

Kvarteret invid parkeringshuset och cen-
trumanläggningen är ritat mer slutet mot 
gatan i söder och öppet mot markparke-
ringen norr om. Genom denna placering 
hålls gatan mer stadsmässig samt att 
kvarteret trots att storleken inte tillåter 
ett omgärdande hus kan ges en gård med 
privat karaktär utan stängsel eller be-
gränsningar. Bilparkeringen utgör då en 
naturlig begränsning för offenlig passa-
ge i utbyte mot välbehövlig grönska mot 
centrumet.

SITUATIONSPLAN 1:3000

BOSTÄDER / GARAGE

BOSTÄDER

BOSTÄDER

P-HUS

0 10 20 50 100 m N
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GÅRDSRUM
BOSTÄDER MED GÅRDAR OCH 
BALKONGER

De flesta kvarter har två ingångar - en 
från gatan och en från gården.

Balkonger finns både mot gård och gata 
och kan därför bidra till stadslivet.

PRIVATA GÅRDSRUM

Privata gårdsrum inom kvarteren är 
miljöer med både uteplatser och ge-
mensamma ytor för de boende. 

GÅRDARNA

Gårdarna möjliggör passage genom 
kvarteren. Man kan välja hur man vill röra 
sig genom staden - längs med de urbana 
gatorna , eller genom de grönare bostad-
skvarteren via släpp mellan husen eller 
genom portiker.

Smitväg genom kvarter, portik. Foto ÅWL Terrasser mot gård, Tietgenkollegiet, Lundgaard & Tranberg.
Foto: Jens Lindhe

Balkong och uteplats mot gård. Foto 
Svenska Bostäder.

Balkong mot gård, Annedal.
Foto ETTELVA Arkitekter

Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren 
och leds frammåt i staden

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället 
för att privatisera med uteplatser

Vi skapar smitvägar genom kvarteren
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STRUKTURPLAN
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MJUKTRAFIKRUM LOD, 16 M
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Dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA.            
Foto: www.americanforests.org

Detalj, dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA. 
Foto: www.dutchdialogues.com

FUNKTION

VEGETATION

EN GATA MED PARKKARAKTÄR
Kvartersgatorna har gröna trädplantera-
de stråk som ger gaturummen en parklik 
karaktär och plats till funktioner som cy-
kelparkering .

Längs ena sidan placeras en “raingarden 
zon “. En tydligt formad vegetationsyta 
med våtmarksväxter som samlar upp 
dagvatten från hårdgjorda ytor och tak-
vatten. Detta LOD system fördröjer och 
infiltrerar dagvattnet i området. 

Längs dessa planterade stråk promene-
rar man på tydligt definierade trottoarer. 
Cykling sker på den dubbelriktade kör-
banan då dessa gator kommer vara låg-
trafikerade med biltrafik endast från de 
boende. Gatan har även kantstensparke-
ring för bil längs ena sidan.

Vegetationen längs gatorna är varierad 
och består av vintergröna tallar, ädell-
övträd som ek och avenbok samt blom-
mande prydnadsträd som japanska 
körsbärsträd och magnolior.

SEKTION 1:250PLAN 1:250



MJUKTRAFIKRUM, DUBBELSIDIG MARKPARKERING 16 M
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SEKTION 1:250 PLAN 1:250

FUNKTION

VEGETATION
Kvartersgatorna i centrum är i huvudsak 
hårdgjorda med gröna inslag i form av 
trädalléer. Varje gata får en trädart med 
tydlig årstidsaspekt. Kärrek och lönn är 
exempel på träd med fina höstfärger, och 
prydnadsapel ger vacker vårblomning. 

Gatorna har kantstensparkeringar längs 
båda sidor av gatan. 
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GÅFARTSGATA, INTEGRERAT FRIRUM, 12 M

SEKTION 1:250 PLAN 1:250

FUNKTION OCH VEGETATION

MARKBELÄGGNING

EN GATA MED FLELEXIBEL KARAKTÄR

Ett brett flexibelt mittstråk med träd och 
planteringar ger en grön karaktär i gatu-
rummet samtidigt som det tar hand om 
viktiga funktioner såsom cykelparkering 
och möjlighet att arrangera handikap-
parkering nära bostadsentréerna. Här 
kan även raingardens placeras för han-
tering av dagvatten.

Hela gatan är i samma nivå och en kant 
av storgatsten definierar de olika pro-
grammen samt de möjliga körbanorna. 
Närmast husen föreslås en yta av bet-
ongplattor för att ytterligare signalera att 
de gående prioriteras. De övriga ytorna 
består av stenmjöl för att ge gaturummet 
ett varmare och mjukare intryck sam-
tidigt som de anspelar på Bålstaåsens 
karaktär som rullstensås.

Söder-norrgående tvärgator i bostad-
skvarteren är planerade som gaturum där 
bilarna angör husen på de gående och de 
cyklandes villkor, så kallade gåfartsgator. 



CYKELTRAFIK

CYKELN GES FÖRETRÄDE

En dubbelriktad cykelbana planeras 
längs med Stockholmsvägen/Stora ga-
tans norra sida, vilken ansluter till befint-
ligt cykelstråk i norr mot Gamla Bålsta 
och i söder mot befintlig cykelbana.

CYKELPARKERING VID MÅLPUNKTER

Cykelparkering, både i väderskyddad 
miljö och i cykelställ, planeras i anlsut-
ning till viktiga målpunkter i centrum. Vid 
stationen planeras ett större cykelparke-
ringshus. Cykelparkering planeras även 
in i grönzonerna längs de olika bostads-
gatorna och längs med Stockholmsvä-
gen/Stora Gatan.

CYKELSERVICE VID STATIONEN

Vid resecentrum planeras en cykelservi-
ce i anslutning till cykelparkeringshuset. 
Här ska man kunna pumpa sina däck och 
lämna in cykeln för lagning etc. Låsbara 
förvaringsskåp där man kan förvara cy-
kelhjälm och kläder, och kanske även sin 
cykel, underlättar cyklistens vardag yt-
terligare.

ÖVERSYN AV CYKELSTRÅK

En översyn av de befintliga cykelstråken 
inom hela tätorten bör göras för att för-
bättra och utveckla dessa. Satsningar 
bör görsas på ett par välutformade och 
gena stråk som man kan ansluta till - en 
slags cykelvägarnas E4.

Foto:  ETTELVA
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CYKELPARKERING

Cykelparkering med sedumtak. Bild: vegtech.se Cykelställ, Oslo. FOTO: ETTELVA Cykelställ, Malmö.  Bild:  vhamnen.com          

Cykeln får en utmärkande placering i 
stadsbilden. 

I stationsområdet lyfts cykelparkeringen 
fram som ett designelement. 

Genom att använda olika typer av cykel-
parkering tillgodoses brukarnas olika 
önskemål.
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Cykelparkering med 
grönt tak

Cykelparkering i två höjder under tak Cykelparkering på 
grön mark

Cykelparkeringsskåp



PARKERINGSHUS, REFERENSER

Parkeringshus med möjlighet till handel i ett eller delar av ett plan. 

Fasaden till ett parkeringshus släpper in ljus, men har inga krav på kli-
matskydd eller utblick vilket ger stor frihet i gestaltningen. Ett parke-
ringshus kan bli en arkitektonisk tillgång istället för ett hot mot upple-
velsen av staden.

I tidningen Detail nummer 3 2009 presenterades nedanstående parke-
ringshus i Sheffield, ritat av londonarkitekterna Allies & Morrison.

Ytterligare exempel på parkeringshusfasader med stark reliefverkan skapad med identiska fasad-
moduler som varieras genom att vridas åt olika håll.

Parkeringshus, Galleria Boulevard,Fojab Arkitekter, foto Lasse 
Ottosson

Parkeringshus,Galleria Boulevard, foto Rebecka Erici

Parkeringshus, Quebec CVity, Kanada. Byggnaden har ett grönt tak. Foto: Patrick Doonovan. www.urbanphoto.net. 
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GRÖNT P-HUS

parkeringshuset vid stationen kan med 
fördel utformas med gröna väggar, där 
rådhusvin eller vildvin får klättra längs 
fasaden. På hösten antar bladen en fin 
röd färg.

PARKERINGSHUS , HYLLIE

Parkeringshuset av så kallad “park and 
ride”-modell, där man ställer bilen för att 
sedan ta tåget. Flera olika plustjänster 
erbjuds, tex däckfirma, biltvätt , hyrbils-
företag och turistinofrmation. För mo-
torcykel finns skåp att låna, där man akn 
lägga in hjälm och kläder.

P-HUS DOCKAN MALMÖ 

Horisont Arkitekter 2010 550 pl

Vildvin i höstskrud. 
Foto via klorofyllidyll.blogspot.se.

Parkeringshus, Hyllie.
Arkitekt: FOJAB arkitekter. 

Parkeringshus. 
Illustration: ETTELVA.

Mer text om grönt P-hus...???
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Belysning av tröd, Lights In Alingsås.
Foto: David Mårtensson

BELYSNING & TRYGGHET

Med ljus önskar vi ge vackra utblickar 
samt försköna platser och detaljer. Ge-
nom att belysa miljön förstärks årstidens 
växlingar. God belysning ger vägledning 
och utmärker riktningar.

Med hjälp av ljuset skapas tydliga bu-
tiksentreer och landmärken i staden 
även under mörkrets inbrott. 

En god ljusmiljö skapar trygghet och för-
hindrar olyckor.

En starkt formgiven belysningsarmatur   
förstärker stadens karaktär. Dessa pla-
ceras längs de två huvudsrtåken - “Grönt 
till Grönt” och “Stora Gatan”.

Parklytor av Front
Armatur med stark karaktär

HÖRN PÅ FASADER. Hörnen på byggna-
der har i många fall placerats så de ska 
leda besökaren framåt och väcka nyfi-
kenhet. Därför bör även dessa belysas för 
att effekten ska bibehållas även när det 
är mörkt.

BELYSTA BUTIKER OCH SKYTLFÖNS-
TER. Med bra belysta ingångar till buti-
ker och skyltfönster framhävs handlen i 
staden och lockar med marknadsföring 
även efter stängningstid. Dessutom får 
det bieffekten att hela centrum uppfat-
tas ljusare. 

Planområdet har stora möjligheter att 
skapa en unik ljusmiljö, som förstärker 
varumärket Bålsta. 

Med en väl planerad ljusmiljö lockas 
människor att vistas utomhus även när 
mörkret lagt sig över staden. Vi ska strä-
va efter att skapa en ljusmiljö som inger 
trygghet och god orienterbarhet. 

BELYSNINGSPRINCIPER:
Belysningen gestaltas så att ögonen inte 
avvänjs vid mörker för uppsikt utöver det 
som inte är belyst

Belysningen planeras med fokus på 
stationen, stråk och platser. 

BELYSTA FONDER. Då vi arbetar - fram-
förallt i bostadsområden med fond-
verkan - är det med fördel att förstärka 
dessa med mjuk belysning kvällstid. 

BELYSTA GÅNGVÄGAR. Här bör ljuskäl-
lan vara dold i till exempel trappsteg, 
eller trappräcke eller väl avskärmad för 
att undvika bländning. Ljuspunkterna 
är med fördel placerade lågt för att ögat 
fortfarande ska vara anpassad för att 
kunna se i mörkret samt att skalan ska 
upplevas intim och trivsam

PLANERAD LJUSMILJÖ

Kyrkbänk med belysning, Kungsbacka Torg. 
Formgivare: White Design. Foto: Nola.
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 Lights In Alingsås.
Foto: David Mårtensson

ETT BELYSNINGSPROGRAM behövs tas 
fram för att skapa en sammanhållen 
och fuktionell belysning i staden. Det ska 
syfta till att öka estetik och trygghet, men 
även fokusera på minskad energikon-
sumtion. 

För ett lyckat resultat bör programmet 
omfatta:

FASADBELYSNING
PARKBELYSNING
ALL OFFENTLIG BELYSNING LÄNGS GA-
TOR, GÅNG-OCH CYKELVÄGAR
EFFEKTBELYSNING

Belysning av Johan Röklander
Belyst miljöBjörneborgsgatan, Sundsvall, NCC

Gatubelysning The CG House by GLR Arquitectos / 
Gilberto L. Rodríguez

Infällda belysta speglar i fasad

STORA GATAN. Stockholmsvägen är Bål-
stas mest offentliga gata och ska därför 
vara belyst. Gatubelysningen måste vara 
väl avbländad så att belysta omgivande 
objekt träder fram på ett smickrande 
sätt. Här kan belysningen med fördel 
vara mer storskalig och ha en “offentlig” 
karaktär. 

GRÖNA STRÅKET.  Stråken  ger Bålsta 
sin centrumkaraktär. Dess material, tegel 
och speglingar,  förhöjs genom belysning-
en, både tegel som muras med olika reli-
efkaraktär samt de speglande inslagen i 
fasaderna framträder på nytt sätt då de 
belyses och ger Bålsta ett karaktäristiskt 
publikt vardagsrum.

PARKER. Parkernas olika karaktärer och 
gestaltning ska framhävas även med be-
lysning. Med fördel kan lägre belysning 
användas för att skapa stämningsfulla 
rum. För att lyfta fram och locka besöka-
re bör platser eller ytor i parkerna lyftas 
fram med ljus.  Genom att belysa objekt 
såsom buskar, träd, lekplatser, murar, 
konst, möbler förstärks rum och gör par-
kerna ljusare.

LOKALGATOR. Vägkorsningar och knut-
punkter, framförallt där olika trafikslag 
möts bör vara extra belysta för att före-
bygga olyckor. 

BELYSNING SOM FARTDÄMPARE. Sig-
nalera med belysning att bostadskvarte-
rens vägar har en lägre hastighet.

Belysning av Vesa Honkonen Architects Belysning av Vesa Honkonen Architects,
Foto: Jussu Tiainen

Belysning av Yazgan Design Architecture, Ankara.
 Foto: Yunus Özkazanç och Kerem Yazgan
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Stadsrummets skala och kulturhistoris-
ka värde, byggnaders  arkitektoniska sär-
drag som byggnadselement och uttryck, 
är viktigt att tänka på, skyltarna under-
ordnar sig byggnaden. 

Skyltar placeras inom den fastighets 
gräns vars verksamhet skylten tillhör.

Fasader bör inte kläs in helt av skyltar, 
måttlig skyltning.

Skyltningen för verksamheter i byggna-
derna ska anpassas till fasadens utform-

ning. Fasadskyltar får inte utföras som 
utanpåliggande skyltlådor.

All reklam och skyltning bör samordnas i 
ett särskilt skyltprogram. Skyltprogram-
met ska säkerställa:

1) skönhet

2) läsbarhet

3) säkerhet

4) lokal karaktär

Goda exempel på skyltning. Bilder: Butiksskylt, design ULÖ, Skylt Fruängens Centrum, design Focus Neon. Skylt Råcksta centrum Wikipedia. Stora skyltlådor bör undvikas. Övre bilden: Star-neon.se. Nedre bilden: foto Lennart Perlenhem
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Konstnärlig utsmyckning eller konstnär-
lig miljögestaltning, ett begrepp som allt 
fler börjat använda, kan och bör vara en 
del av staden. 

Konstnären har allt mer övergått till att 
vara en integrerad deltagare i gestalt-
ningen av det offentliga rummet. Denna 
attityd bör utmärka allt kommunalt för-
ändringsarbete i stadsrummet. 

En grupp tillskapas för fortsatt arbete 
med den konstnärliga utsmyckningen i 
Bålsta centrum. 

Ljus som skulptur av David Svensson. Foto: Mats Liliequist.

Detaljer i mark- eller fasadbeläggning. Bild: Wikipedia.

Belysningsarmaturer kan utformas som konstverk. Lunds 
stadspark. Arkitekt: Ramböll. Bild: arkitektur.se

Konstnärlig utsmyckning på glasfasader. Foto: ETTELVA.

Konstverk kan ges en funktion. Torget framför Resecentrum i Uppsala. Arkitekt: Temagruppen. Bild: arkitektur.se

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
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DAGVATTENHANTERING
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Fackelblomster, Bo01, Malmö. Foto: www.vegtech.se

Färgstark strandiris. 
Foto: www.reseguiden.se

Det formstarka kaveldunet vintertid. 
Foto: www.ydrebo.se

Täckt dagvattenränna, Pitt Street Mall, Sydney.      
Arkitekt: Tony Caro Architecture. Foto: www.landezine.

Raingarden, Bo01, Malmö. Foto: www.malmo.se

Raingarden, Bo01, Malmö. 
Foto: www.hallbarstad.se

Dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA.           
Foto: www.oregonsustainabilitycenter.wordpress.com

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE

Dagvattnet i centrala Bålsta föreslås an-
vändas som en resurs och tas omhand 
lokalt på olika sätt (LOD). Detta skapar 
kvaliteter som t.ex. ökad biologisk mång-
fald, bättre vattenmiljö i recipienten Mä-
laren och en varierad utemiljö. 

I centrum ska dagvattnet fördröjas och 
infiltreras på olika sätt. Genomsläppliga 
material som stenmjöl och vegetationsy-
tor infiltrerar dagvatten. Längs gröna 
stråket leds dagvatten i ett system av 
täckta dagvattenrännor mellan olika ve-
getationsytor med gatuträd och peren-
ner. Lutningen i Bålsta gör att vattnet 
leds från norr mot söder ned till gröna 
dalens dagvattendamm för att till slut nå 
det meandrande vårtmarksstråket som 
leder ned till Aronsborgsviken. 

FÄRGSTARKA OCH FUKTÄLSKANDE VÄX-
TER

Fuktälskande vegetation som björk, 
standiris, kaveldun och fackelblomster 
kommer att ge fina färgskiftningar sam-
tidigt som växterna hjälper till att rena 
vattnet. 

RAINGARDENS I GATUMILJÖN

Raingardens anläggs i bostadskvarte-
ren som del av gatans utformning vilket 
skapar ett grönt mjukt gaturum. För att 
dessa ska hålla en hög estetisk nivå och 
bibehålla sin funktion krävs skötselin-
satser av skräpplockning och viss ogräs-
rensning samt tillsyn så att bräddningen 
fungerar mellan ytorna. 

UPPSAMLANDE DAGVATTENDAMM

Dagvattendammen i gröna dalen blir en 
större öppen vattenspegel där mycket 
av miljöbelastande partiklar samlas 
upp och kan sedimentera till dammens 
bottensediment. Detta vatten kommer 
att utgöra en intressant kvalitet för bl.a. 
fåglar, insekter och människor. Kalla vint-
rar bidrar dagvattendammen till en fin 
skridskois centralt i Bålsta.

DAGVATTENUTREDNING 

En dagvattenutredning kommer att tas 
fram.
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Ny byggnad

Bostadshus 3vån

Bostadshus 3,5vån

Bostadshus 4vån

Bostadshus 4,5vån

Bostadshus 5vån

Bostadshus 5,5vån

Bostadshus 6vån

Befintlig byggnad
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PLAN 1:4000

BTA & PARKERING
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SUMMA tillkommande BTA

210000 kvm BTA TOTALT(exkl. P-hus)
varav:

191000 kvm BTA bostäder
12400 kvm BTA handel
6600 kvm BTA kontor/publikt

ca 1900 lgh (BTA/100)

ETAPP 3:

45000 kvm BTA
(bost 44000)
(handel 1000)
ca 440 lgh
(P-behov 264)
249 mark-P
(+15 P-däck E2)

ETAPP 4:

BTA 17800 kvm
(bost 17300)
(handel 500)
ca 173 lgh
(P-behov 104)
40 mark-P
(+64 P-däck E2)

ETAPP 2:

24800 kvm BTA
(bost 23300)
(handel 1500)
ca 233 lgh
(P-behov 140)
32 mark-P
300 P-däck
till E3, E4 79 Pdäck:

ETAPP 1:

42500 kvm BTA
(bost 34500)
(handel 3500)
(kontor 3000)
(publikt 1500)
ca 345 lgh
(P-behov 207)
161 mark-P
850 P-hus
590 cpl

ETAPP 5:

BTA 8500 kvm
(bost 7500)
(handel 1000)
ca 75 lgh
(P-behov 45)
23 mark-P
(+22 P-däck E2)

ETAPP 6:

BTA 12000 kvm
(bost 8300)
(handel 3700)
ca 83 lgh
(P-behov 50)
137 mark-P
440 P-däck
240 cpl

ETAPP 7:

BTA 36000 kvm
(bost 33200)
(handel 700)
(publikt 2100)
ca 332 lgh
(P-behov 199)
202 mark-P
400 garage
(till E8, E9 21
garage)

ETAPP 8:

BTA 11100 kvm
(bost 10600)
(handel 500)
ca 106 lgh
(P-behov 64)
61 mark-P
(+3 garage E7)

ETAPP 9:

BTA 12300 kvm
(bost 12300)
ca 123 lgh
(P-behov 74)
56 mark-P
(+18 garage E7)

Behov:

950 bo-P (x0,5)
190 besök (x0,1)
470 handel (inkl. ICA) ,kontor, publikt
490 handel, vård, kontor, bildn.centrum
800 pendlar P
exkl. fritids- och idrottsanläggning

Total 2900 P
Cykel 830 cpl

Parkering:
Mark-P 961 P
Garage 400 P
P-däck 1590 P

Total 2951 P

Ny byggnad

Bostadshus 3vån

Bostadshus 3,5vån

Bostadshus 4vån

Bostadshus 4,5vån

Bostadshus 5vån

Bostadshus 5,5vån

Bostadshus 6vån

Befintlig byggnad

1

8
9

2

3
4

5

6

7



Håbo kommun

Håbo Fastighets AB

Håbohus

Privata fastighetsägare

0 100 m

N

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
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DIAGRAM
BOSTÄDER PARKERING

Markparkering

P-hus / Garage

Cykelparkering under tak
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HANDEL OCH BESÖKSINTENSIV 
VERKSAMHET

VERKSAMHETER

Rekommenderade ytor

Sekundär expansion
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BILTRAFIK OCH PARKERINGSHUS PLANOMRÅDET ETAPPVIS ILLUSTRERAT
T.O.M ETAPP 9

G

P 2
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PLANOMRÅDET ETAPPVIS ILLUSTRERAT
T.O.M ETAPP 9

ETAPP 1

T.O.M ETAPP 5

T.O.M ETAPP 2

T.O.M ETAPP 6

T.O.M ETAPP 3

T.O.M ETAPP 7

T.O.M ETAPP 4

T.O.M ETAPP 8
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Ändring Planprogrammet s. Gestaltningsprogrammet s Kommentar
1 Avstånd från järnväg till 

bostadskvarter
20 m 13 30 m 59 Enl avvägning av risk- och 

bullerfaktorer samt enl. ök med 
projektledare. 

