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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KALLELSE 
Datum 

2012-09-13 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

l. Upprop 

Mfuldagen den 24 september 2012, kl. 19.00 
Övergranssalen, konnnnnhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommunhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

3. Godkännande dels av att knngörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 

4. Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd mot nedskräpning 

5. Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter Snäppvägen, 
Bålsta tätort 

6. Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande 
insamlingssystem får begagnade kläder 

7. Information om med anledning av att Håbo kommun ingår i Finskt förvaltningsområde 

8. Förslag om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anledning av tillkommande 
"Finskt förvaltningsområde" med mera 

9. Förslag om utökat område med förbud mot förtäring av alkohol på allmärl plats - ändring 
av lokala ordningsföreskrifter 

10. Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetso=åde för kommunalt VA 

II. Förslag till detaljplan för Bålsta 26: l och 1:207, Baldersvägen, Bålsta tätort - för 
antagande 

12. Förslag till projektplan för arbete med ny Vision får Håbo kOlllinun samt tillsättande av 
en tillfållig beredning för detta 

13. Förslag om dagvattenpolicy för Håbo kommun 

14. Redovisning av beredd motion om kOllli11Unens långsiktiga ekonomi, motionärer: Carina 
Lund (M) och Lem1aJi Carlsson (M) 

15. Redovisning av beredd motion om att anvärlda "grön" asfalt i stället för asfalt som är 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-09-13 

Kommunstyrelsen 

kräver mer energi vid framställning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

16. Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsa till konmmnens alla bam och 
ungdomar, motionär; Tomas Alm (FP) 

17. Redovisning av beredd motion om skollokaler för Läraskolan och Potentia Education, 
motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Hemik Nanning (M) 

18. Årsredovisning och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län 

19. Val av ledarnot i skolnänmden efter Camilla Lar·sson (V) 

20. Val av ledarnöter till fulhnäktigeberedningen för Vision 2030 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påböljas direkt efter frågestnnden. 
Sarnrnanträdet direktsänds via lokalradio och lokal-TV. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 145 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum' 

2012-09-03 

KS 2012/7 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd 
mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarforslaget framgår bland 81mat foljande: "Föreslås att Håbo 
kommun, genom s8lllverkan med organisationer, foretag, banverket, före
ningar, skolor, allmänheten osv, startar en aktion mot skräpet. Syftet med 
kampanjen är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig 
aktivitet för att skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplock81·dagar. Ren
hållningsföretag kan säkelt aktivt bidra med information och stöd. 

Målsättningen med delma k8lllpanj är lägre kostnad for städningen och ett 
positivt intryck av Håbo kommun, stöne trivsel och att Håbo kommun kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT k81np811jen. Skattepeng8111a 
kall användas till bättre änd8lllål. Lämplig st81t fOr denna k8lllpanj, Ullder 
miljöveck81113." 

Kommunfullmäktige överlämnade 2012-02-27, § 3, förslaget till milj ö- och 
tekniknämnden, för beredning. 

Av nämndens beredning fi"81ngåJ.' att fOrvaltningen fuligen genomför en na
turstädningsk81npanj däJ.' skolklasser och föreningar amnäler intresse av att 
msvara för ett eller flera städOlmåden. De erhåller en liten ersättning för sitt 
arbete. För närvarande flnns ingen policy för sponsring från företag. En så
dm konuner att tas fr81n under fu 2012. Då kan förvaltningen arbeta mer ak
tivt med att söka stöd och sanlVerkan med företag som är intresserade att på 
något sätt delta i en k8111P811j mot nedskräpning. Avfallsavdeh1ingen kom
mer i sanlband med revideringen av avfallspl811en att belysa hur nedskräp
ning kan motverkas genom en förändrad attityd. Förvaltr1ingen har tidigare 
bidragit till HÅLL SVERIGE RENT-aktiviteter, men eftersom föreningar i 
k01l1l11Unen inte anmält sitt intresse för ett deltagande, prioriteras och utökas 
kOnll1lunens egna naturstädningsk8111p81Jj. Förutom detta tas skräp bOlt un
der hela fuet dels genom upptäckt via förvaltl1ingens personal och dels via 
amlläl811 från allmänheten. 

Nämnden föresIfu att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag fr'ån konullunfullmäktige 2012-02-27 § 3 
Miljö- och teknikniilmldens beslut 2012-05-07, § 50 
Tjiillsteskrivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 120. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2615 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 145 KS 2012/7 

Utskottet redovisar två fdrslag till beslut dels fdrslaget ska anses besvarat 
och dels ett där fdrslaget ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOl=lUnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till nämndens målsättning om 
kOlmnande samarbete med olika fdretag genom sponsring fdr genomfd
rande av städaktiviteter i enlighet med fdrslagets andemening, att bifalla 
fdrslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING t~r2012.2615 



HÅBO 
KOMMUN 

· - - ----------- _.- ----------- ----.,---.-- -------------

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-05-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERJl,RE 

MTN § 50 MTN 2012141 

Medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning har remitterats till 
miljö- och teknilcnämnden. 

Miljö och teknikförvaHningen genomför årligen en naturstädningskampanj 
där skolklasser och föreningar anmäler intresse av att ansvara för ett eller 
flera städområden. De erhåller en liten ersättning för sitt arbete. 2009 
utökades antalet städområden så att även Skokloster ingår. Städkampanjen 
startar i maj månad då sandupptagningen har slutförts. Info=ation om att 
städkampanjen pågår kommer att finnas på ko=unens hems ida. 2011 
uppgick den insamlade mängden sopor till 65 kbm. l.lllder städkampanjen. 

För närvarande finns ingen policy i ko=unen beträffande sponsring från 
företag. Förslag på hur detta ska hanteras kommer att tas fram under året 
och beslutas politiskt. Då kan förValtningen arbeta mer aktivt med att söka 
stöd och samverkan med företag som är intresserade att på något sätt delta i 
en kampanj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kommer i samband med 
revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräpning kan motverkas 
genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare bidragit till HÅLL 
SVERlGE RENTs aktiviteter, men eftersom föreningar i ko=unen inte 
anmält sitt intresse och därigenom inget blivit städat i Håbo har vi prioriterat 
och utökat vår egen naturstädningskampanj. Förvaltningen anser att det är 

för tidigt att påbörja naturstädningen i samband med miljöveckan eftersom 
det fortfarande kan vara snö och fruset. Förvaltningen tar bort skräp under' 
hela året dels genom egen upptäckt eller via anmälan från allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-27 § 3 

Beslut 

1. Godkänna förvaltningens svar på medborgarfårslaget och överlämna 
svaret till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGt-!AllJR UTDRAG8BES1YRKNING NrZ012.1053 
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Bålsta 20120115 

Håbo kommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag "Kampanj mot nedskräpning" 

HAso KO rv'IMU N 
KOM,IUNSli','lELSENS FÖRVAL11IING 

INKOM 

2012 -01- 1 6 
KS rn- RaJD 

)lO\ 'l.-~ )J) r1- . \ ffi 

Håbo kommun har en vacker natur och huvudorten Bålsta är ett trevligt samhälle. Tyvärr 

finns det individer som på ett eller annat sätt skräpar ner vår fina miljö. på somliga platser är 
nedskräpningen omfattande. 

Mitt förslag är att Håbo kommun, genom samverkan med organisationer, företag, 

banverket, föreningar, skolor, allmänheten osv. startar en aktion mot skräpet. Syftet med 

kampanjen är att fÖl-ändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig aktivitet för att 

skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplockardagar, Renhållningsföretag kan säkert aktivt 
bidra med information och stöd, 

Målsättningen med denna kampanj är lägre kostnad för städningen och ett positivt intryck 

av Håbo kommun, större trivsel och att Håbo kommun kan placera sig långt upp i HÅLL 

SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengarna kan användas till bättre ändamål. 

Lämplig start för denna kampanj, urlder miljöveckarl 13. 

Med vänlig hälsrling 

'.-:.:.;.;.;.;.; .. ;.;.: ... ;.;:c::. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 146 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/41 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en 
vägbom efter Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas 

Av förslaget framgår önskemål om att vägbommen efter Snäppvägen, flyttas 
till andra sidan vägen. Nuvarande placering medför, enligt förslagsställaren, 
vissa olägenheter bland annat i fonn av sämre plogning i anslutning till 
bommen, vintertid. 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 37, förslaget till milj ö- och teknik
nämoden, för beredning. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgår följande: "Boende på 
Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och cykelvägen 
flyttas. Vägbommen sattes upp efter samråd med styrelsen för Samfållig
hetsföreningen Västerängen l, då den nya gång- och cykelvägen längs Dal
vägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på mopeder som 
passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

lvlilj ö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfållighetsföreningen och kOlrunit överrens om att flytta vägbommen." 

Nämnden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Kommunfulhl1äktiges beslut 2012-03-26 
Miljö- och tekniknän1l1dens yttrande 2012-05-07, § 49 
Tjänsteskrivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 121. 

Utskottet tillstyrker att förslaget ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakglllnd av miljö- och tekniknämndens be
slut om att vägbommen ska flyttas enligt önskemål, att medborgarförsla
get bifalls. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTfRKN1NG Nr2012.2616 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §49 

Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter 
Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas till andra sidan vägen 

Sammanfattning 
Boende på Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och 
cykelvägen flyttas. Vägbommen sattes upp efter samråd med styrelsen för 
Samfallighetsföreningen Västeräogen l, då den nya gång- och cykelvägen 
läogs Dalvägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på 
mopeder som passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Miljö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfållighetsföreningen och kommit överrens om att flytta vägbommen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-20 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26 § 37 

Beslut 

1. Svar på medborgarförslaget godkänns och svaret överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

2. Föreslå att kommUnfullmäktige bifaller medborgarfcirslaget. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2012.1052 
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H,~80 KOMMlJN . 
](OMMUNSTYRELS-ENS r-ORVA1:TNiNG 

;NKOM 

2012 -03- 21 
Bålsm 2012':" 03 - 21 

Håbokommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag 

Undertecknade på bogatan Snäppvägen 2 -14 vill att frågan om bom vid nedre 
Snäppvägen tas upp, på kommunfullmäktigemötet. 

1. Ingen på vår bogata blev i 16rväg tillfrågad, eller informerad innan bommen 
sattes upp. 

2. Enligt samtal med kommunen. Arne Andersson bitr. gatuchef, var det 
Västerängcns l styrelse som vill ha bommen utåt gångvägen. 

3. Finns någon dokumentation på detta? 

4. Problem 16r de boende på bogatan: 
5. -att en jättepöl med vatten bildas där bommen är placemd. 

-att det ligger decimetertjockt med grns, från bommen fram till gångvägeu. 
6. -att snöröjningen varit under all kritik, då plogbilen fått vända vid bommen. 

Förslag 

Bommen vill vi ha flyttad till andra sidan gångvägen. 
Att gatukontoret kommer och inspekterar och hittar en 
vettig lösning 10r de boende. 

Me~vänlig hälsning 

, 
,6/( 
. , 
/J/L.. 
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Forts ..... 

§9 Val 
a. Stämman beslutade att fastställa styrelsen till en ordförande, fyra 
ordinarie ledamöter samt två ersättare. 

" .,.~;~~< __ o,_/ ,,_ .~[' 

2(2) 

Z012 -03- 2 1 

b. Stämman beslutade att välja Christer Perssoh som ordförande för ett år. 
e:, Fyllnadsval är ej aktuellt. 
d, Stämman beslutade att välja Susanne Nyström och Lars Wallentin som 
ordinarie ledamöter i styrelsen för två arbetsår. 
e. Stämman beslutade att välja Leif Aström och Mikael Kvick som ersättare 
för ett arbetsår. 
f. Stämman beslutade att välja Björn Hedö AB som revisor för 2012. 
g, Stämman beslutade att faststä[la antal ledamöter i valberedningen till max 
tre, Thomas Lindström valdes till valberedningen som sammankallande. 

§ 10 Stämman avslutades 

Övriga frågor/information 
Styrelsen informensde om att det finns flertal lediga släpvagnsplatser. En av 

medlemmarna tycker att det är svårt att parkera sin släpvagn där. 
Frågan om bom vid nedre Snäppvägen togs upp och besvarades av 

styrelsen. 
Sandhögar efter snöröjning ska tas bort av entreprenören. 
Sandsopning av samfä[lighetens gator är beställt. 