2 Placering av P-hus Båda sidor om järnvägen vid 
stationen samt vid simhallen

24 Vid stationen, vid centrum samt 
mitt i bostadsområde

59 Placering gjord utifrån 
användarfrekvens. 
Skissutredningar: UA 043-045, 
050

3 Val av huvudstråkens dragning Huvudstråk söder om centrum på 
överdäckning med planterad 
grönska samt rinnande vatten

16, 
17

Två huvudstråk, Stora Gatan 
(Stockholmsvägen) och Gröna 
stråket bitvis längs nuvarande 
Centrumgränd

62 - 
77

Motivering till huvudstråkets nya 
dragning: Förstärkning och 
utnyttjande av befintliga 
målpunkter. se s.62 samt UA 021

4 Antal stråk kantade med 
verksamheter

Sex stråk med verksamheter plus 
fyra noder med verksamheter

17 Två stråk 62 Se sid 37 i analysen av 
planprogrammet samt 
Handelsutredning av Lisa 
Lagerén.

5 Överdäckning av 
centrumparkering

Ja 30 Nej 59 Många faktorer talar emot en 
överdäckning. Se sid 44, 45 i 
analysen av planprogrammet 
samt UA 042

6 Vatteninslag På överdäckning 17 Längs gröna stråket 67, 
114

Av ekonomiska och 
underhållstekniska skäl.

7 Busstorgets placering och 
karaktär

Längs Stockholmsvägen, 
bussgata, utomhushållplatser.

22 Utnyttjar mark vid järnväg som 
inte kan bebyggas, 
dockningsterminal, vänthall.

89 Se sid 40 i analysen av 
planprogrammet (nackdel med 
planprg: fotgängare korsar 
bussgata)

8 Landmärke Byggnad bredvid stationen Stationsbyggnaden blir 
landmärkesbyggnaden. 
Ytterligare en landmärkes- 
byggnad föreslås: tillbyggnad av 
Bildningscentrum

62 Landmärkesbyggnaden /-ernas 
placering i gestaltningsprg. 
förstärker visuellt riktningen 
mellan stationen och Bålsta 
Centrum

9 Staionsområdets storlek Som Sergels Torg i Stockholm 26, 
27

Något mindre än 
kommunhusparken, samt 
gestaltat som två rum.

70 Se sid 38 och sid 43 i analysen av 
planprogrammet.

BILAGA 1 ÄNDRINGAR

Trafikverket.
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10 Flyttning av Stockholmsvägen Stockholmsvägen har en något 
förskjuten dragning. Rondellmitt 
vid centrum flyttad söderut.

Stockholmsvägens mitt har 
förskjutits norrut. Rondellmitt 
kan bibehållas i båda rondellerna, 
men i förslaget visas 
stationsrondellen med mitten 
förskjuten norrut.

Justeringen görs för att kunna 
bygga på Kommunhuset, en viktig 
faktor för att omvandla 
Stockholmsvägen till stadsgata. 
Se sid 36 i analysen av 
planprogrammet samt UA 013, 
014, 041

11 Parkering Garage och P-hus Markparkering och P-hus Av ekonomiska skäl undviks 
garage i möjligaste mån

12 P-hus karaktär Runtbyggda med bostäder Renodlade P-hus 108, 
109

P-hus har blivit en tillgång i 
stadsbilden där man månat om 
gestaltningen. Där P-husen är 
placerade är det inte möjligt att 
bygga runt med bostäder på alla 
sidor pga buller. Kombinationen 
bostad/P-hus skulle kräva fler p-
hus än tre. Skapar ej optimala 
bostäder.

13 Flerbostadshusens tjocklek           - 8-10 m 33 12 m 96 Av ekonomiska skäl

14 Antal våningar 3 - 5 våningar 3 - 7 våningar För att uppväga minskningen av 
BTA p.g.a. längre avstånd från 
järnvägen samt undvikande av 
utbyggnad på mindre lämpliga 
platser har våningshöjden 
generellt utökats.

15 Fasadliv Alla byggnader livar gatan Variation i fasadliv Att variera fasadlivet gör att 
staden upplevs mindre kompakt. 
Man kan bygga tätare och ändå 
bibehålla småstadskänslan.

Ändring Planprogrammet s. Gestaltningsprogrammet s Kommentar
1 Avstånd från järnväg till 

bostadskvarter
20 m 13 30 m 59 Enl avvägning av risk- och 

bullerfaktorer samt enl. ök med 
projektledare. 

2 Placering av P-hus Båda sidor om järnvägen vid 
stationen samt vid simhallen

24 Vid stationen, vid centrum samt 
mitt i bostadsområde

59 Placering gjord utifrån 
användarfrekvens. 
Skissutredningar: UA 043-045, 
050

3 Val av huvudstråkens dragning Huvudstråk söder om centrum på 
överdäckning med planterad 
grönska samt rinnande vatten

16, 
17

Två huvudstråk, Stora Gatan 
(Stockholmsvägen) och Gröna 
stråket bitvis längs nuvarande 
Centrumgränd

62 - 
77

Motivering till huvudstråkets nya 
dragning: Förstärkning och 
utnyttjande av befintliga 
målpunkter. se s.62 samt UA 021

4 Antal stråk kantade med 
verksamheter

Sex stråk med verksamheter plus 
fyra noder med verksamheter

17 Två stråk 62 Se sid 37 i analysen av 
planprogrammet samt 
Handelsutredning av Lisa 
Lagerén.

5 Överdäckning av 
centrumparkering

Ja 30 Nej 59 Många faktorer talar emot en 
överdäckning. Se sid 44, 45 i 
analysen av planprogrammet 
samt UA 042

6 Vatteninslag På överdäckning 17 Längs gröna stråket 67, 
114

Av ekonomiska och 
underhållstekniska skäl.

7 Busstorgets placering och 
karaktär

Längs Stockholmsvägen, 
bussgata, utomhushållplatser.

22 Utnyttjar mark vid järnväg som 
inte kan bebyggas, 
dockningsterminal, vänthall.

89 Se sid 40 i analysen av 
planprogrammet (nackdel med 
planprg: fotgängare korsar 
bussgata)

8 Landmärke Byggnad bredvid stationen Stationsbyggnaden blir 
landmärkesbyggnaden. 
Ytterligare en landmärkes- 
byggnad föreslås: tillbyggnad av 
Bildningscentrum

62 Landmärkesbyggnaden /-ernas 
placering i gestaltningsprg. 
förstärker visuellt riktningen 
mellan stationen och Bålsta 
Centrum

9 Staionsområdets storlek Som Sergels Torg i Stockholm 26, 
27

Något mindre än 
kommunhusparken, samt 
gestaltat som två rum.

70 Se sid 38 och sid 43 i analysen av 
planprogrammet.
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16 Bostäder mellan 
Stockholmsvägen och järnvägen

Dubbla rader av kvarter med 
säckgator som mynnar ut mot 
järnvägen.

33 En bullerreducerande 
lamellhusrad mot järnvägen 
utformad variationsrikt blir 
entrébyggnader för 
tågresenärens ankomst till 
Bålsta.

92, 
93, 
96

En lamellhusrad fungerar både 
som bullerskärm samt skapar 
intressanta utblickar från 
bostäder mot Stockholmsvägen 
och vice versa, istället för att man 
ser förbipasserande tåg direkt 
från Stockholmsvägen.

17 Bostäder mellan Mansängen och 
centrumleden

Elon-huset rivs. Sex nya kvarter. 
Nya bostäder mot 
Stockholmsvägen. 

29 Elon-huset är kvar. Fem nya 
kvarter.  Nya bostäder mot 
Stockholmsvägen, fast 
påbyggnaden direkt mot Novilla 
utgår.

98, 
99

Se sid 46 - 48 i analysen av 
planprogrammet.

18 Om- och tillbyggnader i centrum De flesta centrumbyggnader 
byggs till främst genom 
påklädnader direkt mot befintliga 
fasader.

29 Utbyggnad av kommunhuset mot 
Stockholmsvägen, kringbyggnad 
utgår. En punkt-tillbyggnad på 
Bildningscentrum i stråkets fond, 
övrig tillbyggnad (påklädning) 
utgår. Utbyggnad av gallerian mot 
Gröna stråket med bostäder och 
nya lokaler i gatuplan. Fristående 
byggrätter skapas mellan 
Kommunhuset och 
landstingshuset.

98, 
99

Se sid 46 - 48 i analysen av 
planprogrammet.

19 Ny entré till gallerian Ny entré direkt från 
Stockholmsvägen

16, 
17

Ny entré från Centrumgränd, mitt 
emot kommunhuset.

72, 
91

Att bygga ut gallerian under 
Novilla ända till Stockholmsvägen 
stöter på komplikationer. Då vi 
undviker garage i detta läge valde 
vi att lägga den nya entrén från 
Gröna stråket och förstärka 
kommunhusparken i stället.

Ändring Planprogrammet s. Gestaltningsprogrammet s Kommentar
1 Avstånd från järnväg till 

bostadskvarter
20 m 13 30 m 59 Enl avvägning av risk- och 

bullerfaktorer samt enl. ök med 
projektledare. 

2 Placering av P-hus Båda sidor om järnvägen vid 
stationen samt vid simhallen

24 Vid stationen, vid centrum samt 
mitt i bostadsområde

59 Placering gjord utifrån 
användarfrekvens. 
Skissutredningar: UA 043-045, 
050

3 Val av huvudstråkens dragning Huvudstråk söder om centrum på 
överdäckning med planterad 
grönska samt rinnande vatten

16, 
17

Två huvudstråk, Stora Gatan 
(Stockholmsvägen) och Gröna 
stråket bitvis längs nuvarande 
Centrumgränd

62 - 
77

Motivering till huvudstråkets nya 
dragning: Förstärkning och 
utnyttjande av befintliga 
målpunkter. se s.62 samt UA 021

4 Antal stråk kantade med 
verksamheter

Sex stråk med verksamheter plus 
fyra noder med verksamheter

17 Två stråk 62 Se sid 37 i analysen av 
planprogrammet samt 
Handelsutredning av Lisa 
Lagerén.

5 Överdäckning av 
centrumparkering

Ja 30 Nej 59 Många faktorer talar emot en 
överdäckning. Se sid 44, 45 i 
analysen av planprogrammet 
samt UA 042

6 Vatteninslag På överdäckning 17 Längs gröna stråket 67, 
114

Av ekonomiska och 
underhållstekniska skäl.

7 Busstorgets placering och 
karaktär

Längs Stockholmsvägen, 
bussgata, utomhushållplatser.

22 Utnyttjar mark vid järnväg som 
inte kan bebyggas, 
dockningsterminal, vänthall.

89 Se sid 40 i analysen av 
planprogrammet (nackdel med 
planprg: fotgängare korsar 
bussgata)

8 Landmärke Byggnad bredvid stationen Stationsbyggnaden blir 
landmärkesbyggnaden. 
Ytterligare en landmärkes- 
byggnad föreslås: tillbyggnad av 
Bildningscentrum

62 Landmärkesbyggnaden /-ernas 
placering i gestaltningsprg. 
förstärker visuellt riktningen 
mellan stationen och Bålsta 
Centrum

9 Staionsområdets storlek Som Sergels Torg i Stockholm 26, 
27

Något mindre än 
kommunhusparken, samt 
gestaltat som två rum.

70 Se sid 38 och sid 43 i analysen av 
planprogrammet.
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20 Integrerat gaturum 11 m 12 m 105 I enlighet med Planprogrammets 
intention ang. grönstruktur, (se 
sid 18 i planprogrammet) är grön 
miljö i fokus med denna ändring 
av gatubredden.

21 Gröna stråket / Centrumgränd integrerat frirum 14 gågata, körbar för inlastning, 
brand- sopbil. 

102 Med denna justering skapar man 
en bättre miljö vid 
övergångsstället mot stationen, 
än om det skulle vara en 
trevägskorsning.

22 Bildningscentrum Byggs runt 29 Öppnas upp 76, 
77

I enlighet med nyckeln 
"sammanhängande stadsrum" 

Ändring Planprogrammet s. Gestaltningsprogrammet s Kommentar
1 Avstånd från järnväg till 

bostadskvarter
20 m 13 30 m 59 Enl avvägning av risk- och 

bullerfaktorer samt enl. ök med 
projektledare. 

2 Placering av P-hus Båda sidor om järnvägen vid 
stationen samt vid simhallen

24 Vid stationen, vid centrum samt 
mitt i bostadsområde

59 Placering gjord utifrån 
användarfrekvens. 
Skissutredningar: UA 043-045, 
050

3 Val av huvudstråkens dragning Huvudstråk söder om centrum på 
överdäckning med planterad 
grönska samt rinnande vatten

16, 
17

Två huvudstråk, Stora Gatan 
(Stockholmsvägen) och Gröna 
stråket bitvis längs nuvarande 
Centrumgränd

62 - 
77

Motivering till huvudstråkets nya 
dragning: Förstärkning och 
utnyttjande av befintliga 
målpunkter. se s.62 samt UA 021

4 Antal stråk kantade med 
verksamheter

Sex stråk med verksamheter plus 
fyra noder med verksamheter

17 Två stråk 62 Se sid 37 i analysen av 
planprogrammet samt 
Handelsutredning av Lisa 
Lagerén.

5 Överdäckning av 
centrumparkering

Ja 30 Nej 59 Många faktorer talar emot en 
överdäckning. Se sid 44, 45 i 
analysen av planprogrammet 
samt UA 042

6 Vatteninslag På överdäckning 17 Längs gröna stråket 67, 
114

Av ekonomiska och 
underhållstekniska skäl.

7 Busstorgets placering och 
karaktär

Längs Stockholmsvägen, 
bussgata, utomhushållplatser.

22 Utnyttjar mark vid järnväg som 
inte kan bebyggas, 
dockningsterminal, vänthall.

89 Se sid 40 i analysen av 
planprogrammet (nackdel med 
planprg: fotgängare korsar 
bussgata)

8 Landmärke Byggnad bredvid stationen Stationsbyggnaden blir 
landmärkesbyggnaden. 
Ytterligare en landmärkes- 
byggnad föreslås: tillbyggnad av 
Bildningscentrum

62 Landmärkesbyggnaden /-ernas 
placering i gestaltningsprg. 
förstärker visuellt riktningen 
mellan stationen och Bålsta 
Centrum

9 Staionsområdets storlek Som Sergels Torg i Stockholm 26, 
27

Något mindre än 
kommunhusparken, samt 
gestaltat som två rum.

70 Se sid 38 och sid 43 i analysen av 
planprogrammet.

Källa: Ändringar  / Jämförelse mellan planprogrammet och gestaltningsprogrammet, 2014-03-17. ETTELVA Arkitekter. 
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detaljplaneområdet. Föreslagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om 
kommunhuset, flytt av Stockholmsvägen samt ytterligare bostäder mellan 
Stockholmsvägen och järnvägen. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till avgränsning, daterad 2014-04-11. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1292.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Ärendet föredras av projektledare för Bålsta centrum och av planarkitekten.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, Resecentrum 
och stationsområdet, Bålsta centrum enligt föreslagen avgränsning. 

__________ 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1517 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-11 KS2012/105 nr 2014.1292 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

 
Förslag till korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum 
Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum, KS 2012-11-26 §194. 

Ett idé- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april 2014. I arbetet med idé- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering/utökning av 
detaljplaneområdet. Föreslagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om 
kommunhuset, flytt av Stockholmsvägen samt ytterligare bostäder mellan 
Stockholmsvägen och järnvägen. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till avgränsning, daterad 2014-04-11 
 
Förslag till beslut 

1. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, Resecentrum 
och stationsområdet, Bålsta centrum enligt föreslagen avgränsning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Förslag till avgränsning
Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum

1:3 000

140411/PCV

Skala:

F 0 50 10025 Meter



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 62 KS 2012/104 

 

Förslag till korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för 
Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter 
Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter KS 2013-02-04 §23. 

Ett idé- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april 2014. I arbetet med idé- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering av detaljplaneområdet. 
Föreslagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mellan 
Stockholmsvägen och järnvägen samt utökning av detaljplaneområdet i norr 
till att även omfatta spårreservat för eventuellt tillkommande järnvägsspår. 

För att hålla en konsekvent namnsättning av detaljplaner inom 
planprogramområdet Bålsta centrum föreslås att aktuell detaljplan ändrar 
namnsättning till:  
Detaljplan 2, Bostäder mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum 

Beslutsunderlag 
– Förslag till avgränsning daterad 2014-04-11. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1295. 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Ärendet föredras av planarkitekten.  
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna namnändring för detaljplanen Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter till Detaljplan 2, 
Bostäder mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum. 

2. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 2, Bostäder 
mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum enligt 
föreslagen avgränsning. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1518 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 62 KS 2012/104 

 

__________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1518 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-11 KS2012/104 nr 2014.1295 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 
 

 

 

 
Förslag till korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för 
Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter 
Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter KS 2013-02-04 §23. 

Ett idé- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april 2014. I arbetet med idé- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering av detaljplaneområdet. 
Föreslagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mellan 
Stockholmsvägen och järnvägen samt utökning av detaljplaneområdet i norr 
till att även omfatta spårreservat för eventuellt tillkommande järnvägsspår. 

För att hålla en konsekvent namnsättning av detaljplaner inom 
planprogramområdet Bålsta centrum föreslås att aktuell detaljplan ändrar 
namnsättning till:  
Detaljplan 2, Bostäder mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum 

Beslutsunderlag 
– Förslag till avgränsning daterad 2014-04-11. 
 
Förslag till beslut 

1. Godkänna namnändring för detaljplanen Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter till Detaljplan 2, 
Bostäder mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum. 

2. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 2, Bostäder 
mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum enligt 
föreslagen avgränsning. 

__________ 
Beslutsexpediering 
Plan- & utvecklingsavdelningen 
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© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Förslag till avgränsning
Detaljplan 2, Bostäder mellan Stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum

1:3 000

140411/PCV

Skala:

F 0 50 10025 Meter



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 71 KS 2013/112 

 

Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och 
oberoende informationsblad 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65 att remittera 
medborgarförslag inlämnat 2013-09-18 till kommunstyrelsens för 
beredning. Av förslaget framgår följande:  

”Håbo kommun med en folkmängd med ca 20 000 personer, med en stark 
utvecklingspotential i Mälarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att 
förlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med 
helt annan information kan bli belastande och kontraproduktivt. Dessutom, 
vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med 
redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider med den policy 
som kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av 
varandra och därigenom styra informationen i en viss riktning. Därför 
behövs ett oberoende informationsblad.” 

Förvaltningens beredning 
Under perioden februari 2010 till maj 2012 producerade Håbo kommun en 
egen tidning – Håbo Idag – innehållande kommunal information. Tidningen 
distribuerades till samtliga hushåll i kommunen. En utvärdering visade att 
framtagandet av tidningens innehåll, produktion och distribution var 
kostsamt i förhållande till hur många som tog del av informationen. Därför 
fattades ett beslut om att lägga ner tidningen. 

För att tillgodose informationsbehovet hos Håbo kommuns medborgare, 
företag, föreningar och besökare använder Håbo kommun idag en mix av 
kommunikationskanaler. Denna mix består av både digitala och tryckta 
kanaler som är lämpliga för olika målgrupper och olika informations- och 
kommunikationsmål. Vissa kanaler är kommunens egna, andra innebär att 
kommunen köper utrymme i en kommersiell kanal. Utvärdering och 
förändringar av denna mix sker regelbundet för att säkerställa att den består 
av kanaler som når så många av respektive målgrupp som möjligt på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt.  

De två senaste medborgarenkäterna, som genomförs av SCB, visar att Håbo 
kommuns medborgare är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den 
kommunala informationen. Förvaltningens bedömning är därför att 
nuvarande kanalmix är väl anpassad efter de behov och resurser som finns 
till kommunens förfogande.  