" sekreterare 

Justerare: 

Box209 - 74625 BÅLSTA 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-09-03 

KS 2011/171 

Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kom
munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kallar till workshop (eller motsva-

. rande) med inbjudna från befIntliga kläd- och textilbutiker samt arbetslösa 
eller andra intresserade personer som är intresserade av att "slatia eget" och 
presentera ett koncept innefattande organiserad insanlling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
kOlllinun insamlingen initialt. 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 127, förslaget till miljö- och tek
lliknfullilden, för beredning. 

Av nämndens yttrande framgår bland illmat följande: "Idag sillllarbetar 
kommunen med hjälporganisationerna Röda Korset och Brödet och Fiskar
na, dessa orgillusationer har insanilingsbehållare uppställda på kommunens 
återvinnings central för kläder och textilier. Utöver detta samarbete så har St: 
Erikshjälpen flelialet insillnlingsbehållare uppställda på olika platser i 
kOlllinunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Natnrvårdsverket är ej illltageri fumu, 
men i den nya avfallsplanen kommer Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvfuldningen av textilier och på så vis minska 
textilavfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera kOlllinunens avfallsplilll och 
däri konnner man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplilllens mål 
och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas fmn för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjerna. Som en del i åtgärdsplilllen kan ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter som vill delta. Avfallsav
delIungen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan tänka sig ett 
sillnarbete. " 

Nämnden föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfcirslag 2011-10-11 
KomrounfullInäktiges beslut 2011-11-07, § 127 
Miljö- och tekniknfunndens beslut 2012-04-24, § 40 
Tjänsteskrivelse 2012-07-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 124. 

er . , 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNII~G Nr 201 2.2627 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 147 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
." D?-tum 

2012-09-03 

KS 2011/171 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av nämndens redovisning av redan 
pågående insamling av kläder, kommande revidering av konnnunens 
avfallsplan samt nännldens eventuellt kommande initiativ fdr att upp
muntra återbruk av kläder, att anse fdrslaget besvarat. 

1 O ~ 
JUSTERARE I tf N EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTIRKNING 

(0 

Nr 2012.2627 
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HABO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §40 

. ,,-.-.. _ ..... 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ' 

Datum 

2012-04-24 

MTN 2012137 

l
, 2012 -05- 1 ~ 

I(S Der RoJN 

l,mil rrl 'OI'Z-,1i.-(,i-

Medborgarförslag med förslag om att skapa ett 
kom,munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
F örslagsställaren föreslår att "Håbo ko=un kallar till workshop (eller 
motsvarande) med inbjudna från befintliga kläd- & textilbutiker samt 
arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" 
och presentera ett koncept inoefattande organiserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
kommun insarolingen initialt. 

, 
Idag samarbetar ko=unen med hjälporganisationerna Röda Korset och 
Brödet och Fiskarna, dessa orgaoisationer har insarnlingsbehållare 
uppställda på ko=unens återvinnings central fOr kläder och textilier. 
Utöver detta saroarbete så har St: Erikshj älpen flertalet insarnlingsbehållare 
uppställda på olika platser i ko=unen. 

Den nya nationella avfallsplanenfrån Naturvårdsverket är ej antagen ännu, 
men i den nya avfallsplanen ko=er Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier och på så vis minska 
textilavfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera ko=unens avfallsplan och 
däri ko=er man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och rik:tlinj er. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas fraro fOr att nå de 
uppsatta målen och riktlinjerna, Som en del i åtgärdsplanen kan ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter som vill delta.
Avfallsavdelningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan 
tänka sig ett saroarbete 

Bes lutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-13 

Yrkande 
Karl-Axel Boström (M) yrkar att beslutspunkt 2 ändras till Föreslå att 
kommunfulhnäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

/US;~~RE 
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HÅBO pAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-24 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 40 MTN 2012/37 

Prop ositionsordning 
Ordfårande finner att det flnns två förslag till beslut: 

Förvaltningens förslag till beslutspunkt 2 Föreslå att 
kommunfullmäktige avslffir medborgarförslaget. 
Karl-Axel Eoströms (tvi) yrkande om att beslutpunkt 2 ändras till 
Föreslå kOllllJJ,unfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

Ordfårande ställer proposition på forslagen Qch finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens· förslag. 

Omröstning 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA - får förvaltningens förslag. 
NEJ - för Karl-Axel EDströms (tvi) förslag. 

Omröstningsresultat 
4 JA röster får förvaltningens förslag och 3 NEJ röster Karl-Axel EDströms 
(M) förslag. 

Ledamot JA röst NEJ röst Avstår 
Christian Ghaemi (MP) X 
Karl-Axel EDström (tvi) X 
Kurt Hedman (S) X 
Kjell Granander (BÅP) X 
Lars-Göran Eromander (S) X 
Sören Eriksson (C) X 
Sven Rosendahl (KD) X 
Summa: 4 3 

Beslut 

l. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget och öve~lärona 
svaret till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKN1NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 40 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-24 

MTN 2012/37 

Christian Ghaemi (M::P) reserverar sig mot beslutet till fcirdel fcir Karl-Axel 
Boströms CM) förslag. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

)3 -
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING . Nr 2012. 850 
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FÖRSLAG 1 (1) 

HÄBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-13 

Vår beteckning 

MTN2012/37 nr 2012.806 

Miljö- och teknikförvaltningen 
Avfallsavdelningen 
Maria Ahrström, Miljö- och avfalls handläggare 
0171-52548 
maria.ahrstrom@habo.se 

Medborgarförslag med förslag om att skapa ett 
kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Förslagsställaren föreslår att "Håbo kOlnmun kallar till workshop (eller 
motsvaraude) med inbjudna från befintliga kläd- & textilbutiker samt 
arbetslösa eller andra intresserade personer som är sugna på att "starta eget" 
och presentera ett koncept umefattande organiserad U1Sarnling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo 
konnnun uls81nlingen ulitialt. 

. Sammanfattning 
Idag samarbew" kommunen med hj älporg81llsationema Röda Korset och 
Brödet och Fiskama, dessa organisationer har ulsamlulgsbehåll81"e 
uppställda på kommunens återvun:Lingscentral för kläder och textilier" 
Utöver detta s81narbete så h81" St: Erikshjälpen flelialet ins81nlingsbehåll81"e 
uppställda på olika platser i kommunen" 

Den nya nationella avfallsplanen fi"ån Naturvårdsverket är ej antagen ännu, 
men i den nya avfallsplanen kommer Naturvårdsverket ge fcirslag på mål 
och åtgärder för att öka åter81lVändningen av textilier och på så vis nlinska 
textil avfallet. 

Under 2012 ska avfalls avdelningen revidera kommunens avfallsplan och 
däri kommer mau att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallspl811en ska även en åtgärdsplau tas fr8111 fdt att nå de 
uppsatta målen och riktlinjema" Som en del i åtgärdspl81len kau ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med ultressenter som vill delta" 
Avfallsavdehllngen h81" varit i kontakt med Håbo Marknads AB som k81l 
tänka sig ett S811181"bete 

Beslutsunderlag 
Medborgarfdrslag, inkolnmen 2011-10-11 

- Protokollsutdrag från kommunfulhnäktige, 2011-11-07, § 127 

Förslag till beslut 

l. Godkfuma fdrvaltningens svar på medborgarförslaget och överlfulllla 
svaret till kOllllnunfulhnäktige. 

2" Föreslå att kOlnmunfulhnäktige avslår medborg81"förslaget" 

Beslutsexpediering 
KOllllnunfullmäktige 



Medborgarförslag 

HAsa I(OMI'1UN 
KOhIJJUNSTYP,,3 SE"lS FOR\lt.LTNING 

iNf..UiA 

7ml -W·, 11 

Skapa ett kommunövergripande insamlingssystem för begagnade kläder l 
syfte att skapa förutsättningar för ett storskaligt kommersiellt utbud av 
begagnade kläder 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige tog 2011-06-13 beslut om att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges 

Ekoko'=uner. En Ekoko=uns verksamhet skall gninda sig på principen fOr elt "hållbart" samhälle, 

d.v.s. ett samhälle som kan behålla sinjämvikt gentemot naturen samtidigt som människors förmåga 

att tillgodose sina behov inte hindras. Det "hållb",a" samhället skall bla. sträva efter alt minska 
spridning och nyanvändning av material som hämtas ur berggrunden och minska miliöpåverkande 

utsläpp frän samhällets produktion och energianvändning. 

Naturvårdsverket håller på att ta fram en ny nationell avfallsplan och som beräknas bli klar hösten 

2011. Denna utgår från kraven i det nya ramdirektivet för avfall (2008/98/EG) och syftet är att minska 

miljöpåverkan från avfallshanteringen samt ange inriktningeu fOr den ko=unala avfallsplaneringen 

de ko=ande åren. Arbetsgruppen bakom planen har hittat några områden som man speciellt vill lyfta 
i planen. Det är områden där man avser att föreslå mål och åtgärder. 

Ett· av dessa prioriterade områden är Återanvändning och materia/återvinning av fl usftållsavjall. 
Rapporter från IVL och KTH visar att det finns stora klimatYinster med att rorbättra hanteringen av 
hushållsavfall. Hushållsavfall, elavfall och textilavfall ger upphov till den största totala 
klimatpåverkan (uppströms plus avfallshantering) räknat per ton avfall. Genom att i högre grad 
fårebygga och återanvända hushållsavfall skulle miljöpåverkan från dessa avfallsslag minska. 

Om kläder och deras miljöbelastning 

År 2009 köpte svenskarna kläder och skor för 75 miljarder kronor. Det är en ökning med 53 % sedan 
1999. Allt snabbare trenderi inr~dning och mode bidrar till att konsumtionen av billiga textilier ökar 
för vari e år. Men det är någon annan än köparen som betalar det egentliga priset fOr billiga handdukar, 
gardiner och t-shms. Den indiska bonden vars mark blivit obrukbar efter orenade utsläpp från färgeriet 
och bomullsodlaren som fastnat i skuldfållan efter att ha köpt dyra kemiska bekämpningsmedel är bara 
ettpar exempel. För att ta fram 1 kg färdigt tyg till en vanlig t-shirt krävs exempelvis 1 kg kemikalier 
(bara i textilfabriken) och 350 liter vattelL I Sverige fdrbrukar vi idag 24 kilo textilier per person och 
år, vilket är bland de högsta siffrorna i världen. Genomsnittet för befolkuingen världen över är 9 kilo. 

Många av butikskedjorna inom detaljhandeln (fdr kläder och textilier) har gått över från att ha 

säsongsvaror till att ha nya varor varje dag i butiken i syfte att kunna öka försäljningen. 

94 % av alla kvinnor i åldern 16 - 24 år handlar nya kläder minst en gång/månad. Var femte köper nya 
kläder varje vecka. Vi handlar kläder nästan som plockgodis! (källa: 

www.naturskyddsforeningen.se/gron -guideikopaJJdader -och-textiJJtextilfaktal 

70,000 tOlL kläder och textilier (motsvarande 8 kg/person) bamnar i hushållssoporna varje år och 
endast 3 kg/person lämnas in till välgörenhetsorganisationer visar en nyligen publicerad kartläggning. 



--- .. _-----"-._----------- ~ .. ----"----_._-----

Om Second hand-kläde. 

My Ernevi, som numera själv driver en Second hand-butik, skrev 2010 en D-uppsats vid Luleå 
Tekniska Universitet kallad "Second hand. En studle om hur Second hand shopping kan bli ett 
alternativ till Pirs! band shopping, för en framtida hållbar miljö". Se vidare 
www.uppsatser.se/uppsats/4Se63geS c71 

Genom att identifiera människors köpvanor, ~ttityder och behov samt undersöka hur, var och vatfdr 
människor idag väljer att konsumera som de gör med hjälp av fokusgruppsdlskussioner och 
enkätundersökningar har My kommit fram till fdljande slutsats: 

"Konsumtion är en huvudsak privat upplevelse. Genom upplevelsekonsumtion skaffar sig indlviden 
minnen, personliga utmaningar, nya fonner av kunskap samt insikt om både sig själv och andra". 

My tror att Second handko=ersen kan få genomslag genom att fårslagsvis placera Second hand
butiker i ett attraktivt bntiksläge i en hel, ren och trendlg butikslokal och ett helt, rent och välsorterat 
sortiment. Svensken (generellt) har inget emot att köpa använda kläder. Däremot drar den sig fdr att 

handla kläder i en smutsig, rörig och mörk butikslokal, som det dessutom tar lång tid att ta sig till. 

Medborgarförslag 

Förberedelser 
Håbo ko=nn kallar till Work shop (eller motsvarande) med inbjudna från befmtliga kläd- & 
textilbutiker samt arbetslösa eller andra intresserade persouer som är sugna på att "starta eget" och 
presenterar ett koncept irmefattande organiserad insamling - behandling - försäljning av begagnade 
kläder (och textilier). Eventuellt organiserar Håbo ko=un insamlingen initialt. På längre sikt bör 
dock insamlingen skötas och bekostas av detaljhandlarna. 

Utförande 
fnsarnlingscontaiorar fdr kläder (och textilier) placeras ut vid befintliga miljöstationer runt om i 
ko=unen. I .förväg bestäms (genom avtal) vem som bekostar respektive tö=er de olika 
containrama, beroende på hur många intressenter som vill delta. 

Initialt bekostar Håbo ko=nn infonnationskampanjer (som vid behov kan behöva upprepas) i syfte 
at! uppmärksamma Håboborna att de inte skall kasta tjänliga kläder (och textilier) som de inte är i 
behov av, utan istället länma dem i en återanvändningscontainer. Håbo ko=un kan också behöva 
"coacha" nyföretagare som saknar nätverk och eventuellt (vid behov) hjälpa till ekonomiskt (t.ex. med 
lån) för at! få igång verksamheten. 

Kostnader 
Kostnader bedöms ti1lko=a för Håbo ko=nn för Work shops (eller motsvarande), starta eget
utbildningar·och coachning av nyföretagare (vid behov) samt kostnader får informationskampanjer 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2011/141 

Förslag om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med an
ledning av tillkommande "Finskt förvaltningsområde" med mera 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-02-27, § 20, bland annat att fastställa 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller från och med år 
2009. Lagen syftar till att stärka de nationella minoritetemas rättigheter i 
praktiken, däribland åtgfu·der för att: 

9 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventio-
ner och uppföljning av vidtagna åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna 
• stärka de nationella minodteternas egenmakt och infly1ande 
• fi"funja bevamndet av de nationella minoritetsspråken. 

Håbo konnnun ingår tillslllmnans med ett 40-tal andra kOlmnuner i det fms
ka fcirvaltningsOlmådet. 

För att uppfylla och utveckla uppdraget, utgår tillsvidare ett statsbidrag till 
Håbo kommun, på för nfu-varllllde ca: 750 000 kr per år. 

Det bedöms lämpligt att verkslllnheten organiseras inom kommunstyrelsens 
fcil-valtning och att den dfumed ska ingå i kOlmnunstyrelsens 1ll1svarsområde. 
Ansvaret för verksamheten ska därfcir franlgå av kommunstyrelsens regle
mente. Nuvarllllde regelmente fcireslås därför kompletteras. 

Förslås att fullmäktiges delegering till styrelsen gällande styrelsens be
slutllllderätt om fuldringar av detaljplllller med mera, så kallat "enkelt plllll
fcirfarande", fciliydligas. Detta genom följande tillägg: "med 811ledning av 
mindre fuldring i". 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente fcir kommunstyrelsen, 2012-08-31, 
hidnr 2012.2531 
Gällande reglemente för kommunstyrelsen, fastställt av fullmäktige 
2012-02-27, § 20, hidnr 2011.1756 
Tjfulsteskrivelse 2012-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 134. 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2012.2676 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 20111141 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna foreslagna kompletteringar i regle
mentet gällande fdr styrelsen tillkommande ansvar for verksamhet med 
anledning av att kOll1l11unen ingår i "Finskt forvaltningsoll1l·åde". 

2. Fullmäktige beslutar att godkänna foreslaget fortydligande i reglemente 
gällande styrelsens beslutanderätt om mindre ändringar med mera gäl
lande detaljplaner. 

1 (5 -
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~HÅBO 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 149 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2008/31 

Förslag om utökat område med förbud mot förtäring av alkohol 
på allmän plats - ändring av lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
. Förslaget gäller ändring av zon gällande fortäring av alkohol på alhnän 
plats. Förslaget har arbetats fi'am i lokala BRA och syftar till en lugnare och 
tryggare miljö. Förslaget innebär en utökat forbudzon för fOltäring avalko
hol över 2,25 volymprocent. Området sträcker sig fi·åo Mansängen, centmm, 
buss- och pendeltågsstationen, Stockholmsvägen mot och genom gamla 
Bålsta centmm fr·am till Shell och omfattar gångvägar, ormåden kring id
rottsanläggningar, forskolor och skolor i enlighet med kartbilaga l). 

Ny foreslagen lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte for
täras, almat än i samband med tillåten utskänkning, inom följ ande mmåden 
som redovisas i kartbilagor: 

Inom mmådet Bålsta som innefattar: 

Jämvägs- och pendeltågs stationen ilmefattande samtliga pendlarparkeringar, 
angöringsytor får buss och taxi, Mansängen, Centmrnleden, Gröna Dalen 
IF, konstgräsplanen, Centnnllstråket, Stockhohnsvägen, Österled, Håbovä
gen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolan med Nybygget, 
Backsippan och Ellenborgs forskola, Stockhohnsvägen och gångvägen som 
löper parallellt med delma från nya centmm upp till gamla centmm där den 
övergår i En.köpillgsvägen ill1lefattande Gransäterskolans mmåde upp till 
Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan ner till Enköpingsvägen och 
ShelL 

NUVarallde lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdlycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får illte for
täras, 8.ll1lat än i samband med tillåten utskänkning, illOm foljande mmåden 
som redovisas i kaltbilagor: 

Nya Centmm inom mmåde som begränsas av: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2542 



rrtl W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

, 2012-09-03 

KDmmunstyrelsen 

KS § 149 KS 2008/31 

CentrumIeden, Gröna Dalen IP, Centmmstråket och Stockholmsvägen, För
budet gäller även inom jämvägs- och pendeltågsstationen samt inom angö
ringsytor för buss och taxi i anslutning till jäl11vägs- och pendeltågsstatio
nen. 

Gamla Centmm inom område som begränsas av: 

Österled, Jämvägen, Håbovägen, Västerängsvägen, Västerängsskolan och 
Västergränd. 

Beslutsunderlag 
K8.J.ibilaga l) ny föreslagen kma 
Kmbilaga 2) nuv8.J.·ande k8.J.ia 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 
Tjänstesla:ivelse 2012-08-02 
Al"betsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 125. 

Al"betsutskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslaget Dm ny lydelse med kartbilaga gäl
lande zon för förtäring av alkohol på allmän plats. Ordningsföreskrifter
nas § 13 får därmed följande lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte 
förtäras, 8.J.U1at än i s8.J.nband med tillåten utskänlaling, inom följ8.J.lde 
områden som redovisas i k8.J.ibilagor: 

Inom onu·ådet Bålsta som innefattar: 

Jäl11vägs- och pendeltågsstationen innefattande sanltliga pendI8.J."jJarker
ingar, angöringsytor för buss och taxi, Mansängen, CentmmIeden, Grö
na Dalen lP, konstgräspl8.J.len, Centmillstråket, Stockholmsvägen, Öster
led, Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskol8.J.l 
med Nybygget, Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholmsvägen 
och gångvägen som löper parallellt med demla fr·ån nya centrum upp till 
gamla cenllum där den övergår i Enköpingsvägen umefattande Gransä-

EXPEDIERAD :J.-O- SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2D12.2642 



HÅBO 
KOMMUN 

KDmmunstyrelsen 

KS § 149 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2008/31 

terskolans område upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan 
ner till Enköpingsvägen och Shel!. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAG86ESTYRKNING Nr 2012.2542 



Uppsala läns författningssamling 
LÄNSSTYRELSEN 

ISSN 0347-1659 

03FS 2008: 
Utkom från trycket den 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR HABO KOMMUN 

Beslutat av kOlmnunfullmäktige, 2008-04-28, § 46. 
(Dnr KS 2008/31) 

Håbo kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617) 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Håbo kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra 
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användning av pyrotekniska varor. 

2§ 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1- 4 ordningslagen om inte annat anges. 

För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om 
torghandel. 

3§ 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 

Badplatser: 

Idrottsplatser: 

Kyrkogårdar vid: 

Ekillabadet, 
Kalmarsandsbadet 
Kräggabadet 

Gröna dalens idrottsplats 
Björkvallen 
Kvarnvallen 
Gransäters idrottsplats 

Häggeby kyrka 
Kalmar kyrka, Bålsta tätort 

1(10) 

q 



2 (10) 

Motionsspår: 

Park: 

Campingplats: 
Köpcenter: 

4§ 

Sko kloster kyrka 
Yttergrans kyrka 
Övergrans kyrka 

Vibyspåret, Bålsta tätort 
Granåsenspåret, Bålsta tätort 

Skeppsparken, Bålsta tätort 

Sånkans campingplats 
Valhall köpcenter 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 -12 §§ samt 14 § bör 
kommunen ges möjlighet att yttra sig. 

Lastning av varor 
5§ 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som ansvarar för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra 
handikappanordningar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 
6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

Störande buller 
7§ 

Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Containrar 
8§ 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 
9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd än 2.50 meter eller över en 
körbana på lägre höjd än 4.50 meter. 

Affischering 
10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot Offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 

q 
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annonser och andra tillkännagivande som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 
11 § 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 
12 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Förtäring av alkohol 
13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte förtäras, annat än i 
samband med tillåten utskänkning, inom följande områden som redovisas i kartbilagor: 

Nya Centrum inom område som begränsas av: 
Centrumieden, Gröna Dalen lP, Centrumstråket och Stockholmsvägen. Förbudet gäller även 
inom järnvägs- och pendeltågsstationen samt inom angöringsytor för buss och taxi i 
anslutning till järnvägs- och pendeltågsstationen. 

Gamla Centrum inom område som begränsas av: 
Österled, Järnvägen, Håbovägen, Västerängsvägen, Västerängsskolan och Västergränd. 

Ambulerande försäljning 
14 § 

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: 

Centrumparkeringen samt Va/halls Köpcentrum. 

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 
§ ordningslagen. 

Camping 
15 § 

Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § 
samt inom de områden som redovisas i denna stadgas 3 §. Polismyndigheten kan medge 
undantag från förbudet om särskilda skäl föreligger. 

Hundar och katter 
16 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig at! följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte ledarhundJör synskadad person eller för polishund i 
tjänst. 

17 § 
Hundar skall hållas kopplade: Inom idrottsplatser, campingplats och park - se 3 § i dessa 
föreskrifter. 
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Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden. '. 

När en hund inte hålls kopplad skall den antingen ha halsband på sig med ägarens namn, 
adress och telefonnummer eller ha tydlig identitetsmärkning. 

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och skolgårdar eller under tiden 1 maj - 30 
september inom områden för allmänna badplatser. För det senare - se 3 § i dessa 
föreskrifter. 

18 § 
Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Efter gång- och 
cykelbanor inom Bålsta tätort och Skoklosterområdel. Inom samtliga bad- och idrottsplatser, 
motionsspår och parken som redovisas i dessa föreskrifters 3 §. 

19 § 
När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. Katter får istället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med 
ägaren. 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
20 § 

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska 
varor inom detaljplanelagt området inom hela kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: 
Nyårsdagen: 
Påskafton 
Påskdagen 
Valborgsmässoafton: 
1 maj: 

mellan kl. 18.00 - 24.00 
mellan kl. 00.00 - 02.00 
mellan: kl. 18.00 - 24.00 
mellan: kl. 00.00 - 02.00 
mellan kl. 18.00 - 24.00 
mellan: kl. 00.00 - 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga 
hänsyn till omgivningen. 

Skjutning med fjädervapen m.m. 
21 § 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas inom 
offentlig plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt inom de områden som redovisas i 
denna stadgas 3 §. 

Ridning och löpning 
22 § 

Ridning får inte ske: Inom samtliga skolgårdar samt på av kommunen anlagda/skötta 
gräsytor. 

Ridning får ej heller ske i följande motionsspår: Vibyspåret och Granåsens motionsspår. 

Gång, löpning och körning med draghund är förbjudet i följande anlagda skidspår: 
Vibyspåret och Granåsen, båda inom Bålsta tätort. 

Särskilt preparerade skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning. 

q-



· Avgift för att använda offentlig plats 
23 § 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Förbud mot åkning med rullskridskor m.m. - Valhall Köpcentrum 
24 § 

Akning med rullskridskor, inlines och skateboard och liknande förbjuds inne i Valhall 
Köpcentrum, Bålsta tätort. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
25 § 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas 
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket i ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande. 

Bilagor: Kartor där områden och platser med begränsningar markeras. 