För Håbo kommun är det viktigt att alltid ha ett professionellt 
förhållningssätt till media och andra kommersiella aktörer. Håbo kommun 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1538 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 71 KS 2013/112 

 

annonserar och besvarar därför insändare i kanaler med en ansvarig 
utgivare. Detta för att säkerställa att lagar och regler följs och att 
förhållningssätt och relationer är professionella.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 65. 
– Medborgarförslag daterad 2013-09-18. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14,  hid KS 2014.1329. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1538 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 65 KS 2013/112 

 

Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informat-
ionsblad 
Sammanfattning 
Håbo kommun nyttjar det lokala annonsbladet Bålsta Upplandsbrobladet för 
att föra ut information om kommunens verksamheter med mera. För detta 
köper kommunen återkommande ett antal sidor i annonsbladet. Allt material 
som publiceras på dessa sidor produceras av företrädare för kommunens 
olika förvaltningar. Materialet samordnas av kommunens kommunikations-
enhet. 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen bör ha ett eget och oberoende 
informationsblad.  

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2013-08-21 
– Tjänsteskrivelse 2013-09-18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunsty-
relsen, för beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga sen-
ast under maj månad 2014. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2720 
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Medborgarförslag till Håbo KF den 23 september 2013 

Annonseringen i BUB av "H åbo idag" måste upphöra 

Annonseringen som Håbo kommun har av "Håbo idag" bör omedelbart upphöra. 

An ledningen är att en person i ledande befattning i kommunen tidigare kontaktat ansvarig 

utgivare och VD för Bålsta Upplandsbro Bladet och uppmanat honom att inte publicera 

kritiska insändare som berör kommunens politiska ledning och deras agerande. Detta strider 

mot den demokratiska regeln som finns i grundlagen att yttrandefrihet råder i Sverige. 

Med det förfarande som den personen vidtagit betyder det att kommunen kan stoppa alla 

kritiska insändare och därmed tysta det fria ordet som nu skett här i Håbo. Att styra media 

och stoppa kritik strider mot grundlagen och måste omedelbart beivras. 

Håbo kommun är en stor an nonsör i BU B-bladet. Sannol ikt därför har VD gått den personen 

tillmötes och gjort detta till en affärside som medgivit denna odemokratiska gärning. Vi kan 

skönja denna strategi genom att kritiska insändare från Upplandsbro får en större plats i 

bladet, kanske i hopp om att göra samma uppgörelse med grannkommunen. 

Förslag: 

Håbo kommun med en fo lkmängd på ca. 20.000 personer, med en stark utvecklingspotential 

i Mälarregionen bör ha ett eget informationsb lad. Att förlita sig på, ett annonsb lad där man 

delar utrymme med annonsörer med helt annan information kan bli belastande och kontra

produktivt. Dessutom, vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD 

med redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider mot den policy som 

kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En t idning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av varandra och därigen

om styra informationen i en viss riktning. Därför behövs ett oberoende informationsblad. 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 70 KS 2014/45 

 

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 2014-03-03, § 42. 

Efter granskning av beslutet så har förvaltingen upptäckt att en av 
beslutspunkterna var otydligt formulerad.  

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, 
två i förening. 

• 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 2014-03-03, § 42. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1404.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens 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 
två i förening. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1536 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 70 KS 2014/45 

 

• 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.   

2. Kommunstyrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare.  

3. Kommunstyrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 2014-
03-03, § 42. 

  
__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1536 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 42 KS 2014/45 

 

Beslut om 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 
– Tjänsteskrivelse 2014-02-21. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen 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. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.810 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 42 KS 2014/45 

 

 

• 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.   

2. Styrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare.  

3. Styrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet,  
2012-04-10, § 65. 

_____________ 
Beslutsexpediering 

Förvaltningsrätten – för bevakning av beslutets lagakraftvinnande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 68 KS 2013/127 

 

Reglementen för miljö- och tekniknämnden samt 
tillståndsnämnden - revidering 
Sammanfattning 
Reglementen för miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 
reviderades och antogs i samband med verksamhetsövergång till ny bygg- 
och miljöförvaltning vid årsskiftet 2013/2014. 

För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd behöver reglementet för tillståndsnämnden revideras genom att 
nedanstående punkter flyttas från tillståndsnämndens reglemente till miljö- 
och tekniknämndens reglemente: 

– att ansvara för trafikliggaren 
– handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta 
 
På så sätt får miljö- och tekniknämnden ett helhetsansvar för kommunens 
trafik- och gatufrågor. 
 
Förändringen av reglementena föranleder inte något behov av 
budgetjusteringar mellan nämnderna.  
  
Beslutsunderlag 
– Reglemente för miljö- och tekniknämnden, daterat 2014-03-31. 
– Reglemente för tillståndsnämnden, daterat 2014-03-31. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1102. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderade 
reglementen för Miljö- och tekniknämnden och Tillståndsnämnden 

2. Fullmäktige beslutar att de nu antagna reglementena ersätter tidigare 
beslutade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare. 

__________ 
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REGLEMENTE 
               

Reglemente för miljö- och tekniknämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2013/127 nr 2014.1100 

 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) och i det 
allmänna nämndreglementet gäller för miljö- och tekniknämnden 
följande bestämmelser. 
 
§ 1 Nämndens uppgifter 
 
Miljö- och tekniknämnden har till uppgift att svara för:  
 

• Projektering, upphandling, antagande av anbud samt genomförande av 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunala byggnader, VA-anläggningar, 
gator och vägar. Detta inbegriper nyprojektering inom nämndens 
ansvarsområden samt att vara delaktig i den exploatering som bedrivs 
inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 
 

• Drift och underhåll av vatten- och avloppsverk (VA-verk) och 
fullgörandet av de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412). Detta inbegriper att inom ramen 
för anvisade medel svara för fortlöpande utbyggnad av vatten- och 
avloppsanläggningarna. 

 
• Drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, 

idrotts- och friluftsanläggningar, park- och gatuanläggningar och 
gatubelysning. Samt att verka för ett effektivt lokalutnyttjande.  

 
• Lokalvård. 

 
• Drift och underhåll av skogsmark och andra allmänna platser med 

därtill hörande byggnader, anläggningar och inrättningar samt 
kvartersmark med ändamålen parkering, skyddsområde, natur etc. 

 
• Drift och underhåll av väderskydd, terminaler och vändplatser för 

kollektivtrafiken. 
 

• Bidragsgivning till enskild väghållning. 
 

• Parkeringsövervakning enligt lag om kommunal 
parkeringsövervakning (1987:24) och ärenden avseende förseelser mot 
gällande föreskrifter för stannande och parkering av fordon samt 
bortforsling av felparkerade fordon.  

 
• Främjande av trafiksäkerheten genom att genomföra förbättringar i den 

fysiska trafikmiljön samt att verka för allmän informations-, 
utbildnings- och kampanjverksamhet inom området.  

 



 

 REGLEMENTE 3 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2013/127 nr 2014.1100 

 

• Ansvara för trafikliggaren. 
 
• Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta. 
 

• Avfallsplaneringen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad 
gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen.  

 
• Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som regleras i 

Miljöbalken. 
 

• Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och 
gymnasieverksamheterna samt äldreomsorgen. 
 

§ 2 Undertecknade av handlingar 
 

Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av 
delegaten. 
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Reglemente för tillståndsnämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2013/127 nr 2014.1101 

 

Reglemente för tillståndsnämnden 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) och i allmänna 
nämndreglementet gäller för tillståndsnämnden följande bestämmelser. 
 
§ 1 Nämndens uppgifter 
 
Tillståndsnämnden har till uppgift att svara för:  
 

• att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det 
innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, då 
detta ingår i kommunstyrelsens ansvar.  
 

• att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808) och 
strålskyddslagen (1988:220) samt följdförfattningar till nämnda lagar. 
 

• att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 
offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 
förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 
(2004:168) samt följdförfattningar till nämnda lagar. 
 

• att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt 
för geografiska informationssystem. 
 

• att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om 
lägenhetsregister (2006:378). 
 

• handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 
 

§ 2 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas 
av ordföranden efter medundertecknande av förvaltningschefen. 
Handlingar som rör delegerade ärenden skall undertecknas av 
delegaten. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 56 KS 2013/75 

 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1:a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, § 55 att överlämna motion 
daterad 2013-05-29 till skolnämnden för beredning.  

I motionen konstateras att kommunen verkar för att ”förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever”.  

I motionen yrkar motionärerna ”att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i 
Håbo kommun”. 

Av skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28 framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen idag arbetar med Håbo kommuns IT-avdelning för 
att under 2014 ta fram en IT-plan för utvecklingen av förskolors- och 
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN att föreslås. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma till nämnden med ett kostnadssatt 
förslag under hösten 2014.  

Skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad.  

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnämndens beslut och 
konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN till EN hanteras i 
budgetprocessen för 2016.   

Beslutsunderlag 
– Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21. 
– Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198. 
– Skolnämndens beslut 2014-03-03, § 17. 
– Tjänsteskrivelse dateras 2014-02-14. 
– Skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423.  
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
__________ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

skolnämnden 

HÅllO KOMMUN 
KOMMUNSTYRHSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

JUSTERARE 

SKN § 28 SKN 2013/150 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Kommunfullmäktige beslutar den 10 juni 2013 (§51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens yttrande över 
motionen den 4 november 2013 (§ 79) beslutar nämnden dels att redovisa 
ett yttrande till fullmäktige och dels att uppdra till skolförvaltningen att 
genomföra en kompletterande beredning av frågeställningar som framkom 
vid detta tillfälle. Vid kommunstyrelsens behandling av skolnämndens 
yttrande över motionen den 9 december 2013 (§ 198) beslutas att 
ätenemittera ärendet till skolnämnden för att nämndens hela beredning 
föreligger innan ärendet föreläggs fullmäktige. 

Vid skolnämndens sammanträde den 3 mars 2014 (§ 17) godkänner 
skolnämnden den kompletterande beredningen till tidigare godkänt yttrande 
över motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i 
skolan. 

Vid dagens sammanträde föreslår förvaltningen att skolnämnden godkänner 
ett förtydligande i samband med nämndens yttrande över motionen: 

"Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunens IT -avdelning för att 
under 2014 ta fram en IT-plan för utvecklingen av förskolors och skolors 
nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer att föreslås ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN (1-1 ). Förvaltningen återkommer till 
nämnden med ett kostnadssatt förslag tillIT-plan i början av hösten 2014." 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: skolnämnden överlämnar yttrandet med förtydligandet ovan 
samt den kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på 

2014 -04- 1 6 

motionen. skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. / 

Beslutsunderlag /~j l\/~ 
- Fereeragnings!ista äi'enee 12,2014 03 28, SKN 2014/58ru: 201-4:-Hl-1-6--- · 161'-1 

Tjänsteskrivelse,--w-14-03-17, SKN2014/58m 2014.1030 2oiY-O't-uL-,~KN ?..ot3fl>o nv-l~.to('j 
1'ttrande, 20l-+fl3 17, SKN2014/58 m 2014.822 
Protokoll från skolnämnden § 17, 2014-03-03 
Kompletterande beredning, SKN 2013/150 nr 2014.393, 2014-02-04 
Protokoll från kommunstyrelsen, KS § 198,2013-12-09 
Protokoll från skolnämnden, SKN § 79,2013-11-04 
Föredragningslista, ärende 13,2013-10-25, SKN nr 2013.4245 
Tjänsteskrivelse, 2013-10-21, SKN nr 2013-4132 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1149 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-04-07 

skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 28 SKN 2013/150 

Forts. 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1:a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Yttrande, 2013-10-15, SKN2013/150 nr 2013.4131 
Protokoll från kommunfullmäktige§ 51,2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-29, KS2013/75 hidnr 2013.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-15 

Beslut 
l. skolnämnden överlämnar yttrandet med förtydligandet ovan samt den 

kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 

2. skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1149 



T JÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-04-02 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 2014.1079 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-525 71 
stefan.petrusson@bildning.habo.se 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar den l O juni 2013 (§ 51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens yttrande över 
motionen den 4 november 2013 (§ 79) beslutar nämnden dels att redovisa 
ett yttrande till fullmäktige och dels att uppdra till skolförvaltningen att 
genomföra en kompletterande beredning av frågeställningar som framkom 
vid detta tillfåll e. Vid kommunstyrelsens behandling av skolnämndens 
yttrande över motionen den 9 december 2013 (§ 198) beslutas att 
återremittera ärendet till skolnämnden för att nämndens hela beredning 
föreligger innan ärendet föreläggs fullmäl(tige. 

Vid skolnämndens sammanträde den 3 mars 2014 (§ 17) godkänner 
skolnämnden den kompletterande beredningen till tidigare godkänt yttrande 
över motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i 
skolan. 

Vid dagens sammanträde föreslår förvaltningen att skolnämnden godkänner 
ett förtydligande i samband med nämndens yttrande över motionen: 

"Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunens IT -avdelning för att 
under 2014 ta fram en IT -plan för utvecklingen av förskolors och skolors 
nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer att föreslås ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN (l-l). Förvaltningen återkommer till 
näl111lden med ett kostnadssatt förslag tillIT-plan i början av hösten 2014." 

Beslutsunderlag 
Protokoll från skolnämnden § 17,2014-03-03 
Kompletterande beredning, SKN 2013/150 m 2014.393,2014-02-04 
Protokoll från kommtmstyrelsen, KS § 198,2013-12-09 
Protokoll från skolnämnden, SKN § 79, 2013-ll-04 
Föredragningslista, ärende 13,2013-10-25, SKN m 2013.4245 
Tjänsteslaivelse, 2013-10-21, SKN m 2013-4132 
Yttrande, 2013-10-15, SKN2013/150 nr 2013.4131 
Protokoll från kommunfullmäktige§ 51, 2013-06-10 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-29, KS2013/75 hidm 2013.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 2013-05-15 



T JÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-04-02 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 2014.1079 

Förslag till beslut 
l. Skolnämnden överlämnar yttrandet med förtydligandet ovan samt den 

kompletterande beredning som gjorts i ärendet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO~L 
Datum 

201 3-11 -04 

skolnämnden 

HABO KOMMUN 
KOWUNSTYRE!.SENS FORVAL"TN.NG 

INKOM 

JUSTERARE 

2013 -11- 1 1 
SKN § 79 SKN 2013/150 KS 011' 

Svar på motion egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1 :a 
klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin 
(C) och Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommtmfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 (§51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden för 
beredning. 

skolförvaltningen har i dialog med IT -avdelningen berett ärendet om 
införande av en dator till vmj e elev (en till en) i grundskolan. 

Skolförvaltningen ÖVerlänmar förslag på SVal' på motionen 0111 bärbar 
dator/läsplatta (EN till EN) i sitt yttTande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sofie Bergengren (MP): Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera 
yttrandet med svar på kompletterande frågeställningar, enligt bi laga. 

Ordföranden: Skolnänmden godkänner yttrandet som svar på motionen och 
skickar det vidm·e ti ll kommunfullmäktige med nytillkomna 
frågeställningar, enligt bilaga. Vidare får förvaltningen i uppdrag att besvara 
nytillkonma frågeställningar enligt bilaga och återrapportera till 
skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, ärende 13,2013-10-25, SKN nr 2013.4245 
Tjänsteskrivelse, 201 3-10-21, SKN m 2013.4132 
Yttrande, 2013-10-15, SKN20 13/1 50 m 201 3.4131 
Protokoll från kommunfullmäktige § 51, 2013-06-1 O 
Tjänsteskrivelse, 2013-05-29, KS 2013/75 hidnr 2013. 1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
NihadHodzic (C), 2013-05-15 

Beslut 
l. Skolnämnden godkänner yttrandet som svar på motionen och skickar 

det vidare till konummfullmäktige med nytillkonma frågeställningm·, 
enligt bilaga. 

2. Vidare får förvaltningen i uppdrag att besvara nytillkomna 
frågeställningar enligt bi laga och återrapporteras till skolnänmden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

RegJI' 

1013. 3J-'33 

Nr 201 3.4439 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-04 

s kolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 79 SKN 2013/150 

Forts. 

Svar på motion egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1 :a 
klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin 
(C) och Nihad Hodzic (C) 

Beslutsexpediering 
Konm1Llnfullmäktige, för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 3.4439 



Utskrivet av: Helena Johansson (skol kontoret) 
Namn: Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013 : Håbo kom ... 

den 11 november 2013 08:59:55 
Sidan 1 av 2 

Från: ."  ~ 

Ärende: 

Till: 

Kopia: 

Hej Helena! 

Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013 

Helena Johansson (skolkontoret) 

• Pyry Niemi <  
. "  ... 

Tillägg till protokollet, ärende 13. 

-Komplettera beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skolor med kostnad för service 
och support, d v s kostnaden för en lokal resursperson (deltid) på respektive skola samt- om det 
är relevant- kostnad för att utöka kommunens !T-avdelnings kapacitet, kostnader för 
licenser och försäkringar. Kommer supporten verkl igen att räcka? 

-Yttrandet bör kompletteras med information om: 

*vad som händer när barnen tappar bort j råkar ha sönder sina läsplattor j datorer. Sko lan ska 
vara gratis för alla, vilket borde innebära att kommunen ska ersätta t ras iga datorer med nya. 

*en plan för hur IT effektivisera r undervi sningen och lära rn as syn på att elever använder 
läsplattor/datorer hela tiden. Är det förenligt med deras pedagogik? 

* hur lärarn as arbet sbelastning påverkas 

*vilka nuvarande traditione lla läromedel vill man ersätta med datorbaserade läromedel? Finns 
de och vad är kostnaden? 

* att barns kroppar ej växt färdigt. Redan nu märks skador på axlar och nacke och gamnacke hos 
elever som har egna datorer (gymnasister). Yttrandet bör klargöra vem som bär 
kostnadsansvaret för uppkomna skador. 

* Hur t ekniska problem, som kommunen länge haft problem med, förebyggs och avhjälps. Innan 
vi skaffar datorer ti ll alla bör tekn iken fungera ti ll fredsställande. 

- Bifoga kommunens !T-strategi med yttrandet. 

Vänliga hälsningar, 

Sofie Bergengren, 
MP 

 

Skickat från Windows E-post 



Utskrivet av: Helena Johansson (skolkontoret) 
Namn: Till protokollet (ärende 13) skn 11 nov 2013: Håbo kom ... 

den 11 november 2013 08:59:56 
Sidan 2 av 2 



T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

HÅBO 
KO MMUN 

Datum 

201 3-10-21 
Vår beteckning 

SKN201 3/150 nr 201 3.4132 

Skolförvaltn ingen 
s kolkontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171 -525 71 
stefan.petrusson@bildning.habo.se 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth 
Bohlin (C) och Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den l O juni 201 3 (§ 51) att överlämna 
motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnänmden för 
beredning. 

Skolförvaltningen har i dialog med it-avdelningen berett ärendet om 
införande av en dator till vmje elev (en till en) i grundskolan. 

Yttrandet överlänmas som svar på motionen om bärbar dator/läsplatta (EN 
till EN). 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2013-10-15, SKN201 3/1 50 m 201 3.41 31 

- Protokoll från kommunfullmäktige § 5 1, 2013-06-1 O 
Tjänstesluivelse, 2013-05-29, KS2013/75 hidm 201 3.1768 
Motion från Centerpartiet: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och 
Nihad Hodzic (C), 201 3-05-15 

Förslag till beslut 
l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



YTTRANDE 1 (3) f'l1 HÅBO W KOMMUN 
Datum 

2013-10-15 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 201 3.4131 

s kolförvaltningen 
skolkontoret 
Stefan Petrusson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171 -525 71 
stefan. petrusson @bild ni ng. ha bo. se 

Svar på motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Boh
lin (C) och Nihad Hodzic (C) 

1-1 = en dator till varje elev 
Införande av 1-1 i grundskolan i Håbo bör bestå av följande tre delar. Längst 
ner i pyramiden finns processtöet och fortbi ldning. Mittendelen består av pe
dagogiska stödsystem och toppen av pyramiden handlar om dator och pro
gram. Alla delarna är lika viktiga och tillsammans bildar de en modell som 
passar en modern skolmiljö. Målsättningen är att datorn ska bli så transpa
rent som möjligt och bli i första hand ett medel och inte ett mål. 

Pedagogiska 
stödsystem 

Processtöd och fortbildning 

Processtöd och utbi ldning 
Utbildningen syftar ti.ll att ge konm1unens skolor som arbetar med bra verk
tyg, förutsättningar att utveckla nya arbetsmetoder. Utbildningarna för skol
ledare och pedagoger har den gemensamma målsättningen: uppnå en omde
finiering. Begreppet omdefiniering är hämtat från Ruben Puentedmas mo
dell SAMR* (se nedan) som identifierar vilken typ av teknikanvändning 
som ger störst effekt på elevers prestationer. 



YTTRANDE 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-10-15 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 2013.4131 

Pedagogiska stödsystem 
TillgängUghet, ansvar och samverkan 

l. Tillgång till trådlösa nätverk 

2. Lärare och elever administrerar sin egen surfplatta/dator i så stor ut
sträclming som möjligt 

3. Tillgång till dator 24 tinm1ar 7 dagar veckan 

4. Kommunikation sker viainternetoch informationsdelning sker via 
webbaserade system som uppfyller aktuel1 lagstiftning/är godkända av 
Datainspektionen. 

Service och support 
l. Service koordineras via en lokal resursperson (deltid) på respektive 

skola 

2. Telefonsuppmi från leverantör (garantifrågor) 

3. Utvalda elever stöttar och hjälper vid behov 

4. Kommunens IT-avdelning 

Dator och program 
Bärbara datorer utformade för skolan. För de tidigme åldrarna (åk F-5) är 
datorn en surfplatta. I skolans senare årskurser (6-9) en bärbar dator som på 
enkelt sätt klarar import/export av dokument, fi lmer, bilder och musile Detta 
laävs för att underlätta arbetet med det utvidgade textbegreppet i pedagogis
ka sanunanhang. En satsning på l till l i skolornas senare årskurseT bör gå i 
riktning mot surfplattor, Clu·omebooks eller andra ultralätta, bärbara laptops. 

Beräknad kostnad att införa 1-1 i Håbo kommuns skolor 
Processlöd och utbildning 

900 000 h (300 = kommunens samtliga lärare x 3 000 kr) 

Pedagogiska stödsystem 

300 000 kr (trådlösa nätverk mm.) 

Datorer och program 

7 l 05 000 kr år F-5, datorer/surfPlattor eller motsvarande 
(l 434 elever x 5 000 kr) 

l 00 000 kr Utvecklingen går mot we b baserade programvaror. Några av 
skolornas licensierade programvaror är redan av denna typ. I 
övrigt går utvecklingen mot "appar". 



YTTRANDE 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-10-15 
Vår beteckning 

SKN2013/150 nr 201 3.4131 

Genomförande 
Idag har år F-år 2 en datortäthet motsvarande l dator/5 elever, år 3-5 en da
tor/3 elever. Genomförandet av 1-1 i årskurs F-5 kommer att ske genom att 
vatje elev får en surfplatta och att befintliga tunna klienter flyttas till årskurs 
6-9. Genomförandeprogranm1et startar i korruntmens samtliga skolor vid 
samma tidpunkt. För år 6-9, där det idag redan finns en datortäthet på l da
tor per elev, konm1er det dock att behövas investeringsmedel för komplette
ring och förnyelse/återinvestering. 

*Puenteduras SAMR-modell 
SAMR står för Substitution, (ersättning) Augumentation (förbättring), Mo
dification (modifiering) och Redefinitian ( omdefiniering). Puentedura me
nar att undervisningen förändras i dessa fyra steg när en skola inför ny tek
nik i undervisningen. 

Substitution och modification representerar grundnivån då endast en teknisk 
funktionell förbättring sker. Eleverna kanske använder datorn som skrivma
skin istället för att skriva för hand eller så kanske undervisningen effektivi
seras genom stavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet eller liknan
de. 

I de två översta nivåerna förändras undervisningen och dess innehåll påtag
ligt. Texter, bilder och andra produktioner kan delas med andra, bearbetas 
och utvecklas vidare. På alll'a sista nivån gör man uppgifter som man inte 
skulle kunna göra utan hjälp av IT. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-06-10  

Kommunfullmäktige  

KF § 51 KS 2013/75 

 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1:a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 
Sammanfattning 
I motionen konstateras att kommunen verkar för att ”förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever.” 

Föreslås att skolförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommu-
nens it-avdelning, arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
– Motion 2013-05-15 
– Tjänsteskrivelse 2013-05-29. 

 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 
 
Yrkande 
I till ärendet hörande tjänsteskrivelse föreslås att förslag till beslut ska redo-
visas till fullmäktige senast under februari månad 2014. 
 
Lisbeth Bolin (C) yrkar att förslag till beslut ska redovisas till fullmäktige 
före decembers månads utgång 2013. 
 
Omröstning  
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Fullmäktige in-
stämmer i detta. Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och 
konstaterar att fullmäktig beslutar i enlighet med Bolins (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till skolnämnden för be-
redning. Nämndens beredning ska redovisas till fullmäktige, före  
decembers månads utgång 2013. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
It-chef – för kännedom  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1891 

           

           

 



 

Motion: Egen bärbar dator/lärplatta (EN till EN) från 1:a klass i skolan 
 
I Håbo kommun arbetar vi med att förbättra resultatet av skolans arbete. I Håbo har gymnasiets 
elever egen dator. Nu är det dags att gå vidare med övriga elever. 

En likvärdig och demokratisk skola är tänkt att kompensera för elevers olika förutsättningar, både 
kognitivt och socioekonomiskt.  Vi har inte råd att slarva bort en enda talang. 

Beskedet var tydligt när Anna- Karin Hatt 2011 lanserade ”It i människans tjänst - en digital agenda 
för Sverige” . Där stod att läsa ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som 
behövs för en tidsenlig utbildning”. Centerpartiet vill nu satsa i storleksordningen 500 miljoner 
kronor på ett digitalt lärarlyft.  

Ett bra exempel finns i Ale kommun, som genomfört att alla förstaklassare from 2009 får en egen 
dator/lärplatta. År 2013 när Ale har en fullt utbyggd En-till En, dvs varje elev i grundskolan har en 
egen dator/lärplatta, beräknas kapitalkostnaden till 1- 2% av skolbudgeten. Det är extra gynnsamt att 
börja i de lägre åldrarna då man ser tydliga effekter på en snabbare läs- och skrivinlärning. Goda 
tidiga kunskaper i läsning och skrivning är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig kunskaper i alla 
ämnen. youtube  http://www.youtube.com/watch?v=9pJjDz-8XwU&feature=related    

I en studie gjord av Örebro Universitet på 7-åringar i Sollentuna kommun som fått använda dator 
eller surfplattor blev resultat snabbare inlärning beträffande läsning och skrivning. Barnen klarade att 
skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med dem som använt penna. Även barn 
med särskilda behov får anpassade program. http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-
surfplattor-lar-sig-snabbare-att-skriva?rm=print 

Eleverna får också bättre kunskaper om säkerhet på nätet och kritisk granskning av information. 
Genom att använda sig av moderna digitala lärverktyg blir också tillgången till aktuellt  
utbildningsmaterial  bättre och man riskerar inte att använda sig av inaktuellt material. 

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt och inkluderande uppdrag. När varje elev har en 
egen dator /lärplatta med möjlighet att använda program som är anpassade för varje unik elevs 
förutsättningar får alla barn och elever tillgång till modern teknik och inkluderingen ökar. 

Vi yrkar: 
Att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man 
inför EN till EN i Håbo kommun 

2013-05-15  
Centerpartiet i Håbo 
 
Göran Eriksson Lisbeth Bolin     Nihad Hodzic 

http://www.youtube.com/watch?v=9pJjDz-8XwU&feature=related
http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-surfplattor-lar-sig-snabbare-att-skriva?rm=print
http://www.dn.se/nyheter/sverige/elever-med-surfplattor-lar-sig-snabbare-att-skriva?rm=print


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 63 KS 2012/66 

 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Krägga 1:217, 
del av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsala län 
Sammanfattning 
Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 
km från Bålsta i Håbo kommun, vid Mälaren. Planområdet är cirka 5,5 
hektar och omfattar fastigheterna Krägga 1:11, 1:211 och 1:227-253.   

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av en befintlig byggrätt för 
konferensändamål inom gällande detaljplan. Idag finns en byggrätt för 
konferensändamål i en våning vid Mälarens strand, direkt nordväst om 
herrgården i Krägga. Byggrätten föreslås i denna planändring utgå för att 
inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till Mälaren och dess 
stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, strax norr om 
herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Byggrätten föreslås dock ytmässigt 
fördelas på två våningar istället för en våning. Planändringen medför 
därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en lägesförändring och 
omdisponering av en befintlig byggrätt för konferensändamål.   

Planändringen utförs genom tillägg till gällande detaljplan vilket innebär att 
underliggande detaljplan nummer 378, detaljplan för Krägga 1:217, del av 
1:211 gäller jämsides med detta tillägg. 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med den 
kommuntäckande översiktsplanen för Håbo kommun.  

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rubriken inverkan på 
miljön.  

Detaljplanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 till och med den 
25 november 2013. Inkomna synpunkter ledde till en mindre redaktionell 
ändring.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Tillägg till plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning, 

upprättad 2013-08-20. 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2014-03-31. 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-03-31. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1113.  
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1519 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 63 KS 2012/66 

 

Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Ärendet föredras av planarkitekten.  
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar att förslaget innebär en mindre ändring av 
planbestämmelserna och beslutar därmed med hänvisning till 
kommunfullmäktiges delegation, att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (1987:10). 

__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1519 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2012/66 nr 2014.1113 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

 
Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Krägga 1:217, 
del av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsala län 
Sammanfattning 
Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 
km från Bålsta i Håbo kommun, vid Mälaren. Planområdet är cirka 5,5 
hektar och omfattar fastigheterna Krägga 1:11, 1:211 och 1:227-253.   

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av en befintlig byggrätt för 
konferensändamål inom gällande detaljplan. Idag finns en byggrätt för 
konferensändamål i en våning vid Mälarens strand, direkt nordväst om 
herrgården i Krägga. Byggrätten föreslås i denna planändring utgå för att 
inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till Mälaren och dess 
stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, strax norr om 
herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Byggrätten föreslås dock ytmässigt 
fördelas på två våningar istället för en våning. Planändringen medför 
därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en lägesförändring och 
omdisponering av en befintlig byggrätt för konferensändamål.   

Planändringen utförs genom tillägg till gällande detaljplan vilket innebär att 
underliggande detaljplan nummer 378, detaljplan för Krägga 1:217, del av 
1:211 gäller jämsides med detta tillägg. 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med den 
kommuntäckande översiktsplanen för Håbo kommun.  

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rubriken inverkan på 
miljön.  

Detaljplanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 till och med den 
25 november 2013. Inkomna synpunkter ledde till en mindre redaktionell 
ändring.  

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
– Tillägg till plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning, 

upprättad 2013-08-20 
– Utlåtande och yttranden, daterad 2014-03-31 
– Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-03-31 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2012/66 nr 2014.1113 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar att förslaget innebär en mindre ändring av 
planbestämmelserna och beslutar därmed med hänvisning till 
kommunfullmäktiges delegation, att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (1987:10). 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



DEL AV GÄLLANDE DETALJPLAN (378) 

NATUR 

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR 
Planändringen består av följande handlingar: 
Denna karta som redovisar: 
- Tillägg till plankarta och planbestämmelser 
- Tillägg till planbeskrivning 
- Tillägg till genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning med utdrag ur registerkarta (separat) 

PLANÄNDRINGENs SYFTE 

KRÄGGA ---

1:11 ---

) 

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av en befintlig byggrätt för 
konferensändamål inom gällande detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211. 
Idag finns en byggrätt för konferensändamål i en våning vid Mälarens strand, 
direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten föreslås i denna plan
ändring utgå för att inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till Mäl
aren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, 
strax norr om herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Den byggrätt som utgår 
motsvarar storleksmässigt den nya byggrätt som planeras. Byggrätten förde
las dock ytmässigt inom två våningar istället för en. Planändringen medför 
därmed ingen ökning av byggrätt utan enbart en lägesförändring. Plan
ändringen omfattar kvartersmark för konferensändamål (C1) samt prickrnarik 
i gällande detaljplan. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
De åtgärder som ändringen av detaljplanen medger bedöms vara förenliga 
med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurs
erna enligt bestämmelserna i miljöbalkens 3, 4 och 5 kap. 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Planområdet omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen för Håbo 
kommun antagen 2006-06-19. Ändringen av gällande detaljplan avser endast 
en lägesförändring och omdisponering av en befintlig byggrätt för konferens
ändamål. Planändringen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

DETALJPLANER 
För området gäller detaljplan för Krägga 1:217, del av 1 :211 som vann laga 
kraft 2008-04-03 (378). Genomförandetiden för planen går ut 2018-04-03. 
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NATLJB-

Mälaren omfattas av strandskydd på 300meter enligt 7 kap. 13 § MB. 
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt av Länsstyrelsen (beslut 1989-11-
27 respektive tilläggsbeslut 1994-01-12) inom kvartersmark som betecknats 
med B, C1, E inom detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211 som nu avses 
ändras. Området som berörs av ändringen omfattar område där strandskydd
et redan tidigare är upphävt. Inget behov av ytterligare upphävanden av 
strandskyddet föreligger. 

KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun har 2012-09-03 beslutat att planarbete för 
rubricerad planändring får påbö~as. 

BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, om detaljplanen medger en användning av mark, byggnader eller 
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan 
eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt 4 kap. 1 § 
miljöbalken (MB) är Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riks
intresse, med hänsyn till dess natur och kulturvärden. Mälaren innefattas 
även av 4 kap 2 § MB som anger att turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåt
ligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. l 4 kap 1 § MB 
sägs att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur
och kulturvärden. 

Planändringen innebär ingen ökning av byggrätt utan enbart en flytt av be
fintlig byggrätt till ett annat läge inom herrgårdsom rådet. Byggrättens nya 
läge ligger ca 60 meter längre från Mälaren och upptar en mindre yta på 
marken jämfört med den nuvarande, vilket bedöms ge positiva effekter av
seende tillgängligheten till Mälaren och dess stränder. Ändringen bedöms 
därmed inte medföra skada på det rörliga friluftslivet eller betydande miljö
påverkan. 

TILLÄGG TILL PLANKARTA 

NATUR 
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Under avsnittet om behovsbedömning i underliggande plan bedömdes 
planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Ändringen av detaljplanen 
bedöms inte förändra planens inverkan på miljön och innebära betydande 
miljöpåverkan. Ändringen bedöms därför inte behöva miljöbedömas. Detalj
planens konsekvenser redovisas istället under rubriken inverlkan på miljön 
nedan. 

Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning av ändringen sker i sam
band med detaljplanesamrådet 

FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelseområden 
Den byggrätt för konferensändamål (C 1) som utgår och ersätts med mark 
som inte får bebyggas motsvarar ca 870 m2 byggnadsarea i en våning. Den 
nya byggrätt som planeras medger 450 m• byggnadsarea i två plan (900 m• 
bruttoarea). Planändringen medför därmed ingen ökning av byggrätten utan 
enbart en omfördelning på två plan istället för ett. 

Inom marken som får bebyggas medges bebyggelse i högst två våningar till 
en högsta byggnadshöjd av 6,0 meter. Minsta resp. största tillåtna taklutning 
är 27-38 grader. 

Eftersom stora delar av Krägga herrgård området ligger inom område som 
utpekats som värdefull kulturmiljö av lokalt intresse bör ny bebyggelse utföras 
med särskild hänsyn till omkringliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Ett gestaltningsprogram finns framtaget tillhörande underliggande detaljplan. 
En planbestämmelse gäller i planen samt även för rubricerad planändring 
som säger att "Utformningen av bebyggelse och vägar ska i huvudsak följa 
gestaltningsprogrammet "Krägga 1:217, del av 1:211, gestaltningsprogram 
för detaljplan". 

SKALA A1 1:1000, A3 1:2000 

Byggrätten har också försetts med bestämmelsen f1 som lyder "Värdefull 
kulturmiljö. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivning
en särskilt vad gäller tak- och fasad material, färgsättning och takvinkel 
(sadeltak)". Vidare finns en bestämmelse b1 som säger att lägsta nivå i meter 
över nollplanet för grundkonstruktionens lägsta punkt är +2,30 möh för att ta 
hänsyn till översvämningsrisken. Bestämmelserna f1 och b1 lyder lika som i 
underliggande detaljplan. 

Inverkan på miljön 

Naturmiljö 
En naturvärdesinventering togs fram över Krägga herrgård området i sam
band med planläggningen av gällande detaljplan. Området för planändring
en inrymmer inte några särskilt utpekade naturvärden enligt naturvärdes
inventeringen. 

Strandskydd 
Området för planändringen har förlagts till område där strandskyddet redan 
tidigare är upphävt. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
Eftersom planområdet/planändringen ligger inom ett stort område som ut
pekats som värdefull kulturmiljö av lokalt intresse togs ett gestaltnings
program fram i samband med underliggande detaljplan som redovisar rikt
linjer för hur ny bebyggelse bör utföras för att ta särskild hänsyn till omkring
liggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Dessa riktlinjer gäller även för 
planändringen varför kulturmiljö och landskapsbild inte bedöms påverkas 
negativt. 

Friluftsliv 
Tillgängligheten till stranden längs Mälaren bedöms förbättras till följd av 
planändringen. 

ENKEL T PLANFÖRFARANDE 

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER 

Följande tillägg till planbestämmelser gäller inom de särskilt avgränsade 
områdena (område 1 och område 2). Underliggande detaljplan nummer 378, 
detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211 gäller jämsides. 

GRÄNsBETECKNINGAR 

C :J Gräns för område där tillägg till planbestämmelser ska gälla 

För område 1 gäller nedanstående: 

Bestämmelser som i och med tillägget gäller inom markerad del 
(område 1) av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211 

UTNYTTJANDEGRAD 

Slörsta tillåtna byggnadsarea i m 2 

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE 

<§:> Högsta byggnadshöjd i meter 

~O Minsta resp. största taklutning i grader 

Il Högsta antal våningar 

Värdefull kulturmiljö. Ny bebyggelse ska utformas med särskild 
hänsyn till omgivningen särskilt vad gäller tak- och fasad material, 
färgsättning och takvinkel (sadeltak) 

Lägsta nivå i meter över nollplanet för grundkonstruktionens 
lägsta punkt är +2,30 möh (höjd system Rikets 1900) 

Bestämmelser som i och med tillägget utgår inom markerad del 
(område 1) av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

LI...:....:....:....:....:....:....:....:.J:I Marken får inte bebyggas 

För område 2 gäller nedanstående: 

Bestämmelser som i och med tillägget gäller inom markerad del 
(område 2) av detaljplan för Krågga 1:217, del av 1:211 

BEGRÄNSNINGARAV MARKENS BEBYGGANDE 

LI...:....:....:....:....:....:....:....:.J:I Marken får inte bebyggas 

Bestämmelser som i och med tillägget utgår inom markerad del 
(område 2) av detaljplan för Krågga 1:217, del av 1:211 

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE 

Högsta antal våningar 

Värdefull kulturmiljö. Ny bebyggelse ska utformas med särskild 
hänsyn till omgivningen särskilt vad gäller tak- och fasadmaterial, 
färgsättning och takvinkel (sadeltak) 

Lägsta nivå i meter över nollplanet för grundkonstruktionens 
lägsta punkt är +2,30 möh (höjdsystem Rikets 1900) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (gäller inom hela planområdet) 

Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen och underliggande detaljplan 
378 utgår 2018-04-03. 

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

PLANFÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs genom enkelt planförfarande, enligt äldre plan- och 
bygglagen (1987:10). 

TIDPLAN 
Samråd beräknas ske under hösten 2013, för att sedan antas under vintern 
2013. 

FASTIGHETSÄGARE 
Fastigheten Krägga 1 :211 ägs av Krägga Properties AB. 

PLANEKONOMI 
Tillägget till detaljplanen finansieras av Krägga Properties AB genom plan
avtal. Planavgift ska inte tas ut vid bygglovsprövning. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har tagits fram av Sweco Architects i Falun genom 
planeringsarkitekt MSA Marina Fyhr på uppdrag av Krägga Properties AB. 
Medverkande tjänstemän Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt H åbo 
kommun. 

ANTAGANDEHANDLING 

HÅBO Handlingarna består av: 

KOMMUN Denna karta som redovisar: 
-Tillägg till plankarta och planbestämmelser 
- Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning 
- Fastighetsförteckning och registerkarta (separat) 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 

KRÄGGA 

HÅBO KOMMUN UPPSALA LÄN 

UPPRÄTTAD AUGUSTI 2013 

Grislin Ulvsbäck Lindh 
Planchef 

Paulina Cifuentes Vargas 
Planarkitekt 

Beslutsdatum 
Godkänd 

Antagen 

Lagakraft 

Nr: 

378 



 

 Utlåtande 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS 2012/66 nr 2014.1106 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-52508  
paulina.cifuentes@habo.se 

 

 
Förslag till ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211, 
Krägga, Håbo kommun, Uppsala län, upprättat i augusti 2013 
 

UTLÅTANDE  

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till ändring av detaljplan har enligt underrättelse den 23 oktober 
2013 varit utsänt för samråd från den 28 oktober 2013 till och med den 25 
november 2013. Under samrådstiden inkom 11 yttranden varav 5 med 
erinran. Följande remissinstanser tillstyrelser eller har inget att invända mot 
förslaget: Trafikverket, Naturskyddsföreningen Håbo, Svenska Kraftnät, 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, E.ON Elnät Stockholm AB och 
Vattenfall Eldistribution AB.  

Inkomna yttranden  
Nedan sammanfattas yttranden med synpunkter som inkommit under 
samrådsskedet samt kommentarer till dessa. Inkomna yttranden redovisas i 
sin helhet i originaltext i bilaga.  

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 11) 

Synpunkter på detaljplanen 

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

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

Svar 

Kommunen noterar att länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas medför en 
betydande miljöpåverkan.  

2. Lantmäteriet (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

För att göra förslaget till ändring tydlig, att byggrätt för 
konferensanläggning flyttas till nytt område, föreslås att område 1 



 

 Utlåtande 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2012/66 nr 2014.1106 

 

kompletteras med bokstaven C (på samma sätt som ”C” idag står 
inom område 2 där byggrätten utgår).  

Svar 

Plankartan uppdateras enligt lantmäteriets synpunkter.   

3. Landstinget i Uppsala län (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kollektivtrafikförvaltningen UL anser att kommunen i planen bör 
redogöra för kollektivtrafiken till och från planområdet. I övrigt har 
kollektivtrafikförvaltningen UL inga synpunkter.   

Svar 

Förslaget till ändring av detaljplan sker genom tillägg till gällande 
detaljplan, vilket innebär att tillägget gäller jämsides med 
underliggande gällande detaljplan. I den underliggande detaljplanen 
378 redogörs kollektivtrafiken till och från planområdet. 
Kollektivtrafikförvaltningen UL:s synpunkt är därmed redan 
tillgodosedd.  