Owe Fröjd 
kommunfullmäktiges 
ordförande 

Maria Aberg 
kommundirektör 

5(10) 11.. 
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Områden jämställda med offentlig plats 

Karilillage tJI! Allmänna Jokal12 ordningsföreskrlffer för Håbo kommun 3 § 
')nm~_f1I'l_i~ 



Förtäring av alkohol, nya Centrum 

Kartbilaga tJH Allmänna fokala ordnJngsfäreskrlfler för Habo kommun 13 § 
?nnR_nfi_1.1 
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Förtäring av alkohol, gamla Centrum 

Kartbilega till Allmänna lokala ordningsföreskrifler för Häbo kommun 13 § 
?nnR_nn...1~ 



Ambulerande försäljning 

Kartbflaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 14 § 
2008-06-13 

9(10) q_ 
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Kartbllaga 
~lnn~..J1R_"f.~ 

Detaljplanelagt område 

lokala ordnlngsf6reskrifler fOr Håbo kommun, 20 § 
1:90000 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen ---

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-09-03 

AVeMAk_ lO_ 
KS § 148 Ks 2012/69 

Förslag om upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsom
råde för kommunalt VA, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Fastigheterna Broby 2·:5 och 2:6 är belägna söder om Prästberget, Bålsta 
tätOli. Fastigheten Broby 2:6 anslöts till det kommunala vatten- och av
loppsnätet år 1997, via ett avtal. Anledningen till detta var att det då var en 
längre administrativ process fdr att ta upp en fastighet i verksamhetsområ
det. År 2002 hade även Broby 2:5 bebyggts. Fastigheten atlElöts till va-nätet 
utat1 avtal. I nuläget bedöms att administrativa eller andra hinder mot att fas
tigheterna kan upptas i verksatllhetsområde. 

Anslutningsavgifter är erlagda fdr respektive fastighet 

Verksatnhetsolmåde ska vat'a fastställt till sina gränser. Förslag på nytt 
verksamhetsområde fdr kommunalt VA för Broby 2:5 & 2:6 föreligger och 
redovisas genom milj ö- tekniknänmdens beslut.. I enlighet med normalt fdr
farande bör beslut om V A-verksat111etsOlmåde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i satllband med att fastigheten upp
tas i verksatnhetsOlmådet får kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägati1a till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
fårslaget. Inga synpunkter som motsätter sig ett upptagande har framfårts. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknänmdes fårslag 2012-06-04, § 65 
Katiunderlag får utökat verksamhetsOlmåde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande konununalt VA får Broby 2:6 
TjänEteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2012-08-21, § 113. 

Utskottet tillstyrker att fastighetema ska ingå i verksat111etsområdet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfuHmäktige 

Konununfulhnäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar fastighetema Broby 2:5 och 2:6 Bålsta tätOIi, upp
tas i verksatnhetsonll'åde får vatten och avlopp, i enlighet med milj ö
och tekniknänmdens förslag 2012-06-04, § 65. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNII~G Nr2D12.2595 
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"Y6l:/;ii KOMMUN 
Datum 

2012-06-04 

Miljö- och tekn iknämnden 

MTN § 65 MTN 2012/58 

Upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde för 
kommunaltVA 

Sammanfattning 
Fastigheten Broby 2:6 anslöts till kommunalt VA 1997. Istället för att 
upptas i verksamhetsområdet för kommunalt V A anslöts fastigheten via ett 
avtal. Anledningen var att det då var en längre administrativ process for att 
ta upp en fastighet i verksamhetsområdet. År 2002 hade. även Broby 2:.5 
bebyggts varefter man anslöt även denna fastighet till kommllllalt VA. Inget 
avtal slöts med denna fastighet. VA-avdelningen ser inte längre några 
administrativa eller andra hinder mot att fastigheterna kan upptas i 
kommllllalt VA-verksamhetsområde. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten 
finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Fastighetsägaren ska 
även betala avgifter för en allmän VA-anläggning om fastigheten flillls inom 
VA-anläggningens verksamhetsområde. 

Enligt samma lag ska kommllllens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på nytt verksamhetsområde för kommunalt VA för 
Broby 2:5 & 2:6 har tagits fram. I enlighet med no=alt förfarande bör 
beslut om VA-verksamhetsområde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i samband med att fastigheten 
upptas i verksamhetsområdetJör kommllllalt VA. 

Fastighetsägarna till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
planerna att ta in dem i verksamhetsområdet. Inga synpllllkter som motsätter 
sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-05-04 
Karbmderlag för utökat verksamhetsområde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande kommunalt VA för Broby 2:6 

Beslut 

1. Föreslå kommunnlllmäktige att anta VA-verksamhetsområde för 
fastigheterna Broby 2:5 och2:6. 

_ Beslutsexpediering 
Ko=unfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR 

$/1 I ,'Y! 

2012 -06- l l 
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Verksamhetsområde 
kommunalt vatten och avlopp 

Skala: 1:2 500 



I:op/>9 10- i 
VA,-vam-, j' 

AVTAL 

Dp O~[ 
UlA/( '2ä::Y2!'%:J 
{l-nt LCö'Z, t <X) (, 

Mellan Håbo !commun såsom huvudman för den allmänna va-anläggningen, nedan kallad kommunen, 
och" ' 'o och l såsom ~gare till fastigheten Broby 2:6, nedan kallad fastighetsägaren 
är följande avtal träffat. 

§ 1 Kommunen ger fastighetsägaren rätt att bruka den aIJmänna va-anläggningen, oaktat fastigheten 
är belägen utanfDr den aUmänna anläggningens verksamhetsområde. Fastighetens va·fnstailation rar 
som en följd härav inkopplas till den allmänna anläggning,en, ' 

§ Z inkoppling får ske i punkterna A (vattenförs5rjning) och B (spillvattenavlopp). Inkopplingspunkt
ernas lägen framgår av bifogad sitnationsplan. 
Fästighetsägaren s~arar för utförande j underhåll och förnyelse av ledningar inom fastighet och fram till 
dess inkoppi irigspunkter, 

§ 3 Fastighetsägaren skall vid anfordran till kommunen erlägga dels anläggningsavgift (engångsavgift) 
med 122.841 kronor ink!. moms, dels brukningsavgifter (periodiska avgifter) enligt kommWlens vid 
vaIje tidpunkt gällande va-taxa. 

§ 4 Om fastigheten tas in i verksamhetsområdet skall fOrbindelsepunktemas läge vara vid fastighets
gräns som framgår av situationsplanen. 

§ 5 Vid eventuell framtida ut5kning av fastighetens areal, lägenhetsantsl eller våningsyta skall fastig
hetsägaren erlägga tilläggsavgift enligt kommunens vid varje tidpunkt gällande va-taxa. 
Tas fastigheten in i verksamhetsoinrådetför den allmänna va-anläggningen, skall fOr'fastigheten inte 
erläggas anläggningsavgift uttlver eventuell tilläggsavgift enligt farsta stycket. 

§ 6 För fastighetens inkoppling till och brukand. av den allmänna va-anläggningen gäller kommunens 
vid varje tidpunkt ~lIande allmänua bestämmels.r, ABV A. 

§ 7 Fastighetsägaren Far säga upp detta avtal med en uppsägningstid av ,,<,,månader. Kommunen rar, 
likaledes med en uppSiigniugstid'av sex månader, säg. upp avtalet dels om fastighetsägaren i väsentligt 
avseende åsidosätter fGrplilctelse enligt avtalet såsom genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål 
betala va-avgift, dels om va-anläggningen ändras så att fastigheten inle utan olägenhet fOr va-verket 
kan försäljas genom ya-anläggninge,n. 
Upph5r avtalet att gälla till följd av att kommunen säger upp detsamm. med anledning av ändring i den 
alIma1U1a anläggning~Q) fir fa$oghetsägaren b~r['ittigaQ:'·att årerfB: anläggningsavgiften enligt Yid uppsEig
ningstillfiillet gäilanctO'taxa med avdrag av mo för varje helt år som avtalet varit gällande. 
Upphör avtalet att gälla ay aruman ~ledning än epm sägs i f6regående stycke, är fastignetsägaren inte 
berättigad att återfå någon del av anläggniDgs~ygiften. 

§ 8 Vid överlåtelse. av' fastigheten är fastighetsägaren skyldig att dels mligt ABV A till kommunen an· 
mäla överlåtelsen, dels till den nye ägaren 5verIåta sina rätlighete!" och skyldigheter enligt detta avtal. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit VID' sitt .. 

Bålsta ~'i\.:Sy~ .. .'",~~± .. ''''. 

... S~t~nc.~:·., ..... , .. " .... , 
Tekniska fdrvaltningen, va-verket 

cJlA~(h .... ~~· .. ~.~ ............ ~ ......... . 
Fastighetsägaren 

"' J 
o,, ::" • 

.. , .... ',' 

.... '. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 KS 2011/120 

Förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Baldersvägen, 
Bålsta tätort, för antagande 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en fÖliätning av 
fastigheten Bålsta 26: 1 samt möjliggöra för utbyggl1ad närmare gatan för 
fastigheten Bålsta 1:207. Detaljplanen syftar även till att göra befmtlig 
bebyggelse planenlig. 

Detaljplanen har varit ute på sanll'åd mellan den 28 mars 2012 och den 8 
maj 2012. Ett fåtal synpunkter har inkommit. En synpunkt motsätter sig de 
föreslaglla planbestälmnelsema på Bålsta 1 :207. 

Planavdehlingen bedömer att en tillbyggnad enligt detaljplan inte kommer 
att påverka miljön, landskaps- och stadsbilden negativt. PlanavdelniDgen ser 
inga hinder till att anta detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Plank8.1ia, daterad oktober 2011 
Planbeskrivning, daterad oktober 2011 
Genomf6r8.l1debeskrivning, daterad oktober 2011 
Sanll'ådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-07-13 
Skuggstndie, daterad maj 2011 
Tjänsteskrivelse 2012-07-13 
Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 109. 

Utskottet tillstyrker ett antagande. 

Kommunstyrelsens förSlag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar 8.11ta detaljpl8.11en i enlighet med bestätmnelsema i 
27 § 5 kap, plan- och bygglagen. 

JUSTERARE ~ 

Il !'rKJ a{ ! 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING t~r 2012.2552 
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UTLATANDE 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
, Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012.2296 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna. m.nilsson@habo.se 

Förslag till detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 & 1:207, Håbo 
kommun, Uppsala län, upprättat i oktober 2011. 

UTLATANDE 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 2012-03-28 varit utsänt 
för salmåd t.o.m. den 8 maj 2012. 

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet i originaltext i bilaga. 

KOlmnentarer till inkonma skrivelser: 

1. Vattenfall 
Inga synpunkter 

2.Räddningstjänsten 
Inga synpunkter 

3.Po/isen 
Inga synpunkter 

4.Skanova 
Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. 

5.Posten 
Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. 

6. E-ON E/nät 
Inga synpunkter 

7. Trafikverket 
Inga synpunkter 

B.Bä/sta 1:207 
Fastigheten Bålsta 26: l som i detaljplaneförslaget är radhus/parhus har 
en prickad mark närmast gatan om 2 meter. Fastigheten Bålsta l :207äl' 
plallerad som villatomt och har en prickad mark om 6 meter. Villatomter 
plalleras idag i Bålsta generellt med 6 meters prickad mark nälIDast 
gatan medan par-Iradhus inte har någon generell stalldal·d. På Bålsta 
26: l fiID1s två utpekade Olmåden för parkeringsplatser. Bålsta l :207 hal' 
möjlighet att lösa parkeringsbehovet vid den prickade förgårdsmarken. 
Den prickade marken i tidigare gällande detaljplan Y2 är ca 17 meter. 

I Bålsta planeras generellt inga villatomter under 800 m2. 
Komplementbyggnad begränsas till 60 m2 får att passa in med 
bebyggelsen. Bålsta 1 :207 är inte tillräckligt stor fastighet för att rymma 
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UTLATANDE 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
Vår beteckning 

KS20111120 nr 2012.2296 

radhusbebyggelse utan pågående markanvändning föreslås även i 
framtiden. 

Bebyggelsen på Bålsta l :207 är idag planenlig med gällande detaljplan 
Y2 till skillnad från bebyggelsen på Bålsta 1:207. 

Detaljplanen tillåter att garage/fönåd och/eller skänntak får byggas på 
Bålsta 26: 1. Ett tillägg görs att även plank får upprättas som bländskydd. 

Synpunkter vidarebefordras till fastighetsägaren. Synpunkten leder till 
redaktionella ändringar av detaljplanekartan. 

g.Länsstyrelsen 
Inga synpunkter 

10. Svenska kraftnät 
Inga synpnnkter 

11.Naturskyddsföreningen 
Befintliga träd ska bevaras i så stor utsträckning som är möjligt när ny 
bebyggelse upprättas. 