4. Posten (bilaga nr 1) 

Synpunkter på detaljplanen 

För utdelning av post inom detaljplanens område har Posten AB 
följande synpunkter på placering av postlådor. Flerfamiljshus 
fastighetsboxar placeras på nedre botten. Om bommar sätts upp inom 
området ska lådorna placeras i postlådesamlingar, så att brevbäraren 
kommer åt lådorna från bilen. Enfamiljshus lådsamlingar (ett antal 
postlådor är samlade på en lådställning). När det blir aktuellt att sätta 
upp lådor vill vi på posten gärna bli kontaktade.  

Svar 

Kommunen noterar postens synpunkter och för vidare dem till 
exploatören.  

5. TeliaSonera Skanova Access AB (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen  

Skanova har markförlagda kablar inom detaljplaneområdet som 
försörjer befintlig byggnation i området för aktuellt 
detaljplaneförslag. (Se röda linjer på bifogad karta.) Om det blir 
aktuellt att flytta eller utföra andra åtgärder i TeliaSonera Skanova 
Access AB:s befintliga anläggningar utförs detta efter beställning till 



 

 Utlåtande 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-31 KS2012/66 nr 2014.1106 

 

TeliaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initierat 
åtgärden.  

Svar 

Den flytt av byggrätt som förslaget till ändring av detaljplan innebär 
berör inte befintliga ledningar enligt kartbilaga. Vid eventuellt behov 
av åtgärd på TeliaSonera Skanova Access AB:s befintliga 
anläggning ska detta göras enligt Skanovas krav.  

 

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 

Ändringar gjorda efter samråd 
Inkomna synpunkter under samrådstiden leder till följande ändringar av 
detaljplanen. Plankartan har uppdaterats enligt lantmäteriets synpunkt, 
område 1 har kompletteras med bokstaven C (konferensanläggning). I övrigt 
har inga ändringar gjorts i planhandlingarna.  

Detaljplanen överlämnas till kommunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 29 
§ plan och bygglagen (1987:10).   

 

Bålsta mars 2014 

 

 

Cristin Ulvsbäck Lindh  Paulina Cifuentes Vargas 
Planchef    Planarkitekt 

 

Bilaga:  
Inkomna yttranden  
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Svar samråd 

Hå bo Kommun 

Kommunstyrelsens kontor 

7 46 so Bålsta 

Detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211, Håbo kommun, Uppsala län 

För utdelning av post inom detaljplans områden har Posten AB följande synpunkter 

på placering av postlådor. 

Flerfamiljshus fastighetsboxar placerade på nedre botten. Om bommar sätts upp 

inom området skalllådorna placeras i postlådesamlingar, så att brevbäraren 

kommer åt lådorna från bilen. 

Enfamiljshus lådsamlingar. (ett antal postlådor är samlade på en lådställning) 

När det blir aktuellt att sätta upp lådor vill vi på posten gärna bli kontaktade. 

010-436 35 84 

Lasse Hi manen 

Utdelningschef 

Posten Bålsta 



Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 BALSTA 

Skanova 

Box 93 

123 22 Farsta 

www.skanova.se 

Förslag till ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211 s•oNR 

KS 2012/66 1 (1) 

Bakgrund 
T eliasonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslaget till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har markförlagda kablar inom 
detaljplanområdet som försörjer befintlig byggnation i området för aktuellt 
detaljplaneförslag. 

Se röda linjer på bifogad karta. 

För att mer i detalj granska vilka teleanläggningar som kan komma att 
beröras, hänvisar jag till Ledningskollen för att beställa en digital karta 
över område. https:llwww.leningskollen.se 

Om det blir aktuellt att flytta eller utföra andra åtgärder i TeliaSonera 
Skanova Access AB:s befintliga anläggningar utförs detta efter beställning 
till TeliaSonera Skanova Access AB, och bekostas av den som initieras 
åtgärden. 

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenätet till följd av 
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

För ledningssamordning vänligen kontakta lokal förvaltare hos Skanova, 
Lars Erkensjö, på vx tfn 08-604 04 90. 

Johanna Karlsson 
Markavtalshandläggare 

DATUM 

2013-10-29 
REH:RENS 

Ks 2012/66 
Handläggare 

Johanna Karlsson 
Johanna.j.karlsson@skanova.se 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Org.nr: 556446--3734 
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Ärendenummer 

TRV 2013/78026 

Ert ärendenummer 

KS 2012/66 

Håbo kommun 

HÄBO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

KB IJr< Reg.nr 

JDI'L/fclo 120tZJ :S'l10 
Kommunstyrelsens kAniliimfrior,'-"=-...;:;:====;..,.~ 
746 80 Bålsta 

Dokumentdatum 

2013-11-01 

Sidor 

1 (1) 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
751 86 Uppsala 

al'l'l 
\!j TRAFIKVERKET 

Samråd avseende förslag till ändring av detaljplan för Krägga 
1 :217, del av 1 :211, H åbo kommun 
Trafikverket har inget att erinra mot rubricerad ändring av detaljplan. 

Trafikverket Region Öst 

Henrik Emilsson 
Samhällsplanerare 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan B 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Henrik Emilsson 
Samhällsbehov 
Direkt: 010-123 63 05 
Mobil: 072-714 25 54 
hen rik. e m ilsson @trafikve rket. se 



~ Landstinget i Uppsala län 

Kollektivtrafikforvaltningen UL 
strategisk utveckling 
Rickard Grönborg 
Tfu 070-617 77 56 
E-post rickard.gronborg@ul.se 

2013-11-01 Dnr KTF 2013-0219 

Håbo kommun 
Kmmnunstyrelsetr-;-;o-:-::-:-:-::--~------. 
746 80 Bålsta HÄBO KOMMUN 

JCOAM!NS1YRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

20!3 ~11- o 4 
,,. KSIH RegN . ;·. 

'J!Jn/(:la 11.073 di~J 
Samråd om tillägg till detaljplan för Krägga 1:217 och del av 
1 :211 Håbo kommun 

Om ärendet 
Håbo kommun har översänt rubricerat forslag till detaljplan till 
kollektivtrafikforvaltningen UL for synpunkter enligt 5 kap. Il§ PBL 2010:900. Syftet 
med tillägget till detaljplanen är att möjliggöra en flytt av befintlig byggrätt får 
konferensändamål inom gällande plan for Krägga l :21 7, del av l :211. 

Yttrande 
Kollektivtrafikforvaltningen UL anser att kmmnunen i planen bör redogöra for 
kollektivtrafiken till och från planområdet l övrigt har kollektivtrafikforvaltningen UL 
inga synpunkter. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av Caj Rönnbäck, chef strategisk utveckling. Rickard 
Grönborg, Kollektivtrafikstrateg har varit foredragande. 

~~4.:4-
Chef, strategisk utveckling 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Drottninggatan 7 l Box 1400 l 751 44 Uppsala l tfn 018-65 99 00 l fax 018-65 99 01 l org nr 232100-0024 

info@ul.se l www.ul.se 

® 
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INKOM 

2013 ·U· 1 2 
KSD!r ..::ilt Naturskyddsföreningen 

HABO Håbo 2013-11-08 '.JJJJJJ60 
HåboKommun 
Kommunstyrelsens kontor, 
746 80 BÅLSTA 

-~~!::.Zl.!J 

Remissvar. Krägga 1:217, del av 1:211, förslag till ändring av detaljplan. 

Håbo Naturskyddsfårening har tagit del av samrådshandlingarna och har inget att anföra emot 
dessa. 

Håkan Nihlman 
Ordfårande Håbo Naturskyddsfårening 



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN l 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATOR 0 SVK.SE 

TEL 08 475 80 00 
FAX 08 475 89 50 

----------- SVENSI<A 
KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Mark och tillstånd 
Helen Samuelsson 
oS-714 32 30 
helen.samuelsson@svk.se 

Håbokommun 
Kommunstyrelsen 
helena.andersson@habo.se 

---~----~ 

2013-11-15 2013/1812 YTTRANDE 

HABO KOt<IMUN 
KOM\lUNS'TYREJ.SENS FÖRV.Al. TNING 

INKOM 

2013 -11- 15 
KS!>T RI>;/N 

JfJI'J)tlo 12.013.3'2-c:iQ_ 

Yth·ande angående förslag till ändring av detaljplan för I<rägga 1:217 och 
del av1:211 

Ert diarienummer: KS 2012}66 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

U!~'-s~---
Helen Samuelsson e. u 

Information angående remisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska Kraftnät, 

Box 1200 172 24 Sundbyberg. 



------------------ ------ --------------------------------- ------------------- --- -----------

YTIRANDE 
2013-11-14 

LANTMÄTERIET 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens kontor 

l (l) 

Dnr LMV 409-2013/842-7 746 80 BÅLSTAc--~ 
H.B.söKOMr;:;uN 

KOMMUNSlYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

"If'',. 
{ l i;.,:' l 5 

KSDnr Reg.nr 

Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211c.;2D;;;.'.:::1.21.::.:::b6:::;;;. ::........_1L:!2D::::J''IJ23~QL.J 
Ert ärende: KS2012/66 

Lantmäteriet lämnar följande synpunkt: 

Planförslaget innebär en flytt av byggrätt. För att göra förslaget till 
ändring tydlig, att byggrätt för konferensanläggning flyttas till nytt 
område, föreslås att område l kompletteras med bokstaven C (på 
samma sätt som "C" idag står inom område 2 där byggrätten utgår). 

Lantmäteriet har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

För Lantmäteriet 

Pia Kihlström 
lantmäteriet Box 986 751 09 UPPSALA 

Besök: Strandbodgatan l C Tel. växel: 0771·63 63 63 
E·post: pia.kihlstrom@lm.se Internet: www.lantmateriet.se 

F: \CHEFSOMRÅDE IAN AB·C·I·U\FCF UPPSAIA \KOMMUNERNA O KIM, LST\HABOIÄNDRING AV DETAUPIAN FÖR KilAGGA 1_217, DEl AV _2ll.DOC 



Cecilia Fager 
0171-62 56 02 
cecilia.fager@rtjeh.se 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

2013-11-14 

Håbokommun 

Dnr: 201.2013.00557 
Ert dm: KS 2012/66 

~~-I=!ÄsOi(öMf~uN-
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

zp·: ·!!· 1 s 
Reg.nr 

121)(':';,, 3311 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 BÅLSTA 

Remissvar gällande ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211, 

Postadress: 

Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshandling 
"Andring av detaljplanför Krägga 1:217, dela av 1:211, samrådshandling 
2013-10-13". 

Räddningstjänsten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Med vänlig hälsning 
/ .. --., -~-

L ·- ~ ···~··--------·--f:y_ 
Cecilia Fager ~ 

---,~~--

Organisationsnummer: Postgiro: 
Västra Ringgatan 6 
745 31 ENKÖPING 

Telefon: 
0171-62 56 00 

Telefax: 
0171-37823 222000-2410 32850-0 

W\VW.rtjeh.sc 



Helena Andersson 

Från: Eriksson, Peter [Peter.Eriksson@eon.se] 

Skickat: den 22 november 2013 14:48 

Till: Helena Andersson 

Ämne: Plansvar för Krägga 1:211 m. fl, Änr. KS 2012/66 

Datum 

2013-11-22 

Detaljplan för Krägga 1 :211 m .fl, Håbo kommun 

Arkivnr 

Ö2013127 

Page l of l 

HÄBO KOMMUN 
KOMMUNSTYREJ.SENS FORVAL TNING 

INKOM 

.· 2013 -11- 2 2 
KsDnr RegN 

~Jz.I&P 1 ~r~~-~o 

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

Med vänliga hälsningar/With kind regards, 
Peter Eriksson 

Tillstånd och Rättigheter 
M +46-706-88 40 14 
F +46-19-15 91 06 
peter.eriksson@eon.se 

E. ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

2013-11-22 



2013-11-25 
Handläggare: 

Tobias Häggblom 

HÄBO KOMMUN 
KOMMUNSTYRELsENs FÖRVALTNING 

INKOM 

2013 =11- 2 7 
KS Dnr Reg.nr . . 

001'2)66 12015.3liLI4 

072-514 04 53 

planochbygg.solna@vattenfall.com 

VATTENFALL 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
7 46 80 BALST A 

Yttrande angående Förslag till ändring av detaljplan för Krägga 1 :217, 
del av 1 :211, H åbo kommun 
Er beteckning: KS 2012/66 
Vattenfall Eldistributions DMS: 1 002560189 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 
samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har 
därför inget att erinra. 

Med vänlig hälsning, 
Vattenfall Eldistribution AB 

Tobias Häggblom 

-----

Samhällsplanerare, Tillstånd och Rättigheter 

VATTENFALL ELDISTRIBUTIO~I.'\8 

BESOf~S.t\DRESS 

Evenemangsgatan 13. 169 56 Solna 

www.vattenfallse 

TELEFOII 

08- 739 50 00 

PUBLIKT BOLAG lpubiJ 

Stockholm 



HÄBO KOMMUN 
KOMMUNSlYRELSENS FÖRVALTNING 

lNKOM 

20~2 =11- 27 
KS Dnr Reg.ll( 

YTTRANDE 1(1) 

2013-11-21 Dnr: 402-5943-13 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

2011) b(o i 20t~ . '34 45 
Håbokommun 
Kommunstyrelsens kontor 
7 46 80 BÅLSTA Samhällsutvecklingsenheten 

JohannaBoman 
010-22 33 227 
j o banna. boman@lansstyrelsen.se 

Samråd om ändring av detaljplan för Krägga 1:217 och del av 
1:211, Håbo kommun, Uppsala län 

Redogörelse för ärendet 
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap. 15 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) (enkelt planförfarande) samt samråd om 
behovsbedömning enligt 6 §förordningen (1998:905) om 
milj ö konsekvensbeskrivningar. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra flytt av en befintlig byggrätt för 
konferensändamål inom gällande detaljplan. I gällande plan finns en byggrätt för 
konferensändamål nära Mälarens strand. Förslaget till ändring av detaljplanen 
innebär att byggrätten flyttas längre från stranden och fördelas på två våningar 
istället för en. 

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

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

JohannaBoman 
Planhandläggare 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Inom länsstyrelsen: Samhutv (2 ex) 

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 

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

® 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-52508 
paulina.cifuentes@habo.se 

DELEGATIONSBESLUT 
Datum 
2014-03-31 

Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211-
behovsbedömning av miljöbedömning 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 
km från Bålsta i Hå bo kommun, vid Mälaren. Planområdet är cirka 5,5 
hektar och omfattar fastigheterna Krägga l: 11, l :211 och l :227-253. 

Fastighetsägaren till Krägga herrgård önskar ändra gällande detaljplanen. 
Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av befintlig byggrätt för 
konferensändamål cirka 60 meter öster om Mälarens strand samt uppforande 
av en konferensbyggnad i l vå våningar istället fOr en. Planändringen medfor 
ingen ökning av byggrätten utan enbart en lägesforändring och 
omdisponering av en befintlig byggrätt for konferensändamåL 
Planändringen utförs genom tillägg till gällande detaljplan vilket innebär att 
underliggande detaljplan nummer 378, detaljplan for Krägga l :217, del av 
l :211 gällerjämsides med detta tillägg. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen for detaljplanen utifrån 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommunen funnit att detaljplanens genomfOrande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB
förordningcn inte kan antas medfOra betydande miljöpåverkan. Läns
styrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till fOrordningen 
ommiljökonsekvensbeskrivningar, att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
- Handlingar till behovsbedömning, daterad 2013-08-26 
- Länsstyrelsens yttrande, daterad 2013-11-27 

Beslut 

l. Ändringen av detaljplan för Krägga l :217, del av l :211 ska inte 
miljöbedömas och ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
behöver således upprättas eftersom detaljplanens genomfOrande inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

/ 

Cristin Ulvsbäck Lindh, Planchef 

Hå bo kommun 
Växel 0171-525 oo 
Telefax: 0171-563 33 
www.habo.se 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1 (1) 

Vår beteckning 
KS 2012/66 

Hidnr 2014.1111 

Nr2014.1111 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 65 KS 2014/76 

 

Personalfest i Håbo kommun 2014 
Sammanfattning 
2012 genomfördes en uppskattad personalfest i Håbo kommun med högt 
deltagande. Bakgrunden till det var att kommunens ledningsgrupp året innan 
noterat att förvaltningarna erbjudit sina medarbetare julbord, julluncher och 
likande utan central avstämning. Detta medförde att nivån det som 
medarbetarna erbjudits varierade kraftigt vilket ledde till att situationen 
upplevdes som orättvis. I det sammanhanget beslutades att 
koncerngemensam personalfest skulle ersätta de förvaltningsgemensamma 
julborden och julluncherna. 

2013 genomfördes ingen personalfest. Däremot beslutade kommunstyrelsen 
att all personal skulle erbjudas julbord, vilket skedde och fick stor 
uppskattning. 

I år är det förvaltningens uppfattning att det vore bra att på nytt genomföra 
en personalfest, istället för julbord. Det faktum att samtliga anställda varje 
år erbjuds en gemensam personalfest eller julbord är ett koncept som 
fungerar. Det uppskattas och upplevs som rättvist.   

Förvaltningen uppskattar kostnaden för en koncerngemensam personalfest 
till ca. 350 000kr.  

I samband tidigare personalfest har medarbetare från kommunens bolag 
bjudits in, liksom räddningstjänstens personal i Håbo kommun, att deltaga 
till självkostnadspris. Förvaltningen föreslår att den personalen även år 
erbjuds vara med att deltaga till självkostnadspris.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att anordna en personalfest samt att kommunstyrelsens 
beslutar att finansiera personalfesten med ett anslag på 350000 kr ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivesle daterad 2014-04-15.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
personalfest 2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera personalfesten med ett anslag 
på 350 000 kr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1530 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 65 KS 2014/76 

 

3. Kommunstyrelsens beslutar att personal från räddningstjänsten i Håbo 
samt de kommunala bolagen inbjuds att deltaga till självkostnadspris. 

__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1530 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 57 KS 2014/74 

 

Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Håbo 
kommun 2013 
Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionerna i Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska 
minoritet som utgör ca 19 %, inklusive tredje generationen, av 
totalbefolkningen.  

Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller 
delvis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den 
finska kulturen. Verksamheten finansieras via statsbidrag. 

Föreligger en verksamhetsberättelse över genomförda aktiviteter under år 
2013 
 
Beslutsunderlag 
– Verksamhetsberättelse finskt förvaltningsområde daterad 2014-04-14. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1379.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Arbetsutskottet föreslår att verksamhetsutvecklare för finskt 
förvaltningsområde bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2014 för att informera i ärendet.  

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna informationen till 
komunfullmäktige.  

__________ 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1522 
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Kommunstyrelsens stab 
Risto Hurskainen,  Verksamhetsutvecklare finskt 
förvaltningsområde 
 0171-525 20 
risto.hurskainen@habo.se  

 

 
 
 
 

 

Verksamhetsrapport finskt förvaltningsområde Håbo kommun 2013 
 

Håbo kommun tillhör finskt förvaltningsområde sedan januari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionerna i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) i Håbo kommun med avseende på den sverigefinska minoritet som bor 
i kommunen. Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller delvis på 
finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den finska 
kulturen. 

Under 2013 har bland annat sagostunder, barnteater, nybörjarkurs i finska för 
ungdomar, föreläsningar och kulturevenemang erbjudits – detta är verksamhet 
som frekvent förekommer i andra finska förvaltningskommuner.  

Inledningsvis redogörs kortfattat för innehållet i Lag om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Därefter kopplas var och en av de centrala paragraferna i 
lagen till de aktiviteter som genomförts i Håbo kommun under 2013.  

En redovisning över hur statsbidraget till finskt förvaltningsområde använts 
under 2013 finns i ärendehanteringssystemet Winess med id-nummer KS 
2014.434. 

 

Lagrum 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 
2010. Den ersätter lagarna om rätt att använda samiska respektive finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar. Ändringar har också gjorts i bland annat 
socialtjänstlagen. Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska 
förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av den nya lagen 
(2009:724). 

 

- Grundskydd 
Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att: 

• förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om 
deras rättigheter när det behövs,  
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• det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige,  

• barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 
ska främjas särskilt,  

• förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 
minoriteterna i sådana frågor.  

 
- Särskilda rättigheter 

Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk- samisk- och meänkieli talande inom respektive 
förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att: 

• enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med 
myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,  

• myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en 
skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid 
och plats där servicen ges på minoritetsspråk,  

• förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 
minoritetsspråken,  

• kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller 
delvis på minoritetsspråken om någon i förvaltningsområdet önskar detta.  

 

- Främjande och synliggörande – lagens fjärde paragraf 

4 § - ”I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 

Med ordet ”främja” i denna paragraf ”avses att det allmänna genom aktiva åtgärder och  
handlingar ska stödja språkens och kulturens fortlevnad”. (2008/09:158, s. 127) 

Länsstyrelsen i Stockholms län, som har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av 
lagen, lyfter fram barnens rätt till sitt nationella minoritetsspråk: ”Ju tidigare man kommer i 
kontakt med ett språk, desto lättare är det att ta till sig det. Grunden för additiv tvåspråkighet 
(inlärning av ett andra språk som inte sker på bekostnad av det första språket) läggs under ett 
barns tidiga barndom och förutsättningarna försämras med barnets tidiga ålder.” (Nationella 
minoriteters rättigheter, s. 55). 

Att anordna ”aktiva åtgärder och handlingar” för en nationell minoritet i en förvaltningskommun 
fordrar givetvis ekonomiska resurser. För detta ändamål erhåller Håbo kommun årligen 660 000 
kronor i statsbidrag. 
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- Samråd – lagens femte paragraf 

Paragraf 5 anger att kommuner ska ge nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i frågor 
som berör dem och om möjligt samråda med representanter för minoriteter. I propositionen 
skriver regeringen följande om vikten av samråd: 

”Ett lagreglerat samrådsförfarande bedöms ge bättre förutsättningar för att […] samråd faktiskt 
kommer till stånd och att beslutsfattare på ett systematiskt sätt inhämtar synpunkter och för en 
dialog med de nationella minoriteterna, både barn och vuxna. […] ”Frågor där det är särskilt 
viktigt att fånga in de nationella minoriteternas behov och synpunkter är bl.a. områden som rör 
förskoleverksamhet och skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg, biblioteks- och annan 
kulturverksamhet, dvs. på områden där kommunerna har vissa skyldigheter i förhållande till 
medborgarna.” (2008/09:158, s.70) 

 

De sverigefinska samrådsmötena under 2013 

Hur ser då samrådet ut i Håbo kommun gällande de sverigefinska frågorna? De fyra 
samrådsmöten som hållits under året har varit öppna möten dit alla sverigefinska 
kommuninvånare, inklusive finska romer, inbjudits via annonser i Bålsta-Bladet, och där alla 
haft yttranderätt. Bålsta Finska Förening, Anhörigföreningen, Pensionärsrådets finska 
representanter, Ungdomsrådets finska representanter, Bålsta pingstkyrka finska gruppen samt 
Synskadades Riksförbund har varit representerade under samrådsmötena. Ordförande har varit 
kommunstyrelsens ordförande, en tjänsteman från kommunstyrelsens kansli har axlat 
sekreteraruppgiften, medan verksamhetsutvecklaren för finskt förvaltningsområde tolkat det som 
sagts i samrådsmötena till och från finska. 

Vid samrådsmötena har även kommunens tjänstemän från olika förvaltningar varit närvarande 
och bidragit med information inom sina kompetensområden samt besvarat frågor. Det har 
handlat om matavfallsinsamling, bostadsanpassning, gode män och förvaltare, kommunens 
utvecklingsarbete ”Mitt Håbo 2030”, vänortsarrangemang för ungdomar i Ingå, Finland etc. 
Riksdagsledamot Pyry Niemi berättade vid ett samrådsmöte om riksdagsarbetet kring nationella 
minoriteter. 

I samrådet behandlas frågor som föreningar, enskilda eller Håbo kommun lyfter fram. Vid 
samrådsmötena tas frågan upp till diskussion, och samrådet uttalar sig huruvida det ställer sig 
positivt eller avvisande till förslaget. Samrådet är ej beslutsfattande, utan endast rådgivande. Det 
sker även regelbunden utvärdering i samrådsmötena av de finskspråkiga aktiviteter som 
genomförts. 

Samrådsanteckningarna har, förutom att göras tillgängliga på webben, även lästs in på CD för att 
bidra till synskadade personers fulla delaktighet i samrådsarbetet. 

I ett av samrådsmötena bildades en volontärgrupp bestående av fyra finska personer som 
erbjuder sig att besöka ensamma och sjuka finskspråkiga personer i kommunen för en stunds 
samvaro. Volontärgruppen gjorde sin första insats inför julen 2013. 
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En representant för Familjeläkarnas barnavårdscentral berättade vid ett samrådsmöte om sitt 
arbete att sprida DVD:n ”Mamma Leena fattade ett beslut” till finskspråkiga föräldrar (mer om 
detta under Information). 

Bland frågor som tagits upp i samrådet märks: 

• Finskspråkig förskola  

• Finsk kultur på äldreboendena 

• Bibliotekets finskspråkiga satsningar 

• Bildande av finsk kör 

• Utvärdering av kommunens finskspråkiga webbsidor (www.habo.se/suomeksi) 

• Finskspråkiga föräldrars användning av finska i hemmiljö för att stärka barnens språk 

• Budget 

 

Utvärdering 

Samrådet har till sin form fungerat väl. Att mötena tolkas till båda språken gör att mötena är 
inkluderande. Tvåspråkigheten förutsätter dock god planering. Risken är dock att mötena drar ut 
på tiden, om inte ärendena är tillräckligt väl förberedda i förväg med skriftliga underlag.  

För att höja delaktigheten i samrådsmötena ytterligare och för att samtliga ska uppleva att de får 
komma till tals, har workshop och diskussionsgrupper genomförts vid några av samrådsmötena. 

 

Förskola delvis på finska 

Kommunen har särskild skyldighet att anordna barnomsorg, helt eller delvis på finska, enligt § 
17 (Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk). Skolnämnden beslutade i 
december 2012 att att anta förvaltningens förslag om förskolverksamhet delvis driven på finska 
(SKN 2012/220). Arbete pågår med att bilda en finskspråkig syskongruppverksamhet vid en av 
kommunens förskolor. Verksamheten beräknas vara i gång till hösten 2014. 

 

Äldreomsorg delvis på finska 

Kommunen ”ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska” (§ 18, 
Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk).  
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Under de senaste två åren har finska språket fått en betydligt mer framskjuten plats inom 
äldreomsorgen i Håbo kommun jämfört med tidigare situation. Finsktalande personal från äldre- 
och demensboenden, hemtjänsten och rehab har erbjudits att delta i fortbildningskurser, där de 
motiverats att tala finska med de personer som de vårdar och som har finska som sitt hemspråk.  

Även bland svensktalande personal har motivationen att lära sig grundläggande vårdfinska varit 
glädjande stort. En upphandling avseende en ny omgång av nybörjarkurs i vårdfinska har 
slutförts under 2013. Kursstart är planerad för mars 2014. Det finns exempel på att svensk 
personal, i utvecklingssamtal med sin chef, uttryckt önskemål om att få gå denna grundläggande 
finskakurs, vilket givetvis sänder glädjande signaler om hur vård- och omsorgspersonal månar 
om de finsktalande äldres bästa. Ju mer finska som talas på äldreboendena, desto mer harmonisk 
bör rimligtvis de finsktalande – som kanske tappat mycket av sin svenska – uppleva sin situation.  

Sett till finsktalande bland vårdpersonalen, är det vid Solängens demensboende som vi hittar det 
största antalet. Sex personer bland dagpersonalen talar finska. 

Sammantaget kan därför vi med fog säga, att Håbo kommun erbjuder ”delar av service och 
omvårdnad inom äldreomsorgen” på finska, så som lagtexten ovan stadgar. Enligt kommunens 
bedömning är inte efterfrågan på en äldrevårdsavdelning helt på finska tillräckligt stor för att en 
sådan avdelning skulle kunna komma till stånd i nuläget. 

 

Kartläggningar 

För de kommuner i förvaltningsområden som mottar statsbidrag för merkostnader i samband 
med minoritetslagens tillkomst är kartläggning ett krav. Enligt förordningen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun tillsammans med de 
nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns av åtgärder till stöd för användningen av 
finska. 

För att erbjuda barn och unga en större variation av finskspråkiga aktiviteter, gjordes under 
hösten 2013 en enkätundersökning som föräldrar till förskolebarn med finska som modersmål 
erbjöds att svara på. Föräldrarna ombads svara på hur sannolikt det vore att deras familj deltar i 
ett antal olika barnaktiviteter, om dessa anordnades.  

Bland de aktiviteter som då nämndes som troliga att delta i fanns bondgårdsdag, bakdag, 
friluftsaktiviteter etc. Samrådet hjälpte till att analysera och utvärdera enkätsvaren i ett av 
samrådsmötena. 

En kartläggning gjordes kring sverigefinska ungdomars önskemål om aktiviteter i samarbete med 
Ungdomsrådets sverigefinska representanter. Därvid framkom önskemål om en nybörjarkurs i 
finska samt anordnande av en filmkväll. 

På Solängens demensboende bor det några finsktalande personer. Deras önskemål om finsk 
kultur har kartlagts i samråd med enhetschefen, och finskspråkiga media svarande mot 
önskemålen har beställts via Håbo bibliotek. Bibliotekspersonal ombesörjer även att 
medieinnehållet förnyas med jämna mellanrum. 
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Information 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 3 att det allmänna ska, 
när det behövs, på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt 
minoritetslagen.  

Primär informationskanal för finskt förvaltningsområde har varit Bålsta-Bladet.   

I minoritetslagens förstärkta skydd som gäller för finskt förvaltningsområde stadgas, att enskilda 
har rätt att använda finska i sina skriftliga respektive muntliga kontakter med myndigheter i 
enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. Denna rättighet är tillgodosedd genom att 
sverigefinska kommuninvånare har möjlighet till direktkontakt antingen med 
verksamhetsutvecklaren eller den finskspråkiga medarbetaren hos Kontaktcenter. 

Information om kommunens service har även publicerats på kommunens finska webbsidor 
www.habo.se/suomeksi. 

Under året har ett mindre antal blanketter, bland annat om parkeringstillstånd, översatts till 
finska och publicerats på kommunens webbplats.  

I anslutning till de finska kulturträffarna på Pomona (mer om detta nedan), har även information 
givits i muntlig och skriftlig form. Bland annat har ett finskspråkigt häfte om en tryggare vardag, 
utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delats ut. 

Under året gjordes en särskild satsning på att blåsa liv i intresset för användande av finska i 
hemmiljö och för finsk förskoleverksamhet genom produktionen av DVD-filmen ”Mamma 
Leena fattade ett beslut”. I det 15 minuter långa reportaget berättar mor Leena om sin 
beslutsamhet att lära sina båda barn (nu 18 resp. 14 år gamla) finska medan barnen ännu var små. 
Barnen berättar om den glädje och praktiska nytta som de haft av att kunna finska.  

DVD:n delades ut till samtliga samrådsdeltagare inför sommaren för att stimulera fortsatt samtal 
i samrådsmötena om finska språkets betydelse. De båda barnavårdscentralerna vid 
Familjeläkarna respektive BålstaDoktorn antog uppgiften att dela ut DVD:n till de finskspråkiga 
föräldrar som de kommer i kontakt med.  

På detta sätt erbjuds föräldrar med finsk bakgrund en tidig tankeställare kring möjligheten att 
lära sitt barn finska, vilket får anses vara helt i linje med minoritetsspråklagens intention om 
främjande – dvs. att det allmänna genom aktiva åtgärder och handlingar ska stödja 
minoritetsspråkens och kulturens fortlevnad. 

 

Finsk kultur riktad till barn och ungdom 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stadgar i paragraf 4 att barns utveckling av 
en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 
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Sverigefinska barn har fått sina språkliga och kulturella behov tillgodosedda under året genom 
främst tre insatser: sagostunder på biblioteket under året, utlåning av bok- och musikpåsar via 
biblioteket och föreställningen Sagoväskan.  

Dessutom har en pysselgrupp i Bålsta Finska Förenings regi ägt rum under året. Pysselgruppen 
finansierades genom bidrag till föreningen från statsbidraget.  

Föreställningen Sagoväskan är utformad så att den ska stimulera både finsktalande förskolebarns 
stolthet och glädje över att kunna finska, samt svensktalande barns nyfikenhet på att det finns 
andra språk att upptäcka förutom svenska. Föreställningen gavs på Håbo bibliotek. 

Antalet barn som deltagit vid de finska sagostunderna på Håbo bibliotek har varierat mellan två 
och fem. Vid dessa tillfällen har det även gjorts reklam för de finska bok- och musikpåsarna som 
finns för utlåning. 

Under året startade även en nybörjarkurs i finska, med ett tiotal anmälda ungdomar. Kursen 
fortsätter under våren 2014.  

En finsk filmkväll med finsk ungdomsfilm och inbjudna föredragshållare anordnades i december 
i BioBorgen, ett arrangemang som intensiv marknadsföring till trots inte lockade publik. 

Med detta utbud som erbjudits får finskt förvaltningsområde under året anses ha uppfyllt det som 
stadgas i lagens fjärde paragraf om att tillhandahålla möjligheter till barns (och ungdomars) 
språkliga och kulturella utveckling.  

Som framgår under rubriken Kartläggningar förbereds breddning av det finskspråkiga 
aktivitetsinnehållet till fler friluftsaktiviteter inför 2014. 

 

Finsk kultur riktad till vuxna 

I minoritetslagens fjärde paragraf stadgas, att det allmänna ska främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

Två läsecirklar med vardera åtta sammankomster för tio deltagare genomfördes under 2013 på 
Håbo bibliotek. Läsecirkeldeltagarna har läst två till fyra böcker i vardera cirkel på finska och 
diskuterat dessa. Enligt rapporter lämnade vid samrådsmötena har dessa läsecirklar varit 
uppskattade.  

Sång- och musikstunderna på Pomona med allsång och karaoke har lockat många besökare, som 
mest ett 60-tal. Förutom musikunderhållning har det även arrangerats påsk- respektive höstpyssel 
och berättarstund med roliga historier.  

Publiken har uttryckt sin uppskattning över att finsk kultur och musik på detta sätt får stå i fokus 
en gång i månaden på Pomona. Samlingarna har även lockat sverigefinnar från grannkommuner. 
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Aktiviteterna är helt i linje med det som regeringens proposition är inne på: ”Omsorgen kan 
också innehålla en dimension av kulturell bekräftelse genom att minoritetens seder och bruk 
observeras och ses som ett värdefullt inslag i verksamheten.” (2008/09:158, s. 101). 

En inbjuden föredragshållare höll en exposé över sverigefinnarnas historia, med inslag av lokal 
Bålsta-prägel. Det efterföljande samtalet erbjöd tillfälle till självreflektion och delande av 
personliga erfarenheter. 

På Håbo bibliotek arrangerades en uppskattad tangokonsert i december 2013, där en 
femmannaorkester framförde klassiska finska tangosånger och även bjöd upp till dans mellan 
bokhyllorna. Detta med anledning av att finsk tango fyllde 100 år 2013. 

 

Finsk kultur riktad till svensktalande majoriteten 

Länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för minoritetsfrågor, har publicerat tips och 
rekommendationer för hur det praktiska arbetet i förvaltningskommunerna kan utformas. Bland 
tipsen ingår att kommunen med fördel kan arrangera någon kulturaktivitet då och då som vänder 
sig till majoritetsbefolkningen: ”Att främja minoriteters språk och kultur handlar också om att 
arbeta för att synliggöra dessa i samhället och öka den allmänna medvetenheten om 
minoritetsfrågor.” (Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting och 
regioner, s. 56). 

Under Håbo festdag arrangerade Bålsta Finska Förening ett musikframträdande på väl synlig 
plats då det bjöds på finsk sång och musik samt möjlighet att ta sig en svängom. 

 

Övriga nationella minoriteter 

Samer, tornedalingar, romer och judar utgör även de var sin nationella minoritet som kommunen 
har att värna om. Förberedelser har inletts med Håbo bibliotek om att inbjuda dessa till ett möte 
för att fastställa i vilken mån de önskar att deras kulturella och språkliga behov ska tillgodoses. 

 

Massmedial publicitet 

Arbetet kring finskt förvaltningsområde i Håbo kommun har uppmärksammats lokalt främst av 
Enköpings-Posten. Dessutom har Sveriges Televisions finskspråkiga nyhetsprogram Uutiset, 
Sveriges Radios finskspråkiga redaktion samt Finlands ambassad i sitt nyhetsbrev 
uppmärksammat produktionen av DVD:n ”Mamma Leena fattade ett beslut”.  

 

Dokumentation 

Samtliga dokument med relevans för samrådsförfarandet samt ställningstaganden av ekonomisk 
natur jämte transaktioner har dokumenterats i kommunens ärendehanteringssystem Winess. 



 

 Rapport 9(9) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-14   nr 2014.1318 

 

Källor: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-
minoriteter/Pages/ny-lag-om-nationella-minoriteter.aspx  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090724.HTM 

Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna. 
Regeringens proposition 2008/09:158.  

Språklag 2009:600  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090600.HTM  

Förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) 

Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting och regioner. 
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011. 

 

 

http://www.svt.se/nyheter/uutiset/habo-kannustaa-perheita-puhumaan-suomea 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5595513  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5593181 

http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=281667&nodeid=36125&contentlan=3&cul
ture=sv-FI  

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/ny-lag-om-nationella-minoriteter.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/ny-lag-om-nationella-minoriteter.aspx
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090600.HTM
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5595513
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=281667&nodeid=36125&contentlan=3&culture=sv-FI
http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=281667&nodeid=36125&contentlan=3&culture=sv-FI


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 64 KS 2009/83 

 

Redovisning av berett medborgarförslag om förbättrad 
gästbrygga, uppförande av orienteringstavla samt farthinder för 
fordonstrafik vid och i anslutning till småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Medborgarförslaget (KS 2009/83, 2009.2215) inkom 2009-07-27 till Håbo 
kommun. Författaren till förslaget vill: 

 att det ska byggas en ordentlig gästbrygga och/eller en riktig 
gästhamn, 

 att kommunen uppför en orienteringstavla för besökare som kommer 
sjövägen samt  

 att farthinder läggs längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben 

Kommunstyrelsen har lämnat över förslaget till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningens förslag på genomförande 
Håbo kommun är en Mälarkommun. Det finns i dagsläget ingen tydlig eller 
stark koppling mellan den fysiska bebyggelsen i Bålsta tätort och Mälarens 
stränder. Däremot finns en tydlig ambition från kommunens sida att knyta 
tätorten och kommunen närmare Mälaren. Förvaltningen bedömer att 
Aronsborgsviken är en bra plats för att koppla Bålsta närmare Mälaren 
avseende kommunikationer, boende, rekreation och turism.  

Medborgarförslaget yrkar på att utveckla området vid Aronsborgsviken för 
att koppla tätorten till vattnet. Förvaltningen anser att förutsättningarna för 
detta bör utredas närmare i fråga om fysiska förutsättningar och lokalisering. 
Lämpligen sker detta inom ramen för plan- och bygglagen i en kommande 
planeringsprocess. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att medborgarförslaget ska 
anses färdigbehandlad med hänvisning till de uppgifter som framkommit 
under beredningen.   

Beslutsunderlag 
– Beslut miljö- och tekniknämnden 2012-02-20, § 20. 
– Beslut miljö- och tekniknämnden 2010-03-02, § 22. 
– Fullmäktiges beslut 2009-09-28, § 81. 
– Medborgarförslag gästbrygga m.m daterade 2009-07-27. 
– Tjänsteskrivelse/svar daterad 2013-11-14, hid KS 2013.3272. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1520 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 64 KS 2009/83 

 

 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
 
Carina Lund (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att 
förvaltningens svar ska förtydligas. Carina Lund (M) föreslår också att 
förvaltningen ges i uppdrag att med Marknadsbolaget kontrollera 
möjligheterna till en orienteringstavla.  
 
Ordföranden prövar förslaget om återremiss och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Carina Lunds (M) förslag.  
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget återremitteras med 
motiveringen att förvaltningens svar ska förtydligas. Förvaltningen ges i 
uppdrag att med marknadsbolaget kontrollera möjligheterna till en 
orienteringstavla.  

 
__________ 
 

 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1520 

           

           

 



 

 SVAR 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-11-14 KS nr 2013.3272 

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

 

 
Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs båtplats 
Sammanfattning 
Medborgarförslaget (KS 2009/83, 2009.2215) inkom 2009-07-27 till Håbo 
kommun. Författaren till förslaget vill: 

 att det ska byggas en ordentlig gästbrygga och/eller en riktig 
gästhamn, 

 att kommunen uppför en orienteringstavla för besökare som kommer 
sjövägen samt  

 att farthinder läggs längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben 

Kommunstyrelsen har lämnat över förslaget till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningens förslag på genomförande 
Håbo kommun är en Mälarkommun. Det finns i dagsläget ingen tydlig eller 
stark koppling mellan den fysiska bebyggelsen i Bålsta tätort och Mälarens 
stränder. Däremot finns en tydlig ambition från kommunens sida att knyta 
tätorten och kommunen närmare Mälaren. Förvaltningen bedömer att 
Aronsborgsviken är en bra plats för att koppla Bålsta närmare Mälaren 
avseende kommunikationer, boende, rekreation och turism.  

Medborgarförslaget yrkar på att utveckla området vid Aronsborgsviken för 
att koppla tätorten till vattnet. Förvaltningen anser att förutsättningarna för 
detta bör utredas närmare i fråga om fysiska förutsättningar och lokalisering. 
Lämpligen sker detta inom ramen för plan- och bygglagen i en kommande 
planeringsprocess. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att motionen ska anses 
färdigbehandlad med hänvisning till de uppgifter som framkommit under 
beredningen.   

Beslutsunderlag 
– Beslut miljö- och tekniknämnden 2012-02-20, § 20 
– Beslut miljö- och tekniknämnden 2010-03-02, § 22 
– Fullmäktiges beslut 2009-09-28, § 81  
– Medborgarförslag gästbrygga m.m daterade 2009-07-27 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 

mailto:fredrik.holmgren@habo.se


 

 SVAR 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2013-11-14 KS nr 2013.3272 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses färdigbehandlat.  
__________ 
 



rn1 HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~KOMMUN 
Datum 

2012-02-20 

Miljö- och tekniknämnden '.:J U ~(U t-"1 i'v'j lJ N 
:,v,,t\U.::i~ .'Rr s'--.,..- .• ,-;\·~ TNING 

iN" 'J1,j 

MTN § 20 MTN 2009/83 

Medborgarförslag om förbättrad gästbrygga etc. -fel 
beslutsinstans 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 2010-10-04, § 112, att göra ett nytt ställningstagande i frågan 
om en gästhamn och orienteringstavla i Aronsborgsviken. 