Kommunen arbetar med att fram en passivhuspolicy. Aspekter kring 
energikrav hanteras i bygglovshanteringen. 

Storleken på avloppsnätet regleras ej i detaljplan. 

Synpunkten vidarebefordras till fastighetsägaren samt vatten- och 
avloppsavdelningen. Synpunkten leder inte till ändring av detaljplanen. 

12. Lantmäteriet 
En planbestännnelse för gemensamhetsanläggning läggs till på 
parkeringsplatserna i detaljplanekmian för att ordna framtida förvaltning 
av anläggningen. 

Bestämmelsen om minsta tomtstorlek tas bOli från Bålsta 26: l för att 
möjliggöra en eventuell avstyckning av radhusen i frmntiden. 
Bestämmelsen bibehålls på villatomten Bålsta 1:207. 

Plankartml tydliggörs med befintlig bebyggelse i grått smnt kompletteras 
med fastighetsbeteckning och uppdaterade beteckningar för grundkmian. 
I samband med lantmäterifolTättningm· bistår Håbo kommun 
Lmltmäteriet och övriga sökande med digitalt underlag. 

Synpunkten leder till redaktionella ändringar av detaljplanekartan. 
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UTLATANDE 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-13 
Vår beteckning 

KS2011/120 nr 2012_2296 

Sammanfattande kommentar 

Inkomna synpunkter under utställningstiden leder till följande ändringar av 
detaljplanen: 

Grundkartan förtydligas med fårger, fastighetsbeteckning samt 
uppdaterade beteckningar. 

Bestännnelsen g läggs till på par-keringsplatser. 

Bestämmelsen e2 tas bOli Jiån Bålsta 26:1. 

Bestänunelse om begränsningar av markens bebyggar1de utökas med 
att även plank för bländskydd får byggas på kryssad mark. 

Detaljplanen överlällli1as till kOlllinunstyrelsen för antagande enligt 5 kap 27 
§ plan och bygglagen. 

Bålsta 13 juli 2012 

Anna Nilsson 

Plar1arkitekt 

Bilaga: 
InkOllli1a yttranden 



.... _ .......... , .. . 
.. '_0:'-·.·- . 
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------------------------------------- ---\<- ----Q---

2012-04-03 
HandläoDare: 

, •• II • 

Håbo kommun 
Miljö-och tekniknämnden 
74680 Bålsta 

Angående förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 1 :207, Håbo 
kommun, Uppsala län 
Ert Ärendenummer KS 2011/120 nr 2012,1035 

Vattenfall Eldistribution AB har för yttrande erhållit rubricerade samrådshandlingar 
och får meddela at! vi inte har något att erinra, Vattenfall har inga region- eller 
lokalnätsledningar inDm detaljplanen, 

Med vänlig hälsning 
Vattenfall EldistributiDn AB 

'" 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Enköping·HåbD 
Handläggare, telefDn 

Datum 
2012-04-02 
D!arJenr; 
201.2012,000,96 

1(1) 

Miljö Dch TelOlikJdrvaltningen 
Att: A1llla Nilsson 
Centrumleden l 
746 80 Bålsta 

Dbjeklnamn: Bålsta26:1 ochBålsta 1:207 
Objektsadress: 

Detaljplan för Båfsta 26:1 och Bålsta 1 :207 Håbo kommun. 

Räddningstj änsten har inget att invända mot planfårslaget. 

····(;f.v.:r.·;:'· .. ··.'·Y.:;-;,··~ .. :."..·I·J,I··=··· .. ······ .. · 

Brandinspektör 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
74531 ENKÖpmG 

I-Vlyw.I1je.h.se 

Telef[].n: 
0171..625600 

Telefax: 
0171-37823 

OrgRnisationsnnmmc[': l'ostgiro: 
222000-2410 32850-0 



Datum Diarienummer 

Polismyndigheten 
i uppsala län 

20\2-04-04 AA-596-39?H2 

Handläggare Eneferens 
Dnr KS 20111120 nr 2012.1035 

Tillståndsen hete n 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 

74680 BÄLSTA 

Yttrande över detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbo kommun 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet och har inget 
att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 

För polismyndigheten 

~ ~ 

Tf chef Näpo UppsalaJKllivsta 

Polismynctigl1eten i Uppsala lan 
Box 3007, 750 03 UPPSAU\, Besök: Blanka, Svartbäcksgatan 49, Uppsala 

Telefon: 11414 Fax: 010-5676785 
polismyndigheten. uppsala@polisen,se wvm,pollsen,se/uppsala 

11~ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 

74680 Bålsta 

- HÄSO KOMMUN 
Ko;,1J.illI~SnR.ELSEh'S FöRVjJ.TNII~G 

INKOM 

KB Dm 

Förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1 :207 
KS 20121120 nr 2012.1035 

Samrådsyttran 
TeliaSonera Skanova Access AB har en markförlagd teleförbindelse till 
befintlig byggnad inom planområdet som berörs av den planerade 
byggnationen. 

Se röda linjer på bifogad karta. 

Tvingas Skanova att vidta undanflyltningsåtgärder för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenätet till följd av 
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 

För ledningssarnordning kontakta i god tid Skanovas lokala Förvaltare 
08-6040490 

Skanova 
Box 93 

'23 22 Farsta 

woI.rw.skanova.se 

SIDNR 

1 (1) 
DATU!v'! 

2012-04-05 
REFERENS 

KS 2tl121120 nr 2012.1035 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Org.nr: 556446-3734 
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Håbo Kommun 
Miljö och tekniknämnd 
Anna Nilsson 

74680 Bålsta 

:;;;;) Svar samråd 

'. 
: .... ;; 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 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. Orn bommar sätts upp 
inom området skall 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. 

010-43 6 35 64 

';;'" . '",.-i. 



Frän: 
Skickat: den 18 april 2012 09:55 
Till: Anna M. Nilsson 
Ämne: Plansvar för B~lsta 26:1 01:207, Änr. K52011/120 

Datum Arkivnr 
2012-04-18 Ö201242 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Håbo kommun 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remiss handlingarna och har inget att erinra. 

E.ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 

Page 1 of 1 
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1t 

ÄrendenLJmmer 

TRV 2012123315 

Ert äre-ndenLJmmer 

Bålsta 26:1 och 1:207 

Dokumenidatum 

2012-05-07 

Sidor 

(j'l~ m TRAFIKVERKET 

HåbD kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 

1 (1) 

Kopia till: 

Länsstyrelsen Uppsala län 

H,(i3OKor>1 M UN 
KDM~~UNS1YRELSENS FÖRYALTN1W3 

INKOM 

2m2 -05- 08 
l"iSDn.t 

Samråd om detaljplan för Bålsta 26:1 och Båfsta 1 :207,,,,Håbo 
kommun 
Trafileverket har inget att invända mot planförslaget. 

Trafikverket Region Öst 

~ 

Samhällsplanerare 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 Eskilstuna 
Besöksadress: Tullgatan 8 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverketse 
www.trafikverkäse 

Catrin Englund 
Samhällsbehov 
Dlrekl: 010-123 57 BB 
Mobil: 076-81130 10 
catrin.englund@trafikverket.se 
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SAMRÅDSYTTRANDE 

2012-05-04 

Till 
HåboKommun 
Miljö- och Tekniknämnden 
746 80 Bålsta 

Synpunkter på förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 
Bålsta 1 :207. ',"' 

Kommentarer 
Vill börj a med att säga att vi uppskattar att Håbo Kommun har tagit till sig en del av våra 
tidigare synpunkter samt att vi derula gång har tatt vara med i ett tidigt skede i planprocessen, 
vilket känns bra. 

Vi står fortfarande fast vid att vi konuner Ta en milj öforsämring och en värdeminskning på vår 
fastighet om de planer som HåboHus har genomfors. Som fortsatta villatomtsägare kan vi inte 
godta det nu fdreliggande planforslaget 

Redan i en skrivelse av den12l11aj 2011 skrev vi: 

Med' bättre förutsättningar menar vi: 
• att fastigheten bör gå att stycka till två tomter och att det går att bygga två villor 

genom b1.a. att prickmarken längs Baldersvägen minimeras eller 
• att det på vår mark får byggas parhus eller radhus (lika som HåboHus) 

Synpunkter 

• PrickmarkBålsta 1:207 
Angående pricknlark har det gjmts en justering till det bättre. Däreruot har vi inte 
samma fÖlUtsättning som Bålsta 26: l har på sin fastighet enligt förslaget. Prickrnarken 
bör justeras ti\llika nära gatan som Bålsta 26: 1. Vårt hus ligger alldeles for mycket mitt 
på fastigheten for att det ska gå lätt att dela den, 

Styckning av Bål,ta 1:207 
Enligt gällande plan är minsta tomtstorlek för Bålsta 1:207, 800 kvm. 
I och med att vår fastighet är på drygt 1400 kvm går det inte att stycka av fastigheten. 
0111 så ska kunna ske måste minsta tomtstorlekjusteras till 700 kvm. 

Båls ta 26:1, ej planenligt 
Enligt samrådshandlingarna är inte bebyggelsen på Bålsta 26:1 planenlig. I denna 
process tänker kommunen justera detaljplanen så att den stämmer mot verkligheten. 



SAlIIJRADSYTTRANDE 

2012-05-04 

Dennajustering bör även gälla Bålsta l :207, om det är till fordel for oss. 

• Komp!ementbyggnad Bålsta 1:207 
En komplementbyggnad får idag vara högst 60 kvm. För oss är det ett mervärde om det 
på vår tomt går att bygga större komplementbyggnad än 60 kvm, exempelvis 90 kvm 
och 6 111 till nock. 
CarportlParkering Bålsta 26:1 
Vi har tidigare sett två forslag med placering av carporUparkering. Vi forespråkar 
förslaget där carp0l1en ligger närnlast vår fastighet och har en låg men tät långvägg 
närmast vår tomtgräns. Fördelen som vi ser med att carporten ligger närmast Dlj,S är att 
vi får ett insyns-, bländ- och bullerskydd. 

Ljus- och bullerskydd 
Om HåboHus inte väljer att bygga carport närmast oss ska ett bländ/bullerdskydd 
uppfdras. 
Låt även vår fastighet bebyggas med radhus 
I och med att :vår fastighet är med i förslaget till detaljplan ser vi möjligheter att bli fullt 
kompenserade får både miJjöfårsämring och värdeminskning. Det förutsätter att även 
vår mark får exploateras på motsvarande sätt som HåboHus fär exploatera sin mark: Då 
säljer vi marken till radhus byggare och/eller radhusköpare. HåboHus har upplyst oss att 
bolaget inte är intresserat av att köpa vår mark men det tror vi är ett besked som bara" 
har ett taktiskt motiv. 

Det är fullt möjligt att riva våra befmtliga hus och att bygga radhus på vår mark i sam
ma gestaltning som radhusen på den mark som HåboHus har. Det är eftertraktat att bo 
i Bålsta tätort och kommunen skulle använda vår mark lika effektivt som marken på 
Bålsta 26: 1. 

• Vi vill därfDr i rörsta hand att vår fastighet får bebyggas med radhus. r andra hand vill 
vi att kommunelt ska ta hänsyn till att betydande olägenheter inte får uppkomma om vi 
har villan kvar men att vi då får stycka och sälja en tomt till uppforande av ännu en villa 
Vi kan i tredje hand bygga om och till vårt hus så att det blir ett parhus under r6rutsätt
ning att styckning får ske till två tomter. 

Hälsningar 
., : 

11_ -
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YTTRANDE 1(1) 

2012-05-08 Dm: 402-2083-12 

LÄNSSTYRELSEN 
DFPSALALÄN 

Samhällsbyggnadsenhetell 

Håbokommun 
KODlmunstyrelse' 
74680 Bålsta 

P..e-,g.nr 

Samråd om förslag till detaljplan fOr Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbo kommun, Uppsala län 

Kommooen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt S kap 28 § 
plan- och bygglagen (PBL 1987:10) (enkelt planfdlfarande). 

Syftet med planförslaget 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till fdrtätning av fastigheten Bålsta 
26:1 samt möjliggöra för utbyggnad närmare gatan för fastigheten Bålsta 1:207. 
Detaljplanen syftar även till att göra befintlig bebyggelse planenlig. 

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PEL (1987 :10) 12 kap 1§ 
Länsstyrelsen har inga synpulJlcter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL 
(1987:10) 12 kap l§. 

~ 

Länsarkitelct 

SÄNDLlSTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Inom länsstyTelsen: Sanlhb (2 ex) 

Planhandläggare 

POSTADRESS 75186 Uppsala GATUADRESS Hilnmesplanadcn 3 
TELEFON 018-19 50 00 FAX 018·19 52 al 

E-POST uppsrul'l@lrulSStyrelscl1.se W EBBPLATS 'w,vw .1allsstyre1sen .se/uppsala 



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATOR ra SVK.SE 

TEL 08475 BO 00 
FAX 08 47S 89 SO 

----- SVENSKA 
KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
,,, ~~,~ ~~h Hn~t~nd 

2012-05-11 

Håbokommun 
Kommuru;tyTelsens förvaltning 

kommun@habo.se 

YTTRANDE 

Yttrande angående detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 och Bålsta 
1:207, Håbo kommun, Uppsala län 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 

att erinra mot upprättat förslag. 

Med vänliga hälsningar 

Information angående remisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Krafulät 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. 

11. 



~ Naturskyddsföreningen 
SABO 

Kommunst~Telsen 

HåboKoIDlllun 
74680 BALSTA 

"',;; .. ;. : ....... ;. : .. :,; .. ::::., 

I ,,': i~X;;o ,c~OMM-UN 

I
f d.J i\f!.J 'l.sTYR~:O Sf-:\''i F"~rn'/l mlNCl 

:i·'I'ÄCJI~ 

2012 -05- O ~ 

Remissvar till Förslag till Detaljplan för Baldersvägen, Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207, 
Håbo Kommun, Uppsala län, upprättat i oktober 2011. 

Håbo Naturskyddsförening har tagit del av samrådshandlingarna och vill framfora följande 
synpunkter: 

I planbeskrivningoo står att befintliga träd"j mö]1igaste mån" skall bevaras. Vi anser att de 10 
st. "grova" lövträd (björkar, lönoar och rönoar) som står inom detaljplaneornrådet skall 
bevaras och att ioplaceringen av huskropparna skall anpassas så att dessa "grova" träd kan få 
stå kvar. "Grova" träd, i synnerhet lövträd (som idag är en bristvara) är viktiga för 
biodiversitetell, d.v.s. de är viktiga yngelkammare for vedlevande insekter och brukar även 
hysa många ovanliga svampar och lavar. 

Håbo kommun har tagit beslut om att bli en fossilbränslefri kommun till20S0. I samband med 
bygglovsfasen så förväntar vi oss därför att Håbo kommun ställer krav på byggherren att 
bygga så energieffektiva bostäder som mö]1igt FLo.m_ 2016 kommer Passivhusstandard 09 
att gälla som minimikrav fdr nybyggnation inom EU, Denoa inoefattar b1. a. kravet att 
bostaden inte rar förbruka mer än 45 kWhfkvm.lår. Vi anser att Håbo kommun skall ligga i 
framkant när det gäller krav på energieffektivitet för nya bostäder_ 

Vi anser även att avloppsnätet skall vara dimensionerat så att det i framtiden är möjligt att 
kunna installera avfallskvamar utan risk får igensättning av avloppsnätet 
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LANTMÄTERIET 

1 (1) 

Byggnadsnän1nden YTTRANDE 
2012-05-15 Håbo kommtJTI---· .,-'''',.-------' - .-

o , Hibu KOI·11'11W I 
Dnr LMV 409-20121798:3 74680 BALS1IA;(o,t'iw'i;-:--,O,,3i"'I; '~j,J,',1 i'NING 

I ,.V.\~}1) 

2012 -OS" 8 

Detaljplan för Bålsta 26:1 och Bålsta 1:207 i Håbo kommun 

Ert ärende: 2011/120 nr 2012.1035 

Generellt kan sägas att för att tydliggöra planen vore det lämpligt med en il
lustratiQn av hur enh'en till de befintliga radhusen är tänkt att lösas. Det är 
svårt att läsa plankartan om man inte är insatt. 

Planfrågor som berär Lantmäteriets kommande arbete 

Då den planerade parkeringsplatserna och förrådsbyggnaderna i sydöstra hör
net även skall tjäna befintlig bebyggelse kan behövas en gemensamhetsan
läggning för att ordna förvaltningen av anläggningen. Detta bör framgå på 
något sätt. 

Grundkarta 

Det skulle underlätta förståelsen av planen om grundkartans information rita
des i grått och planillUBtrationer i svart. Idag är det svårt att se vad som är bec 

fintligt och vad som ska tillkomma enligt planen. Ska alla befintliga uppfarter 
bestå? 

Plankarta med bestämmelser 

Fastighetsbeteckningar saknas i plank81-tan. 

På pl811en är det otydligt vilka siffror som hör till respektive el och e2. Är det 
mll1.sta tomtstorlek 800 kvm? Det ser ut att misstämrna med planbestärnmel
serna. 

Om minsta tomtstorlek är satt till 800 kvm kan det uppstå problem vid ett 
eventuellt friköpande av lägenheter och parhus. 

Rutnätskors i behövs i plankartan för att man ska kUlma kontrollera skalan på 
plankartan vid senare användning av kartan. (Grundkartans beteckningar 
misstämmer med kartan.) 

För Lantmäteriet, ~ - . 

Lantmäteriet Box 986 751 09 Upp,ala 
Besök: Strandbodgatan 1 C Tel. växel: 0771-63 63 63 

E-post: morie,gunnarsson@!m,se Internet: WWVI,lantmaleriet.se 

<;5 -



1(2) 

HÅBO 
KOMMUN ENKELTPLANFÖRFARANDE 

Detaljplan för 

för Bålsta 26:1 och Bålsta 1 :207 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA 
FRAGOR 

Planförfarande 

Tidplan 

Genomförandetid 

Ansvarsfördelning I 
huvudmannaskap 

FASTIGHETS
RÄTTSLIGA 
FRAGOR 

Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande eftersom planen 
berör ett begränsat antal, kända sakägare. Planen berör inga allmämm 
intressen. 

Planen V81· ute på samråd mellan den 28 mars och 8 maj 2012. 

Planen går upp för antag811de i Kommnufullmäktige under hösten 
2012. Det umebär att pl811en kan vilma laga kraft under hösten 2012, 
förutsatt att den mte överklagas. 

Genomförandetiden är 10 år fr·ån den dag detaljplanen Vlllmit laga 
kraft. 

Exploatören ansvarar för genonllör811det av Olmådets upp byggnad 
och för erforderlig OJnläggnillg av allmänna ledningar. 

Fastighets bildning, Fastighetsbildning krävs ej för planens genomförande. 
gemensamhetsan-
läggning 

EKONOMISKA 
FRÄGOR 

Planekonomi . Ett detaljplaneavtal, där kostnaderna i samband med planarbetet re
gleras, h81· upprättats. Exploatören ersätter kommunen för s81ntliga 
kostnader i samband med planarbetet, det gäller även eveniuella ut
redning81· som krävts i samband med planarbetet. 

PI81laVgift kommer ulte att tas ut vid bygglovprövningen. 
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TEKNISKA FRAGOR 

Tekniska utredning- En solJskuggstudie, daterad maj 2011 har gjOlis i samband med 
ar planarbetet. 

Bålsta i oktober 2011 

Håbokommun 

Klas LjUl1gberg 

TfPlanchef 

Anna Nilsson 

Planarkitekt 

.. ~---- :-
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HÅBO 
KOMMUN ENKELTPLANFÖRFARANDE 

Detaljplan för 

Bålsta 26:1 och Sålsta 1 :207 

Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MS 

Plankalia med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Behovsbedömning 
Gl1lndkalia 
FastighetsföliecJGling 
Skuggstndie 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till fÖliätning av fastig
heten Bålsta 26: l samt möjliggöra för utbyggnad nännare gatan för 
fastigheten Bålsta 1:207. Den nya detaljplanen syftar även till att 
göra befintlig bebyggelse planenlig. 

Fastigheten Bålsta 26: l är idag bebyggd med radhus i ett plan med 
10 lägenheter och tillhörande 4 stycken garage-/förrådsbyggnader. 
Föreslagen fÖliätning medger två nya bostadshus i en våning, som 
sammanlagt planeras innehålla upp till fyra lägenheter, nya fÖlTåd 
till befintliga lägenheter samt en mer samlad parkerings lösning 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämp
lig användning av mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer. 
Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte. 



PLANDATA 

Läge 

· 2(1.1) 

Planoml"ådet utgörs av fastigheterna Bålsta 26: 1 och 1 :207 som lig
ger ca 2 km nordväst om Bålsta centrnm. DetaljplaneOJmådet anslu
ter till Baldersvägen i sydväst och Uppåkravägen i nordväst. Radhu
sen har adress Baldersvägen14 A-18 B. 
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Areal Planoml"ådets areal är ca 5200 nl. 

Markägoförhållanden Fastigheten Bålsta 26: l ägs av Håbohus AB. 

TIDIGARE 
STÄLLNINGS
TAGANDEN 

Översiktliga planer 

Riksintressen 

Fastigheten Bålsta l :207 är privatägd. 

Planonu'ådet ingår i den fdrdjupade översiktsplanen fOr Bålsta tätmt, 
antagen 2010-06-14. I den fOrdjupade översiktsplanen anges att den 
pågående markanvändningen fortgår, vilket innebär fmtsatt använd
ning fOr bostäder. 

Den fdrdjupade översiktsplanen fOr Bålsta tätOli betonar vikten av 
en fdltätning av tätmien, vilket stälmner överens med den aktuella 
detaljplanens syfte och genomfOrande. 

Planen berör inga riksintressen. 



Program 

Detaljplaner, områ
des-bestämmelser 
och 
förordnanden 

Behovsbedömning 
om betydande miljö
påverkan 

3(1.1) 

Detaljplaner ska grnndas på program om det inte är onödigt. Som 
regel är det onödigt om detaljplanen nppfyller fdlUtsättningama for 
att behandlas med enkelt planforfarande eller har stöd i en aktuell 
översiktsplan, speciellt om den är fordjnpad och detaljerad. 

Detaljplanen har inte foregåtts av program eftersom den nppfyller 
fOlUtsättningarna får att behandlas med enkeltplarliorfarande. Pla
nen stälnmer överens med den fordjupade översiktsplanen och berör 
inga allmälma intressen. Ett begrällsat antal sakägare berörs av pla
nen, sakägama är kända. 

Planområdet ingår som en del i detaljplan, Y2, Bålsta stationssam
hälle som fastställdes av länsstyrelsen 10 januari 1956. Detaljplanen 
anger markanvändningen bostäder. Planens genomfomndetid har 
gått nI. 

Gällande plan medger friliggande bostadshus i en våning med vind 
som får inredas, maxhöjd 5,6 meter och ett uthns per tomt. Huvud
byggnad får högst innehålla 2 bostadslägenheter .. Minsta tomtstorlek 
är 800 nl och högst en femtedel av tomten får bebyggas. Detta in
nebär att nuvarande radhusbebyggelse inte är planenlig. 

Enligt svensk lag ska konsekvensema aven detaljplan beskrivas när 
de kan leda till betydande påverkan på miljön (5 kap 18 § plan- och 
bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används for att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och 
hushållningen av resurser. 

En behovsbedönming syftar till att bedöma om det films behov av 
att en detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskriv
ning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

Förslag till beslut om det films behov for att göra en miljökonse
kvensbeskrivning har skickats till länsstyrelsen får samråd, se tjäns
teskrivelse Dnr KS 20111120 2011.1952. Behovsbedömningen slogs 
fast genom ett delegationsbeslut den 21 september 2011. Delega
tionsbeslutet utfärdas av Kommunstyrelsen, se Dnr KS 2011/120 nr 
2011.2215. Samråd har tagits med lällsstyrelsen om behovs bedöm
ning, se länsstyrelsens yttrande 2011-09-14, Dnr 402-3714-11. 

Förslaget till beslnt är att planen inte bedöms medföra betydande 
påverkan på miljön med foljande motivering: 

Detaljplanen berör inte något natura 2000- område. 

Detaljplanen bedöms inte medfora betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-fårordningens fårsta eller tredje bilaga. 

Detaljplanen bedöms inte medfora betydande miljöpåverkan utifrån 
MKB-fårordningens fjärde bilaga. 

11. 



Kommunala beslut i 
övrigt 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

Natur 

4(11 ) 

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan 
medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap 18§ plan- och byggla
gen). I detta fall bedöms planen inte medföra betydande påverkan på 
miljön. Planen stämmer i huvudsak överrens med översiktsplanen. 

Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan upp
rättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. Sist i planbeskrivningen 
under avsnittet "konsekvenser av planens genomförande" beskrivs 
vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Miljö- och tekoiknämndens arbetsutskott beslutade 2011-01-26 § 8 
att uppdra åt miljö- och teknikförvaltningen att upprätta detaljplane
förslag över onu·ådet, på exploatörens bekostnad. 