Ärendet återremitterades på felaktiga grunder till miljö- och tekniknämnden 
for att mark- och exploateringsingenjören fysiskt satt på fårvaltningen. 
Uppdraget som mark- och exploateringsingenjören hade var direkt 
underställt kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens antagna reglemente, 
2003-03-03, § 4 "planering av användning av mark och vatten". 

Miljö- och tekniknämnden överlämnar därfår ärendet utan vidare beredning 
till kommunstyrelsen for fortsatt handläggning. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-03 

Beslut 

l. Överlämna ärendet Medborgarforslag om forbättrad gästbrygga etc., till 
kommunstyrelsen for fortsatt handläggning i enlighet med antaget 
reglemente for kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

201? -02- 2 4 
KSDrr Reg.rr 

;w 1'2.. > <:,<f~ 

Nr2D12.411 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2010-03-02 HÄBO KOMMUN-· 
KOWINSTYRB.SENS FÖRVALTNING . 

Miljö- och tekniknämnden INKOM 

J6STERARE 

2010 -03- o 9 l 

MTN § 22 MTN 2009183 

Medborgarförslag om förbättrad gästbrygga etc., till 
småbåtshamnen i Aronsborgsviken, förslagsställare; , 
Bålsta 

Sammanfattning 
 har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår 

kommunen att: 

Att det ska byggas en ordentlig gästbrygga ochfeller en riktig gästhanm. 
Att kommunen uppför en orienteringstavla för våra besökare som 
kommer sjövägen. 
Att farthinder anläggs längs vägen från Arorisborgsrondellen fram till 
båtldubben ( liknande som finns i Kalmarsand) 

I ett samarbete med Svenska Sjöhus har Håbo kommun tagit fram ett fårslag 
för flytande restaurang, kontor samt gästhanm. Orienteringstavla kommer 
att ingå som en del i projektet. Etableringen av ett sjökontor i 
Aransborgsviken är beroende av beslut i både miljö- och tekniknänmden 
samt kommunstyrelsen. Ärendet fortsätter sin gång separat från 
medborgarförslaget 

Utformning av farthinder bör ske i samråd med räddningstjänsten och 
båtklubben får att trafiksäkerheten ska fårbättras får oskyddade trafikanter 
men även att framkomligheten ska fungera. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2010-02-16 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2009-09-28, § 81 

Beslut 

l. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

3. Överlämna svar på medborgarförslaget till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.308 

)0v- l~:~~:: l 
l 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2009-09-28  

Kommunfullmäktige 
 

KF § 81 KS 2009/83 

 

Medborgarförslag om förbättrad gästbrygga, uppförande av ori-
enteringstavla samt farthinder för fordonstrafik vid och i anslut-
ning till småbåtshamnen i Aronsborgsviken, Bålsta tätort, för-
slagsställare  Bålsta 
Följande medborgarförslag föreligger: ” Vi bor i en Mälarkommun, det är 
många gäster som besöker oss under sommarhalvåret med båt. Längst ut på 
bryggan i stora båtklubben HBK står det en skylt “Gästbrygga 400 m” när 
väl båten kommer till den lilla brygga som finns så frågar dom, var är gäst-
bryggan? Jag anser att Håbo Kommun ska anlägga en “riktig” brygga för 
våra besökare eller en riktig gästhamn. 

Det saknas också en orienteringstavla för besökare som kommer sjövägen. 

Det är många som frågar efter vägen till centrum, bensinmack o.s.v. 

Vad det gäller biltrafiken till och från hamnområdet så är hastigheten alltför 
hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubbla. Gör likadana 
trafikhinder som finns i Kalmarsand, så att ingen allvarlig olycka inträffar 
och våra barn kan känna sig tryggare. 

Med anledning av vad jag ovan skrivit vill jag föreslå kommunen: 
Att det ska byggas en ordentlig gästbrygga och/eller en riktig gästhamn. 
Att kommunen uppför en orienteringstavla för våra besökare som kommer 
sjövägen. 
Att farthinder anläggs längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben (liknande som finns i Kalmarsand).” 
Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2009-07-22 från Ulf Ståhl, Bålsta. 
– Tjänsteskrivelse 2009-07-27. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till miljö- och 
tekniknämnden för beredning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2783 

           

           

 



Ankom Håbo kommun 
Kommunstyrelsen 

Bålsta 2009-07-22 2DC9 ·07- .2 7 
Till Håbo Kommun ~~·tri'." 1~ost~22r~ ':1-..otr . 8 :J oq. · r 

OrigJMI ~~~· 1 Kow~ 

MEDBORGARFÖRSLAG. 

Vi bor i en Mälarkommun, det är många gäster som besöker oss under 
sommarhalvåret med båt. Längst ut på bryggan i stora båtklubben HBK står 
det en skylt "Gästbrygga 400 m" när väl båten kommer till den lilla brygga 
som finns så frågar dom, var är gästbryggan? Jag anser att Håbo Kommun 
ska anlägga en "riktig" brygga för våra besökare eller en riktig gästhanm. 

Det saknas också en orienteringstavla för besökare som kommer sjövägen. 
Det är många som frågar efter vägen till centrum, bensinmack o.s.v. 

V ad det gäller biltrafiken till och från hamnområdet så är hastigheten alltför 
hög, detta är en 30 sträcka men det körs oftast över det dubbla. Gör likadana 
trafikhinder som finns i Kalmarsand, så att ingen allvarlig olycka inträffar 
och våra barn kan känna sig tryggare. 

Med anledning av vad jag ovan skrivit vill jag föreslå kommunen: 

Att det ska byggas en ordentlig gästbrygga ochfeller en riktig gästhanm. 

Att kommunen uppför en orienteringstavla för våra besökare som kommer 

sjövägen. 

Att farthinder anläggs längs vägen från Aransborgsrondellen fram till 
båtklubben (liknande som finns i Kalmarsand). 

·~'W"<::ingar boende i  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 59 KS 2013/101 

 

Redovisning av berett medborgarförslag om att införa e-
legitimation för alla tjänster på hemsidan 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 61 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-08-30 till kommunstyrelsen för beredning.  

Medborgarförslaget föreslår att Håbo kommun inför e-legitimation för alla 
tjänster på kommunens webbplats/hemsida som till exempel anmälan till 
förskola, ansökan om bygglov med flera ansökningar och tillstånd.  

Förvaltningens beredning 
Håbo kommun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som 
målsättning att öka antalet tillgängliga och lättanvändliga e-tjänster på 
kommunens webbplats. Satsningen kommer att bedrivas i projektform och 
ledas utav en e-tjänsteutvecklare.   

En del av arbetet kommer handla om att identifiera vilka tänkbara e-tjänster 
som kräver legitimering. Förvaltningen menar att ett införanade av e-
legitimation för alla tänkbara e-tjänster på kommunens webbplats skulle 
innebära en minskad användarnytta, detta eftersom det finns flera exempel 
på e-tjänster som inte kräver legitimering – till exempel begäran om allmän 
handling och inlämnande av synpunkt.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag daterat 2013-08-30 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 61 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1340.  
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
__________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1529 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 61 KS 2013/101 

 

Medborgarförslag om införande av e-legitimation för alla tjäns-
ter på kommunens webbplats/hemsida 
Sammanfattning 
Föreligger förslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på kommu-
nens webbplats/hemsida som anmälan till förskola, ansökan om bygglov 
med flera ansökningar och tillstånd. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2013-08-30 
– Tjänsteskrivelse 2013-09-10. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2529 

           

           

 



~ HÅBO w KO f•lMUN 

Namn, adressuppgifter mm 
Förnamn 

Efternamn 

Folkbokföringsadress 

Postnummer 

Ort 

Telefon 

Mobiltelefon 

E-postadress 

Follkbokförd i Hå bo 

Fler förslagsställare 

Förslag 
Formulera förslaget 

Mitt förslag är enkelt: 

Blankettnamn 

 

 

 

 

Bålsta 

 

 

 

Ja 

Nej 

HÅBO KOMMUN 
KO~NSTYREI.SE.'~S FÖRVALTNING 

INKOM 

2013 -08- 3 o 
KSOrr Reg..rr 

J o 13 /1 o 1 :J..o t3 :1.31 b 

Inför E-legitimation för alla tjänster på hemsidan (exempelvis köanmälan till förskola, 

omplaceringsanmälan till annan kö eller förskola, ansöka om bygglov, ansöka om borrningstillstånd 

ex. för bergvärme, ansöka om andra ti llstånd osv.) Undrar varför Ni inte har infört det redan? 

s katteverket har ju kört det hur länge som helst. 

Medelålders att man ska behöva skriva ut, fylla i och posta brevet med snigelpost Dessutom blir det 

mycket mer miljövänligare! Och Håbo kommun vi ll väl inte vara sämre än någon annan kommun? 

Certifikat 
Certifikatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 

får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 

rättelser. 

Blanketten är e lektroniskt signerad 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 69 KS 2014/57 

 

Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt Håbo kommuns reglemente för intern kontroll 
varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 
Resultatet från den interna kontrollplanen ska löpande återrapporteras till 
nämnden.  

För att få en starkare politisk förankring i styrelsens 
internkontrollverksamhet så beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-03-18 om att uppdra till utskottets ledamöter att genomföra en 
individuell prioritering av de risker som identifierats av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Denna prioritering har nu sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2014 
innehållandes 10 st risker och kontrollmoment.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens antar förslaget.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till intern kontrollplan för 2014, daterad 2014-04-11. 
– Arbetsutskottets beslut 2014-03-18, § 41. 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-02. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1287.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan för 

2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att genomföra kontroller i enlighet med planen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband 
med delårsbokslut och bokslut rapportera resultatet av kontrollerna till 
styrelsen. 

__________ 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1535 

           

           

 



Risk Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Utförs av 

Verksamheterna rappor-
terar felaktig statistik till 
andra myndigheter 

Detta kan medföra att ana-
lyser blir felaktiga eller 
inte kan göras, vilket kan 
bidra till felaktiga beslut. 
Det kan även leda till fel i 
kostnadsutjämningen och 
resursfördelningen. 

9 Kontroll av att förvaltning-
arna upprättar rutiner för att 
kvalitetssäkra data som 
lämnas till andra myndig-
heter. 

Ekonomichef 

Felaktiga prognoser 

 

Felaktiga underlag kan ge 
felaktiga beslut som på-
verkar kommunens eko-
nomi och verksamhet ne-
gativt. Felaktiga anpass-
ningar av verksamheten 
kan bli kostsamma. Bety-
dande prognosmissar har 
förekommit under 2013. 
Att detta återupprepas be-
döms vara sannolik och 
konsekvensen allvarlig. 

9 Prognostillförlitlighet följs 
upp vid bokslut. 

Ekonomichef 

Fakturahantering som 
avviker från kommunens 
regler 

Det är sannolikt att brister 
förekommer vid faktura-
hantering avseende repre-
sentation, utbildningar, 
First Card-hantering och 
resor. Konsekvenserna för 
individen liksom för kom-
munen kan bli kännbara. 
Exempel på risker i är att 
betalkort missbrukas eller 

6 Kontroll genomförs i över-
rensstämmelse med särskilt 
upprättade kontrollplaner. 

Redovisningsansvarig. 



att budgetansvariga atteste-
rar sin egen resa eller ut-
bildning. 

Obehöriga kan få åtkomst 
till kommunens informat-
ion 

Detta kan inträffa på grund 
av felaktigt konfigurerad 
säkerhetslösning eller på 
grund av föråldrade IT-
system som inte går att 
uppdatera så att tillfreds-
ställande säkerhetsnivå kan 
uppnås. 

 

3 Kontrollmoment 1: Över-
syn av regelverk i brand-
vägg och system för säker 
inloggning. 

Kontrollmoment 2: Kon-
troll av antal sårbara system 
som inte går att uppdatera 
och därefter kontakt med 
systemägare för åtgärds-
plan. 

IT-chef 

Brand eller vattenskada i 
serverhall 

Brand eller vattenskada i 
serverhall som får till följd 
att serverparken blir ska-
dad skulle medföra allvar-
liga konsekvenser för alla 
verksamheter. Ett totalha-
veri skulle innebära drift-
stopp i minst 1 vecka. 

3 Kontroll av datahall för att 
se om de föreligger risk för 
läckage eller brand. Till-
sammans med fastighetsä-
garen säkerställa att larmru-
tiner fungerar. 

IT-chef 

Felaktig hantering av all-
männa handlingar 

Tryckfrihetsförordningen, 
offentlighets- och sekre-
tesslagen samt arkivlagen 
ställer sammantaget vissa 
krav på den kommunala 
hanteringen av så kallade 
allmänna handlingar. Enlig 
dessa lagar ska allmänna 

3 Kontroll av efterlevnaden 
och aktualitetsgraden för de 
dokumenthanteringsplaner 
som finns antagna på kom-
munstyrelsens förvaltning. 

Kanslichef 



handlingar registreras, hål-
las tillgängliga för allmän-
heten och förvaras. En fel-
aktig hantering av all-
männa handlingar kan in-
nebära att handlingar inte 
registreras, och därför inte 
går att tillhandahålla till 
allmänheten, eller att i 
värsta fall att handlingar 
som ska bevaras felaktigt 
förstörs. I värsta fall kan 
detta medföra kritik från 
JO eller liknande negativ 
publicitet som skulle skada 
kommunens anseende. 

Politiskt fattade beslut 
verkställs inte 

Grundprincipen inom den 
kommunala verksamheten 
är att alla politiskt fattade 
beslut ska verkställas. Det 
har dock framkommit, 
bland annat i revisionsrap-
porter, att graden av verk-
ställighet i Håbo kommun, 
framförallt gällande beslu-
tade motioner, har varit 
låg. Att beslut inte verk-
ställs är ett grundläggande 
demokratiskt problem som 
kan innebära som kan 
medföra en negativ publi-

6 Kontroll av verkställighets-
graden av beslut fattade i 
kommunfullmäktige. 

Kanslichef 



citet för kommunen och en 
minskat förtroende för 
både kommunens politiker 
och förvaltningar. 

Arbetsmiljö Arbetsbelastning vid 
kommunstyrelsens förvalt-
ning är hög. Mängden 
uppdrag från kommunsty-
relsen, konsekvenser av 
beslut i annan kommunal 
verksamhet och förändrad 
lagstiftning är faktorer som 
påverkar. 

Vid för hög arbetsbelast-
ning finns stor risk för 
ökad sjukfrånvaro, minskat 
semesteruttag, växande 
flextidsbank samt ökad 
övertid. 

6 Kontrollmoment 1. Upp-
följning av politiska upp-
drag från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige, 
både vad gäller mängd, om-
fattning och tidskrav sam-
manställs och redovisas 
med konsekvensanalys samt 
förslag till åtgärd. Ska ske 
årligen. 

Kontrollmoment 2. Årlig 
medarbetarundersökning på 
förvaltningen 

Kontrollmoment 3. Sjuk-
frånvaro redovisas vid del-
årsbokslut och bokslut 

Kanslichef 

 

 

 

 

 

Personalchef 

 

Personalchef 

Start av krisledningsor-
ganisation sker inte inom 
rimlig tid 

Håbo kommun behöver 
säkerställa att det finns en 
fungerande organisation 
och rutiner som kan han-
tera allt från mindre kriser 
till större extra ordinära 
händelser för att minska 
risken för individers liv 
och hälsa, egendom och 

6 Kontinuerliga övningar för 
att kontrollera att alla delar 
av krisledningsorganisat-
ionen fungerar. 

 

Säkerhetssamordnare. 



 

ekonomi.  

Otillåtna direktupphand-
lingar genomförs i verk-
samheten 

Okunskap om regelverket 
som styr kommunens upp-
handlingsverksamhet till-
sammans med bristande 
kompetens kan medföra att 
kommunens verksamheter 
genomför otillåtna direkt-
upphandlingar. Det kan 
medföra olika former av 
sanktioner, skadestånd 
samt att ogiltighetsförkla-
randet av ingångna kon-
trakt. 

6 Kommunens avtalsdatabas 
jämförs med leverantörsfak-
turor.  

 

Upphandlingschef 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 41 KS 2014/57 

 

Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 
Sammanfattning 
För att få en starkare politisk förankring i styrelsens 
internkontrollverksamhet sker den politiska beredningen av 
internkontrollplaneringen i två steg. 
 

1. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars sker en politisk 
prioritering av de risker som finns i kommunstyrelsens 
verksamheter.  

2. Vid efterföljande möte KSAU 6 maj och KS den 19 maj behandlas 
förvaltningens förslag till internkontrollplan. 

 
I till ärendet hörande dokument, redovisas de mest betydande riskerna som 
har kunnat identifieras i kommunstyrelsens förvaltning samt exempel på 
internkontrollmoment för 2014. Vid KS-AU den 18 mars är det tänkt att 
arbetsutskottet gör sin prioritering bland riskerna, tar bort eller lägger till 
risker som bör bearbetas. Utifrån denna prioritering utarbetar förvaltningen 
ett förslag till internkontrollplan för behandling av KS den 19 maj. 
  
I kommunstyrelsens plan för internkontroll föreslås att ett tiotal av de mest 
betydande riskerna tas upp. Övriga risker hanteras av förvaltningen.  

 
Internkontroll är en del av kvalitetsarbetet. Genom kontroller ska säkerhet i 
system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. De övergripande 
målsättningarna med interkontrollen är att säkerställa ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och 
riktlinjer. 
 
Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att den internkontrollen är tillräcklig 
enligt kommunallagen 6 kap. 7 §. 
 
I Håbo kommun fastställer nämnd/styrelse övergripande 
internkontrollplaner. Därutöver finns verksamhetsspecifika 
internkontrollplaner för de olika enheterna. 
 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2014-03-02 
– Vid sammanträdet utdelad prioriteringslista.  
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1024 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 41 KS 2014/57 

 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Utskottet beslutar uppdra till utskottets ledamöter att prioritera de risker 
som redovisas i tjänsteskrivelse 2014-03-02 och redovisa respektive 
prioritering till kommunkansliet för sammanställning, senast  
2014-03-21. 
 

2. Utskottet noterar att ärendet tas upp till fortsatt behandling i samband 
med utskottets kommande sammanträde, 2014-05-06. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1024 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 66 KS 2013/104 

 

Redovisning av berett medborgarförslag avseende 
trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146 - 
korsning Ekillabadet 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 64 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-09-10 till kommunstyrelsens för beredning.  

I medborgarförslaget påpekas ett antal trafikförhållanden såsom 
hastighetsöverskridanden, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter 
vägavsnittet med mera. Förslag på åtgärder som bör genomföras redovisas 
som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskameror, asfaltering av gäng- 
och cykelväg, trafikövervakning med mera. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-20 att remittera medborgarförslaget 
till miljö- och tekniknämnden för yttrande.  

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2014-03-17, § 35, om yttrande 
angående frågan. Av yttrandet framgår följande:  

”Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan. Kommunen 
ansvarar för gång- och cykelvägen och avdelningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige anslår pengar för asfaltering av den aktuella sträckan 
och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för 2015. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att Trafikverket, i egenskap av 
väghållare, bör bilda och leda en arbetsgrupp där förvaltningen kan ingå. I 
en sådan arbetsgrupp bör åtgärdsplan och tidplan för genomförande 
diskuteras.” 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att miljö- och tekniknämnden 
inte genomfört en beräkning av vad asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta. Därmed kan inte fullmäktige besluta anslå medel för en 
asfaltering. Nämnden bör precisera kostnaderna för en eventuell asfaltering, 
samt klargöra om de finns med i nämndens budgetprocess inför 2015. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar också nämnden bör förtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få tillstånd en 
lösning i frågan.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att medborgarförslaget 
återremitteras till Miljö- och tekniknämnden för kompletterande 
information.    

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1531 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 66 KS 2013/104 

 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-03-17, § 35. 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64. 
– Medborgarförslag daterat 2013-09-10. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1433.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgförslaget till Miljö- 
och tekniknämnden. 

__________ 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1531 

           

           

 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-17 

Miljö- och tekniknämnden 
hM u U r, u,") i'•i u N 

KOMWNSTYRflSENS FORVAL TNING 
INKOM 

JUSTERARE 

2014 -04- o 7 
MTN § 35 MTN 2013/91 KSr.n Rag.N 

J.c:3/_l~t._l?:~''L 122'7 

Yttrande över medborgarförslag avseende trafikförhållanden 
efter Enköpingsvägen, avfart 146 från E18 fram till avfarten till 
E killabadet 

Sammanfattning 
Boende på Stenbjöms väg har inkommit med ett medborgarförslag om 
fårbättring av trafiksäkerheten på Enköpingsvägen mellan väg 146 och 
korsningen vid Ekillabadet. Förslagsställamas begäran är att Håbo konmmn 
ska hantera och åtgärda de :fi:ågor som berör konm1unen samt vara 
sammanhållande i hela :fi:ågeställningen eftersom den i huvudsak berör 
kommuninvånare. 

Medborgarförslaget har remitterats till miljö- och tekniknänmden får 
yttrande. 

Yttrande 
Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan. Konm1m1en 
ansvarar får gång- och cykelvägen och avdelningen föreslår därför att 
konununfullmäktige anslår pengar för asfaltering av den aktuella sträckan 
och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för 201 5. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att Trafikverket, i egenskap av 
väghållare, bör bilda och leda en arbetsgrupp där förvaltningen kan ingå. I 
en sådan arbetsgrupp bör åtgärdsplan och tidplan för genomförande 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-02-26 

Delegationsbeslut, konununstyrelsen, 2013-11-20 

Medborgarförslag, daterat 2013-09-05 

KollUlmnfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64 

Beslut 

l . Miljö- och tekniknä.Im1den beslutar att godkärrna ovanstående fårslag till 
yttrande. 