Ett tidigare planförslag var uppe för antagande 2008. Den blev inte 
antagen med motiveringen att en byggnad skuggade gra1l11fastighe
ten Bålsta l :207 under vissa tider på dygnet. 

Ett beslut om utvidgning av planområdet, för att omfatta även fas
tighet 1:207, togs i samband med beslut om samråd. 

Mari< och vegetation 

Radhustomten sluttar svagt mot norr med ca en meters höjdskillnad. 
Framför befintliga radhus fnllls förgårdsmark på ca 25-30 meter 
som till större delen består aven öppen gräsyta med ett antal stora 
träd som lönn, röl111 och björk. 

Villatomten bredvid är delvis terrasserad med flera uppvuxna frukt
träd samt en äldre tall i god kondition. 

Befmtliga träd ska i möjligaste mån bevaras inom Olnrådet för rad
hus. 

GL 



Geotekniska förhållanden 

Marken består av sand. 

Förorenad mark 

Marken bedöms inte innehålla några fOroreningar. 

Radon 

6(11) 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskmmåde vad avser mark
radon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller 
sprickiga bergarter. Årsmedelvärdet i en bostad får inte överskrida 
200 Bq/m3 radongas. Ny bebyggelse ska utfOras radonsäkert. 

Fornlämningar 

Inga fomlämningar fimls registrerade inom pIanområdet. 

Fomlänmingar omfattas av bestänunelserna i kultumlinneslagen och 
får inte utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt fdrändras, tas 
bOlt, skadas eller täckas. Gm man vid grävning eller annat arbete 
påträffar fornlänming ska det amnälas till Länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden Bostäder 

Fastigheten Bålsta 26: l är idag bebyggd av radhus i ett plan, från 
1960-talet. Befintliga radhus har långfasader av målad träpanel, 
gavlar av rött tegel och takpannor av rött tegel. Radhusen innefattar 
10 lägenheter. 

Befintlig radhusbebyggelse settji·å" söder 

Tillhörande garage till radhusbebyggelsen kommer att rivas då de är 
i dåligt skick. Möjlighet att uppfOra forråd framför dessa hus ges. 
Nya carportar planeras att uppföras i samband med genomförandet 
av den nya parhusbebyggelsen. 

Den planerade nya bebyggelsen på tomten utgörs av två bostadshus 
i en våning, med upp till 2 lägenheter i varje hus. 



6(11 ) 

Bålsta 1:207 med ettjNstående enbostadshus, settfi'ån söder. 

Fastigheten Bålsta 1 :207 är bebyggd med ett fj-istående bostadshus i 
gult tegel med takpannor av rött tegel. Den nya planen ger möjlighet 
att bygga ut närmare gatan. 

Kommersiell service 

Bålsta nya centrum ligger ca 2, l km från planområdet med ett stmi 
utbud av kommersiell service. 

Offentlig service 

Behovet av offentlig service försöljs väl inom Bålsta tätmi. 

Både fårskola och skola fillllS i närområdet. Även gymnasium finns 
i tätmien. Ca 700 meter från planområdet ligger Västerängsskolan 
och på ett avstånd om ca 500 meter ligger Backsippans fårskola. 

Tillgänglighet 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 
lag. Det innebär att bostaden med tillhörande gemensalmna utrym
men ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. Även tillgängligheten utomhus, t 
ex beträffande markens lutning vid enh'eer etc. ska vara god. Till
gänglighetskraven behandlas närmare i bygglovskedet. 

11. 
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Friytor 
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Bebyggelsens karaktärsdrag och gestaltning 

Den nya bebyggelsen föreslås med två bostadshus i en våning. Hu
sen föreslås en placering vinkelrätt mot gatan. Mellan husen plane
ras en öppen plats för gemensam grönyta. 

Möjlighet för parkering med carport ges i den östra delen av plan
området samt ytterligare en parkeringsyta längst i väster mot Up
påkl'avägen. 

Tillkommande hus ska placeras med hänsyn till befintlig bebyggel
se. Höjden på den nya bebyggelsen föreslås med 6,0 meter för att 
överensställlilla med befintliga radhus och intilliggande villabebyg
gelse. 

Ny bebyggelse föreslås få långfasader av målad träpanel och gavlar 
i t ex rött tegel för att knyta an till befintlig bebyggelse. Takvillkeln 
får maximalt vara 3 O grader, salllina som intilliggande bebyggelse. 

Angränsande bebyggelse 

Angränsande villabebyggelse är i en våning. Byggnaderna är fristå
ende och uppförda av trä och tegel. 

Exempel på Ja'ingliggande bebyggelse, längs Uppåla'avägen 

Lek, rekreation och natul771iljö 

Befmtliga radhus har egna uteplatser. Befintlig villa har egen tomt. 

I och med fÖltätningen på fastigheten Bålsta 26:1 övergår en stor 
öppen gräsyta med infarter, till bostadsytor. Grönyta för möjlighet 
till gemensam lek inom fastigheten, föreslås i mitten av Ollli"ådet in
ramat av radhusen och de nya husen. 

Det films god tillgång till närrekreation, nännaste stora öppna grön
yta finns 60 meter nordväst om planområdet. Ett mindre skogsom
råde fillllS ca 100 meter sydöst om planOllU'ådet. 



Gator och trafik Gatunät 

Baldersvägen är en lokalgata och går söder om planområdet. Has
tigheten är 30 km/h. 

8(11) 

Angöring till föreslagen bebyggelse på fastigheten Bålsta 26: l, 
konllner att ske via Baldersvägen. Några parkeringsplatser nås via 
Uppåkravägen. Den nya bebyggelsen kOll11ner endast att medföra en 
mindre trafIkökning. 

Angöring till fastigheten Bålsta l :207 sker från Baldersvägen. 

Baldersvägen 

Gång- och cykeltrafik 

PIanområdet nås från Bålsta centrum via Västerdalen där gång- och 
cykelväg films fram till Västerhagsvägen. Separat gång- och cykel
väg finns inte utmed de närmaste gatorna omkring planoll11·ådet. 
Hastigheten i Uppåkra och Nydal är 30 km! h vilket möjliggör 
blandtrafIk. 

KollektiVtrafik 

Stockholmsvägen trafikeras av tre busslinjer som går mellan Bålsta 
- Uppsala, Enköping - Arlanda och Bålsta - Skokloster. Väster
hagsvägen trafikeras aven busslinje som går mellan Krägga-Bålsta. 
Avståndet till Stockl101msvägen/ Västerhagsvägen är ca 600 meter 
och avståndet till stationen är ca 2,1 km. 

Parkering och utfarler 

Boende i par-/radhusen kommer att ha tillgång tiII lite mer än 1,2 
parkeringsplatser per lägenhet, på fastigheten. En länga med carpor
tar samt en rad parkeringsplatser kan uppföras i södra delen av om
rådet längs med Baldersvägen samt en rad parkeringsplatser med in
falt från Uppåkravägen. Detta innefattar även platser för besökande. 
Mot korsningen Baldersvägen-Uppåkravägen gäller utfaltsförbud. 

För fastigheten Bålsta 1:207, sker parkering inom fastigheten. 



Bamkonventionen 

Störningar 

Teknisk försörjning 

. ":- -~~ - -
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FN:s konvention om bamets rättigheter (bamkonventionen) består 
av 54 artiklar. Sverige har förbundit sig att följa konventionen och 
Håbo kommun har beslutat att konventionen särskilt ska uppmärk
sammas i konununens planer. I detta planfårslag lyms anlagd lekyta 
lyms inom planO!lli"ådet och vid ett genomförande av planen avses 
delar av den befintliga miljön sparas för att skapa en attraktiv 
gårdsmiljö, vilket verkar för att så långt som möjligt uppfylla kon
ventionen. I näronu'ådet finns även god tillgång till olika grönonu'å
den. Ett nälTekreationsområde finns ca 60 meter nordväst om plan
området och ett mindre skogsområde ca 100 meter sydöst om plan-
011l1'ådet 

Bedönmingen är att en god boendemiljö för bam kan skapas. 

Buller 

Jämvägen ligger ca 130 meter non' om planområdet och bedöms ej 
påverka bebyggelsen inom planområdet. 

Skuggning 

Höjden på de nya bostadshusen är densamma som befintlig rad
husbebyggelse inom fastigheten samt intilliggande villabebyggelse. 
En solstudie har gjorts får att se hur den nya bebyggelsen kan kom
ma att påverka solfårhållanden får befintlig bebyggelse. Enligt sol
studien kO!1!1Uer befintliga radhus inom planområdet att skuggas till 
viss del på grwld av de få,Tåd som tillåts uppföras. Några lägenheter 
k0l1l1ner att skuggas av de nya bostadshusen under ett par tinunar på 
eftelmiddagen under höst och vår. Under sommaren bedöms befint
lig radhusbebyggelse endast skuggas av nya förråd, inte av de nya 
bostadshusen. 

Av intilliggande fastigheter är det Bålsta l :207 som bedöms påver
kas något under vår och höst av skuggning från de nya bostadshu
sen. 

Bebyggelsetäthet och skuggfårhållanden bedöms allmänt inte vara 
annorlunda än för området i stort. 

Vatten och aVlopp 

Den nya bebyggelsen ansluts till det k0l1l1nUnala vatten- och av
loppsnätet. 

Dagvatten 

Dagvatten skall ledas till befintliga dagvattenledningar som finns på 
fastigheten. 

Befintlig dagvattenledning på tomten behöver flyttas på grund av 
den nya bebyggelsen. 
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Vätme 

Befintlig radhuslänga på fastigheten Bålsta 26: l är ansluten till 
bergvänlle. Möjlighet finns för ny bebyggelse att ansluta sig till 
bergvärme. Detta är i linje med Håbo kommuns energi- och klimat
strategi om en fossilbränslefri kOll1ll1un 2050. Strategin ilmebär 
bland atmat att uppvämming av direktel endast får ske om särskilda 
skäl föreligger, att förnybara energikällor ska at1Vändas frrunför fos
sila och att jord-/berg- eller sjövännepump rekommenderas där det 
är lämpligt. 

El 

Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet. 

Tele och data 

Ny bebyggelse ansluts till det befintliga nätet. 

Avfall 

Avfallet ska hanteras enligt Håbo kommuns renhållningsordning. 

Nännast belägna återvumingsstationer finns vid gamlajärnvägssta
tionen ca 600 meter från planområdet, återvillllingscentralen i Väs
terskog ligger ca 1 km bOli. 

Administrativa frågor Genomföratldetiden är 10 år från den dagen planen vilmer laga 
kraft. 

Inverkan på miljön Konsekvenser av planens genomförande 

Ett genomförande av detaljplanen medför att fastigheten Bålsta 26:1 
fÖliätas med två bostadshus med lägenheter och att den byggbara 
ytan längs med gatatl på Bålsta l :207 ökar (mindre andel "prick
marlc", d v s mark som inte får bebyggas). 

Stadsbild 

Den nya bebyggelsen föreslås till en våning, likt befintlig radhusbe
byggelse och intilliggande villor. Tillskottet av radhus/pat'lms bland 
villorna bedöms ej påverka området negativt då tillkommande vo
lymer är små. 

Detaljplatlen medger en förtätning närmast gatan vid Baldersvägen vil
ket kommer att fdrändra stadsbilden i området. Detaljplatlen bedöms 
inte påverka stadsbilden negativt. Den idag vida fdrgårdsmat'ken ger ett 
svagt avgränsat gaturnm. En fdltätning av området bedöms kUlma ge 
positiva estetiska effekter på oUlrådet med ett tydligare avgränsat gatu
rum. 

Skuggning 

De nya bostäderna ska uppfdras i en våning fdr att minunera skuggning 
av omkrulgliggatlde bostadshus. För befintlig radhusbebyggelse inom 
fastigheten Bålsta 26:1 umebär fdliätningen förändrad utsikt samt 
att befintliga lägenheter kommer att skuggas något under vinter
halvåret. 



Övrigt 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 

Bålsta i oktober 2011 

Håbo kOlmnun 

Klas Ljungberg 

TfPlanchef 
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Trafik 
Antalet utf8.1ier konllner med den nya detaljplanen att minskajämfölt 
llled dagsläget vilket bidrar till en ökad trafiksäkerhet En samlad par
kering ska 8.11Ordnas istället får nuval"8.11de läge där pal"kering sker utan
får den egna bostaden, Den nya bebyggelsen kOnlll1er endast att med
fåra en mindre trafikökning, 

Störningar 
Under byggskedet kan tillfälliga störningar fårekolllma, för närliggan
de bostäder, Stömingarna bedöms dock inte V8.1'a 5tö11'e än vid nonnala 
byggprojekt, 

Detaljplanen h8.1' tagits fram i samarbete med Tengbom Uppsala, 

I framtagandet av detaljplanen har Sara Lindh, planarkitekt, deltagit. 