2. Miljö- och tekniknänmden beslutar att överlä11ma yttrandet till 
konununstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Konmmnstyrelsen 

l ~""~ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l l 

( ~;lj~- 0\JrJ l-..1 

Nr2014.612 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-09-23  

Kommunfullmäktige  

KF § 64 KS 2013/104 

 

Medborgarförlag om trafikförhållanden efter Enköpingsvägen, 
avfarten 146 från E 18 fram till avfarten till Ekillabadet 
Sammanfattning 
I förslaget påpekas ett antal trafikförhållanden som hastighetsöverskridan-
den, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter vägavsnittet med mera. Förslag 
på åtgärder som bör genomföras redovisas som sänkt hastighet, uppsättande 
av hastighetskameror, asfaltering av gäng- och cykelväg, trafikövervakning 
med mera. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2013-09-05. 
– Tjänsteskrivelse 2013-09-11. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

__________  

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2532 

           

           

 



Bålsta 2013-09- O 6 

Håbo kommun (_ 0 t~~ Z utd J 
Centrumleden 1 

7 46 80 Bålsta 

Polisen i Uppsala Län 

Svartbäcksg. 49 Box 3007 

750 03 Uppsala 

Länsstyrelsen i Uppsala Län 

751 86 Uppsala 

Trafikverket 

781 89 Borlänge 

HÄBO KOMMUN 
KOt.t.1l.INSTYRfl.SENS FORV~TNING 

INKOM 

2013 -09- o 9 
KS !.n RsQ.nr 

J.ot3/to'f I ~Of3 . J_'"fgt 

Avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen från korsning 
146 på E18 mot Skokloster och fram till korsning Ekillabadet. 

Det har i ett flertal tidigare skrivelser och mail under en längre tid (5-10 år) påpekats till 
samtliga adresserade myndigheter den stora potentiella olycksrisken längs denna vägsträcka. 
Trots detta har minimala förebyggande åtgärder genomförts. 

Vägsträckan är mycket trafikerad med livligt trafikerade avfarter till: 

• fritidsområdet Kvarnkojan med fridluftsaktiviteter, motionsspår samt teknikbacke. 

• ett flertal boende vid avfart till Kvarnkojan. I dessa villaområden bor ett stort antal 
barn/ ungdomar som skall transporteras till skola/ förskola etc. 

• Yttergrans kyrka. 

• Ekillabadet 

Längs denna vägsträcka kan man identifiera ett antal mycket stora olycksrisker: 

• Höga hastigheter för flertalet av de fordon som passerar. I många fall extremt höga 
hastigheter och bakhjulskörning på motorcykel även detta i hög hastighet. Ä ven tung 
trafik som bussar i linjetrafik och lastbilar håller generellt höga hastigheter. 

• Livlig trafik till och från fritidsområdet Kvarnkojan med tillhörande trafik från 
villaområden. 

• Skolskjuts av barn och ungdomar på för- och eftermiddag från flera platser efter 
vägsträckan. Från minst en hållplats åker barn med hörselnedsättning. 

• Busshållplatser där man måste korsa vägen för att komma till hållplats mot Bålsta 
centrum vilket är den vanligaste åkriktningen. Hastigheterna gör korsningen av vägen 
direkt livsfarlig. 

• Korsande trafik vid Yttergrans kyrka och vidEkillabadet med skymd sikt 



• Cykeltrafik på vägen trots att cykelbana delvis finns. Detta troligen beroende av att 
cykelbanan inte är asfalterad och inte dragen hela vägen över E18 för att ansluta till 
befintlig cykelbana. 

• Gångtrafik från Ekillabadet på stora vägen förekommer regelmässigt då oftast av 
ungdomar efter fest vid Ekillabadet. 

• Tung trafik till och från grustag. 

Polisen har genomfört hastighetskontroller med resultat, efter vad vi har fått uppgift om, som 
visar höga hastigheter på vägsträckan. 

Trots de uppenbara riskema på vägsträckan upplever ett flertal boende att inget händer för att 
förbättra situationen. Vi anser nu att adresserade myndigheter/kommun gemensamt bör ta tag 
i frågan och se till så att situationen förbättras. Något måste göras innan en olycka sker d.v.s. se 
till att arbeta proaktivt för att rädda liv och undvika skador. 

De åtgärder som borde genomföras för att förbättra situationen är: 

• Sänka hastigheten från korsning innan Grans Gård till Ekilla badet till 60 Km/ tim eller 
lägre. 

• Se till att underlätta för korsande gående till busshållplatser vid Grans Gård och vid 
Yttergrans kyrka eventuellt genom fartnedsättande hinder t.ex. refug eventuellt i 
kombination med ytterligare hastighetssänkning. 

• Asfaltera cykelvägen så att cyklisterna börjar använda denna istället för att cykla på 
stora vägen. 

• Sätta upp hastighetskameror efter vägsträckan. 

• Intensifiera trafikövervakningen. 

Denna skrivelse riktar sig till flera intressenter i denna fråga. Detta beror på att ansvaret för de 
olika frågeställningarna kan variera och för att påpeka vikten av ett gemensamt arbete. 

Det förtjänar också att situationen på intet sätt förbättrats under åren. Denna sommar har 
boende längs vägen uppfattat trafiksituationen värre än någonsin och att hastigheteroa drivits 
upp ibland till direkt vansinniga farter. 

skrivelsen skall ses som: 

• En begäran om hastighetssänkning riktad till Länsstyrelsen och till Trafikverket 

• En begäran om uppsättning av hastighetskameror riktat till Trafikverket. 

• En begäran till polisen om intensifierad trafikövervakning. 

• En begäran till Håbo Kommun att hantera och åtgärda de frågor som berör 
kommunen samt att vara sammanhållande i hela frågeställn'i.ngen eftersom det i ·-huvudsak berör kommuninnevånare. Håbo Kommun bör också se hela skrivelsen som 
ett inlämnat medborgarförslag som handlar bl.a. om trafiksäkerhet f()_r _ 
kommuninnevånarna och trafik_säker skoly~g. --- - - -
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Namn Namnförtydligande 

Namn Namnförtydligande 

Namn Namnförtydligande 

Namn Namnförtydligande 

Namn Namnförtydligande 

Namn Namnförtydligande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 67 KS 2014/58 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap. 1 § SoL, 2014 
Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

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

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kommun har totalt ett (1) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 31:a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IVO den 2014-02-18.  

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (1) gynn-
ande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveckling som öppnandet av 
20 platser på Solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 
 
Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2014-02-26, § 21. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28, hid KS 2014.1467.  

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  
1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1532 

           

           

 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 21 

Datum 

2014-02-26 

SN 2013/8 

h.u.cu KvMMUN 
KOMWNSTYRELSENS FORVALTNING 

INKOM 

2014 -03- 1 1 
KSDrr HegN 

j_i>\'-i /S 'i p ... o l 'i:~~-~-

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

Sammanfattning 
Socialnämndemai Sverige är skyldiga att atm1äla till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa fimktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats hat· avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om konmmnen inte verkställer gytmande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite från tio tusen la-onor och upp till maximalt en miljon la-onor. 

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kommun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 31 :a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rappmierat till IVO den 2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gynn
ande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveclding som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag 
- Tjänstesla-ivelse, daterad 2014-02-18, nr SN 2014.445. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutat· att överlämna förvaltningens rapport at1gående 
ej verkställda gy1mande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
·J Kommunfullmäktige 
~ Kommunfullmäktiges revisorer 

EXPEDIERAD 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
  
per.kjellander@habo.se 

 

 
Fortsatt medverkan i Leader Norra Mälarstranden, Lokalt Ledd 
Utveckling 2014-2020 - avsiktförklaring 
Sammanfattning 
LEADER Norra Mälarstranden (LNM) har i skrivelse, inkommen 18 mars 
2014, ställt frågan om Håbo kommun även fortsättningsvis vill ingå i Lokalt 
Ledd Utveckling med leadermetoden under programperioden 2014-2020. 
LNM skriver att man för att komma vidare i arbetet med kommande 
verksamhetsområde för lokalt ledd utveckling, behöver en avsiktsförklaring 
från kommunerna senast den l juni 2014, om medverkan under 
programperioden 2014-2020. Man säger i skrivelsen ”Då budget för 
programperioden ännu inte är fastställd är det i nuläget inte möjligt att sätta 
en exakt siffra, utan den informationen får vi återkomma med. En 
utgångspunkt är att avsätta samma belopp i kommunens budget som under 
den gångna perioden”.  

Arbetet har under perioden reglerats av det nationella Landsbygdsprogram 
för Sverige 2007-2013, EU:s förordningar om stöd för landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden samt den lokalt framtagna strategin för 
området. Verksamheten har finansierats med medel från EU (40%), svenska 
staten (30%) samt de fyra kommunerna Hallstahammar, Västerås, Enköping 
och Håbo (tillsammans 30%). Verksamheten har bedrivits dels som 
basverksamhet inom en av LNM för verksamhetsåret bestämd ekonomisk 
ram, dels i projekt med en för respektive projekt av LNM godkänd budget. 
Som ett led i genomförandet av landsbygdsprogrammet med hjälp av 
leadermetoden finns ett avtal mellan länsstyrelse och LNM. Avtalet reglerar 
förhållandet mellan länsstyrelsen och LNM, och inkluderar bl.a. 
förbindande till gällande regelverk, EG-medel, beslutsfattande, 
revisionsförfaranden samt LNM: s sammansättning och strategi.  
 
Håbo kommun har under perioden finaniserat Leader med ett belopp 
motsvarande 2,8 Mkr d v s 400 tkr per år. Det har gett företag, föreningar 
med flera en möjlighet att söka pengar från Leader. Programperioden har 
gett goda erfarenheter av lokalt ledd utveckling via leadermetoden, det vill 
säga trepartssamverkan med underifrånperspektiv och lokal förankring. 
Under programperioden har man stöttat 83 samverkansprojekt och ett 50 tal 
utvecklingscheckar på landsbygden med en summa av 38,8 miljoner i stöd, 
detta har sedan växlats upp minst 4 gånger med övrig finansiering och 
ideellt arbete.  

Arbetet med nästa programperiod 2014-2020 pågår både på EU- och 
departementsnivå. För att inte glappet mellan programperioderna ska bli för 
stort har lokalt arbete inletts runt om i landet. LNM har påbörjat ett arbete 
med att utvärdera innevarande program samt att påbörjat 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-08 KS2014/87 nr 2014.1580 

 

förankringsprocesser inför kommande programperiod 2014-2020. Kontakter 
har tagits med samtliga fyra kommuner. Kommande programperiod kommer 
att innebära att lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden möjliggörs även 
inom Regionala fonden, Socialfonden samt Havs- och Fiskefonden genom 
en samordning mellan fonderna som kommer att hanteras av 
Jordbruksverket.  

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunens medverkan i 
LEADER Norra Mälarstranden har kommit Håbo kommuns företagare och 
föreningar tillgagn, och att det således bör fortsätta under kommande 
programperiod.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att till LEADER Norra Mälarstranden uttala som en avsiktförklaring att Håbo 
kommun avser att medverka även under programperioden 2014-2020, under 
förutsättning av att medfinansiering ligger på samma nivå som den tidigare 
perioden.  
 

Beslutsunderlag 
– Handling inkommen 2014-03-18 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att till Leader Norra uttala som en 
avsiktförklaring att Håbo kommun avser att medverka även under 
programperioden 2014-2020, under förutsättning av att medfinansiering 
ligger på samma nivå som den tidigare perioden. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att beslutet justeras omedelbart. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Leader Norra Mälarstranden, Kungsgatan 42, 745 80 Enköping  
Håbo Marknads AB  
Kommundirektör 
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Avsiktsförklaring för Leader Norra Målarstranden Lokalt Ledd Utveckling 2014-2020 

Bakgrund 
Verksamheten for Leader Norra Mälarstranden(LAG) har under perioden 2007-2013 bedrivits 
i kommunerna Hallstahammar, Västerås( forutom tätorten), Enköping(forutom tätorten) samt 
Håbo. Arbetet har under perioden reglerats av det nationella Landsbygdsprogram for Sverige 
2007-2013, EU:s forordningar om stöd for landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden samt den lokalt framtagna strategin for området. Verksamheten har 
finansierats med medel från EU (40%), svenska staten (30%) samt de fyra kommunerna 
(tillsammans 30%). Verksamheten har bedrivits dels som basverksamhet inom en av LAG for 
verksamhetsåret bestämd ekonomisk ram, dels i projekt med en for respektive projekt av LAG 
godkänd budget. Som ett led i genomforandet av landsbygdsprogrammet med hjälp av 
Leadennetoden finns ett avtal mellan länsstyrelse och godkänt LAG. Avtalet reglerar 
forhållandet mellan länsstyrelsen och LAG, och inkluderar bl.a. forbindande till gällande 
regel verk, EG-medel, beslutsfattande, revisionsfarfaranden samt LAG: s sammansättning och 
strategi. 

Erfarenheter 
Programperioden har gett goda erfarenheter av lokalt ledd utveckling via Leadennetoden, dvs 
trepartssamverkan med underifrånperspektiv och lokal fårankring. Samarbetet mellan aktörer 
i de fyra kommunema har vidgats och lett till nya nätverk. Många goda exempel finns av 
genomforda projekt i Leader Norra Mälarstranden. Vi har under programperioden stöttat 83 
samverkansprojekt och ett 50 tal utvecklingscheckar på landsbygden med en summa av 38,8 
miljoner i stöd, detta har sedan växlats upp minst 4 gånger med övrig finansiering och ideellt 
arbete. 

Framtid 2014-2020 
Arbetet med nästa programperiod 2014-2020 pågår både på EU- och departementsnivå. För 
att inte glappet mellan programperioderna ska bli for stort har lokalt arbete inletts runt om i 
landet. LAG har påbörjat ett arbete med att utvärdera innevarande program samt att påbörja 
forankringsprocesser infor kommande programperiod 2014-2020. Kontakter har tagits med 
samtliga fyra kommuner. Kommande programpe1iod kommer att innebära att lokalt ledd 
utveckling enligt Leadermetoden möjliggörs även inom Regionala fonden, Socialfonden samt 
Havs- och Fiskefonden genom en samordning mellan fonderna som konuner att hanteras av 
J ordbruksverket 

Avsikt 
För att komma vidare i arbetet med kommande verksamhetsområde for lokalt ledd utveckling, 
behöver kommunerna senast den l juni 2014 avge en viljeyttling och avsiktsfårklming om 
medverkan under programperioden 2014-2020. Då budget for programperioden ännu inte är 
fastställd är det i nuläget inte möj ligt att sätta en exakt siffra, utan den infonnationen får vi 
återkonuna med. En utgångspunkt är att avsätta samma belopp i kommunens budget som 
under den gångna perioden. 

Fö/~N~~ 
Lars Kallsäoy, ordforande --
5l Leader Norra Mälarstrand en 

ilkd Kungsgatan 42 , 745 80 Enköping, Sweden · Telefon +46(0)171 -62 52 11 

norrama larstran den @enkopi n g.se · www.leadern orrama la rstra nden.se 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 73 KS 2013/148 

 

Beredning av politisk organisation inför kommande 
mandatperiod 
Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-01 har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partiernas 
gruppledare i kommunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation… 
  
…som underlättar måluppfyllelse 
  
…som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 
  
…som är attraktiv för nya politiker 
  
…som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 
  
…som ger goda möjligheter till medborgardialog 
  
…som ger snabb ärendehantering 
 
Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknämnden 
och bildningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
förvaltning. Socialnämnden delas eventuellt i två nämnder. Tillfälliga 
beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 
 
Huvuddelen av organisationsförändringen börjar gälla 2015-01-01 men 
förvaltningsorganisationens anpassning till den förändrade politika 
organisationen, påbörjas under år 2013. 
 
Fullmäktige tillsatte vid samma tillfälle en tillfällig beredning bestående av 
gruppledarna från varje politiskt parti, med uppdrag att närmare utreda: 
 

– Organisation av ”myndighetsutövning mot enskild” inom social 
verksamhet i form av utskott inom socialnämnden eller egen 
nämnd. 

– Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
– Införande av oppositionsråd 
– Arvoden till förtroendevalda 
– Eventuellt införande av ”politiska lärlingar”. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1541 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 73 KS 2013/148 

 

Av beredningens beslut 2014-03-25, § 35 framgår följande:  
 
1. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 

närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd - individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2.    Beredningen föreslår följande antal ledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse:  

 Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3.   Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevalda för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndernas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om ” Införande av oppositionsråd”. Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6.   Beredningen föreslår att möjligheten till ”politiska lärlingar” införs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8.   Beredningen avslutar därmed sin verksamhet genom att redovisa 
ovanstående till kommunfullmäktige 

 
Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker beredningens förslag och 
konstaterar att beslut om arvodering, införande av oppositionsråd och 
nämndernas utskott hanteras via enskilda beslut.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt beredningens förslag. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1541 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-06  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 73 KS 2013/148 

 

 
Beslutsunderlag 
– Beredningens beslut 2013-03-25, § 35. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1430. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Fullmäktige beslutar att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens biståndsutskott överförs i en nämnd 
- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att den politiska organisationen ska bestå av 
följande antal ledamöter i nämnder och kommunstyrelse:  

-  Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

 -  Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare.  

 -  Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

 -  Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

 -  Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

 -  Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

 -  Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun 
och uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat förslag i 
samband med redovisningen av motion av införande av politiska 
lärlingar. 

4. Fullmäktige beslutar att ovanstående beslut införs från och med  

2015-01-01  
__________ 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1541 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-25  

Kommunfullmäktiges beredning - politisk organisation 
2015 

 

KBPO14 § 35   

 

Sammanfattning av beredningens förslag och konstateranden 
Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-01 har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partiernas 
gruppledare i kommunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation… 
  
…som underlättar måluppfyllelse 
  
…som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 
  
…som är attraktiv för nya politiker 
  
…som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 
  
…som ger goda möjligheter till medborgardialog 
  
…som ger snabb ärendehantering 
 
Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknämnden 
och bildningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
förvaltning. Socialnämnden delas i två nämnder. Tillfälliga beredningar med 
direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 
 
Huvuddelen av organisationsförändringen börjar gälla 2015-01-01 men 
förvaltningsorganisationens anpassning till den förändrade politika 
organisationen, påbörjas under år 2013. 
 
Fullmäktige tillsatte vid samma tillfälle en tillfällig beredning bestående av 
gruppledarna från varje politiskt parti, med uppdrag att närmare utreda: 
 

– Organisation av ”myndighetsutövning mot enskild” inom social 
verksamhet i form av utskott inom socialnämnden eller egen 
nämnd. 

– Antal ledamöter i nämnder och styrelser 
– Införande av oppositionsråd 
– Arvoden till förtroendevalda 
– Eventuellt införande av ”politiska lärlingar”. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1179 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-25  

Kommunfullmäktiges beredning - politisk organisation 
2015 

 

KBPO14 § 35   

 

Beredning har sammaträtt vid sex protokollförda tillfällen. 
Kommunstyrelsens förvaltning har bistått med utrednings- och 
sekreterarskap. 
 
Beredningen har på eget initiativ behandlat vissa frågor gällande valstugor 
och visa för partierna överenskomna ordningsfrågor i samband med de två 
allmänna val som genomförs under år 2014.  
 
Beredningen har behandlat samtliga delar av fullmäktiges 
beredningsguppdrag. 
 
Beredningen redovisar förslag gällande antal ledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse samt organisation av ”myndighetsutövning mot enskild” 
inom den sociala verksamheten: Det senare innebärande att verksamheten 
föreslås organiseras i en nämnd - individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Beredningen har inte enats om att redovisa ett förslag gällande deluppdraget 
om ” Införande av oppositionsråd”. Under beredningen har två förslag 
behandlats. 
 
Beredningen har inte enats om att redovisa ett förslag gällande deluppdraget 
om ” Arvoden till förtroendevalda”. Utgångspunkten för berednigen är 
förvaltningens förslag (ks hid nr 2014.1008). Under beredningen har 
varianter av förslaget redovisats.  
 
Beredningen har enats om ett förslag om organisation av ”myndighets-
utövning mot enskild” inom social verksamhet: Beredningen föreslår att 
verksamheten från och med 2015-01-01 organiseras i en individ- och 
familjeomsorgsnämnd. 
 
Beredningen har enats om ett förslag gällande ”politiska lärlingar”. 
Beredningen föreslår att denna möjlighet införs i enlighet med gällande 
ordning för detta i Lekebergs kommun. 

Beslutsunderlag 
– Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 ,§ 27 
– Förvaltningens förslag till arvodering, 2013-03-07 
– Alternativa förslag till arvodering från Lars-Göran Bromander (S), 

Göran Eriksson (C), Owe Fröjd (Båp) och från Håkan Welin (FP).  
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1179 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-03-25  

Kommunfullmäktiges beredning - politisk organisation 
2015 

 

KBPO14 § 35   

 

Beredningens beslut 
 
  

1. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd - individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2.    Beredningen föreslår följande antal ledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse:  

 Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3.   Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevalda för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndernas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om ” Införande av oppositionsråd”. Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6.   Beredningen föreslår att möjligheten till ”politiska lärlingar” införs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8. Beredningen avslutar därmed sin verksamhet genom att redovisa 
ovanstående till kommunfullmäktige. 

__________ 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1179 
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