Anna Nilsson 

Plan8.1'kitekt 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 151 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/79 

Förslag till projektplan för arbetet med Vision för Håbo kommun 
samt beslut om tillsättande aven tillfällig beredning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 att uppdra åt styrelsens förvaltning 
att se över "Vision 2015" och att dokumentet ska utgöra ett komplement till 
översiktsplanen. En projektplan får en ny vision har därför skrivits fram. 

En vision är en politisk produkt som sanmlanfattar kommunensviljeinrikt
ning mot ett specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig och väl 
kommunicerad till anställda, alhnänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad kOlDlmmen vill åstadkOlDlna i generella och vi
sionära tenner. Visionen blir därför övergripande övriga kommunala strate
gier och har en bred politiskt förankring. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för vision 2012-06-29, (hid nr 2012.2134) 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 117. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, förutsatt fullmäktiges godkäJ.mande om att en ny Vi
sion för Båbo kommun ska tas fram, att för perioden 2012-2013 anvisa 
300 tkr ur styrelsens ofördelade medel för detta arbete. 

Kommunstyrelsens förSlag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhlläktiges beslut 

1. Fulhlläktige antar fureliggande proj ektplan för framtagande av Vision 
för Båbo kommun. 

2. Fullmäktige tillsätter en tillfällig beredning bestående aven representant 
fi:ån varje palii representerat i konlllmnfullmäktige. 

3. Fullmäktige beslutar att kOlDlnunstyrelsens ordfurande och kommun
fullmäktiges ordförande ska ingå utöver representanter enligt strecksats 
nr 2, i den tillfälliga beredningen. 

EXPEDIERAD SIGI~ATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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PROJEKT 1 (4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
. 2012'06-29 

Vår beteckning 

KSnr2012.2134 

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

Projektplan Vision 

Bakgrund 

Vad är en vision 
En vision är en gemensam utgåugspunkt for kommuual utveckling för att skapa 
skapar effektivitet, solidaritet, tydlighet i en liten men växande ko=un. 

En vision är en gemensam viljeyttring om kommunens fardväg fdr att detta skapar 
enhetlighet och politisk konsensus. 

En vision tillhör hela kommunen, medborgare och organisation för att få verklig 
genomslagskraft och verkningsfdrmåga. 

En vision är alla delaktiga i fdr att skapa en fungerande vision som alla vill använda 
och vårda. 

Varför behövs en vision för Håbo kommun 
Håbo kommun behöver en enhetlig planerings grund. För närvarande tar kommunens 
olika fdrvaItningar fram strategiska dokument inom speciflka sakOlmåden. Dessa 
strategier behöver samordnas bättre med varandra fdr att effektivisera det strategiska 
arbetet 

Håbo kommun behöver en tydlig politisk viljeinriktning. Den nuvarande visionen är 
okänd i organisationen och externt och den politiska viljeriktningen blir därfdr otydlig 
och vag gentemot anställda, allmänhet och näringsliv. En vision skapar tydlighet i det 
interna arbetet och skapar en gemensam front utåt 

Enhetlighet och tydlighet skapar effektivitet i en liten organisation. Ett gemensamt 
visions dokument kan skapa effektivitet i en liten organisation. Strategiska funktioner kan 
dra nytta av visionen och av varandras arbete och erfarenheter och behöver inte ständigt 
återuppflnna processer och metoder får strategisk planering. 

Projektets innehåll 
Föreliggande projektplan fdr en ny vision fdr Håbo ko=un innehåller: 

framtagande av vision får Håbo ko=un som avser hela ko=unen och med bred 
Idrankring i organisationen samt 

framtagande aven Håbo-modell får strategiskt, långsiktigt arbete som pekar ut hur Håbo 
ko=un arbetar med framtagande av strategier (se projektplan får "Håbo-modellen"). 

-:ro-
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PROJEKT 2(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-06-29 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2134 

Visionens syfte och innehåll 

Vad är ett visions dokument 
En vision är en politisk produkt som sammanfattar kommunens viljeioriktning mot ett 
specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig och väl kommunicerad till anställda, 
allmänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad kommunen vill åstadkomma i generella och visionära termer. 
Visionen blir därför övergripande övriga kommunala strategier och har en bred politiskt 
förankring. 

Inriktningar 
För att visionen ska bli konkret kan den brytas ner i ett mindre antal konkretiseringar eller 
inriktningar. Inriktningarna har var sin utgångspnnkt som alla tar avstamp i visionens 
huvudtema. Genom ioriktningarna blir det lättare att konkretisera visionen i det praktiska arbetet 
med strategier och planer. 

Cyklisk modell 
Håbo kommun är beläget i en dynamisk och ständigt växande Mälardalsregion. Denna placering 
är en förutsättning för Håbo kommuns ständiga tillväxt. Detta tillstånd av förändring kräver 
ständig förnyelse, såväl strategiskt som operativt. 

Visionen för Håbo kommun bör därför revideras med jämna mellanrum med hänsyn till de 
politiska mandatperioderna. En vision som är väl förankrad och stabil i organisationen behöver 
minst åtta år mellan revisionstillfållen. 

Det är också viktigt att visionen bygger på bred politiskt konsensus och inte blir en viljeriktning 
enbart för styrande politiska partier eller block. 

StyrmodeI! 
En målsättning med visionen är att den ska fungera som utgångspunkt för kommunala strategier 
och planering. Hur visionen kan bli en del av strategisk planering så som översiktsplaning och 
milj öplan framgår av Håbo-modellen. . . 

Visionen ska även fungera som utgångspunkt för de kommunala målsättningarna som uttrycks i 
fullmäktiges övergtipande mål, nämndsmålen, verksamhetsplaner och i budget. 

Organisation 

Projektledare 
Plan- och utvecklingsavdelningen projektleder framtagande av vision för Håbo kommun. 

Arbetsgrupp 
Består av t j änstemän från samtliga förvaltningar. Arbetsgruppen bistår projektledare i 
framtagandet av visionen. Detta skapar breddare perspektiv och underlättar förankring. 

Referensgrupp 
Referensgrupp består av konunundirektörens ledningsgrupp. Förvaltningscheferna utser i samråd 
med projektledaren medlel=ar i arbetsgruppen från respektive förvaltning. Det är viktigt att 
referensgruppen involveras tidigt i processen och deltar i workshop och föranhingsarbete. 

~I I 
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PROJEKT 3(4) ~ w HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-06-29 

Vår beteckning 
KSnr 2012.2134 

Referensgruppen infonneras fOltgående under projektets gång. 

Politisk styrgrupp 
Den politiska styrgruppen är en beredning som i fonnel bemärkelse leder arbete med visionen 
och lämnar fdrslag till vision till kommunfullmäktige. Beredningen utses av kommunfullmäktige 
och består av politiker från samtliga partier i fullmäktige. 

Politikernas roll är att representera allmänheten och tillsammans med tjänstemännen arbeta fram 
visionstexten. Beredningen ansvarar även ytterst för eventuell medborgardialog. 

Hur tar vi fram en vision 

Process 
Föreliggande projektplan antas av kommunfullmäktige under hösten 2012. Fullmäktige tillsätter 
en politisk styrgrupp i fo= av beredning med deltagare från alla politiska partier i fullmäktige. 
Beredningen ansvarar i fonnel mening fdr visionsarbetet. 

In- och omvärlds analys inleds som ska ligga till grund fdr visionen. I detta kan fdljande moment 
ingå: 

Inventering av regionala och nationella visioner och planer. 

Resursinventering, SWOT-analys, etnografisk studie. 

Demografisk analys. 

Medborgardialog exempelvis i fonn av enkäter och andra undersökning31·. 

Beredningen har uppst31tsmöte och inleder arbetet. Grundläggande frågeställning31· avseende 
visionens struktur och omfattning tas upp fdr diskussion. 

En workshop planeras med beredningen och t j änstemän som syftar till att fonnulera en vision fdr 
Håbo kommun samt tillhörande inriktningar. Under workshopen presenteras resultaten från in
och omvärldsanalysen v31lJå deltagarna uppmanas att ta franl en övergripande struktur och 
visionsinnehåll. 

Resultatet använder arbetsgruppen till att fo=ulera och konkretisera ett fdrslag till 
visionsinnehåll. Ett färdigt fdrslag till vision lämnas av beredningen till kommunfullmäktige. 
Fullmäktige remitterar förslaget till kommunens nämnder och politiska partier som får yttra sig. 
Kommunfullmäktige kan därefter fatta beslut om att anta visionen. 

Intern och extern kommunikation 
För att fdrankra visionen internt och kommunicera den externt tas en kommunikationsplan fr3ll1 
som ger fdrslag på informationsinsatser och åtgärder. Exempel på åtgärder är design och layout, 
arrnonser på webben och i press, trycksaker, utskick, roll-up etc. 

För framtagande och genomIdrande av kommunikationsplan anSV31-31· informations
. /kommunikations funktion. 

\'2-



HÅBO 
KOMMUN 

Projektplan antas 

Ko=unfullmäktige tillsätter beredning 

Uppstartsrnöte 

In- och ornvärldsanalys 

Workshop 

Framskrivande av förslag till vision 

F örslaget lämnas till kommunfullmäktige 

Remittering till politiken 

Antagande 

Intern och extern fdrankring 

IntemJextern kOIDlnunikation 

In- och omvärldsaoalys 

Workshop (konsulttionnar) 

S:a 

Politisk arvodering ti1lkoIDlTIer. 

KF 

KF 

PROJEKT 
Datum 
2012-06-29 

Beredning! arbets grupp 

Arbetsgrupp 

Beredning/arbetsgrupp 

Arbetsgrupp 

Beredning 

Alla nämnder/partier 

KSAU,KS,KF 

Arbetsgrupp 

100000 

100000 

100000 

300000 

\'2~ 
4(4) 

" Vår·bet~ckning 
KS nr 20.12.2134 

Sep 2012 

Sep 2012 

Okt 2012 

Höstlvinter/vfu: 
2012/2013 

Vinter/vår 2012 

Vår 2013 

Vår/sommar 2013 

SOIDlnar 2013 

Höst 2013 

Höst 2013 





HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 152 KS 2012/74 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar Dagvattenpolicyn för Håbo kommun, daterad 
2012-01-25, att gälla från och med 2012-10-01 och tills vidJrre. 

2. Fullmäktige uppdrar till milj ö- och tekniknämnden att besluta om mind
re justeringar av och tillägg till policyn. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr2D12.2662 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-07 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN §47 

Dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 

MTN 2011/61 

Dagvattenpolicyn fdr Håbo kommun har tagits fram för att möta ett behov 
som films i Håbo konmmn samt på flertalet fdrvaltningar. Dagvatten är en 
fdrvaltningsövergripande fr·åga. Det har fdrekommit att frågan har ramlat 
mellan stolama vilket fått stora konsekvenser fdr kommlllillledborgare. Flera 
fastigheter har haft, och har, problem med stillastående dagvatten i områden 
där de dagvattenlösningar som fdrespråkats inte haft de rätta geotekniska 
förutsättningarna. LösningaJua har varit svåra att implementera i efterhand. 

Dagvattenpolicyn har också tagits fmn fdr att tillmötesgå de lagkrav som 
ställs bland almat i ramdirektivet för vatten sanlt som ett led i kOl=lunens 
aJ'bete med de 16 nationella miljömålen. 

Målet fdr Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principerna för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i 
kommunens arbete med dagvattenrelaterade frågor på de olika avdelningama. 
Den ska vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta 
dagvattenfrågan. Främst gäller det dagvattenfrågoma i skeden för planering, 
byggande samt drift och underhåll. Avdelningarna ska själv, som expelier på 
sina områden, välja de metoder och vägar som uppfYller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdelningaJ' som berörs direkt eller 
indirekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvarande 
och kOnllnaJlde förhållande till dagvatten haJ' diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningar. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som lärl111ats på policyns innehålL 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-25 
Utredning av dagvattenpolicy för Håbo konllnun 
Dagvattenpolicy för Håbo kOlmnllll 

Beslut 

1. Dagvattenpolicyn för Håbo kOlmnun godkä11l1s. 

2. FöljaJlde tillägg görs till policyn under rubriken ÖvergripaJlde, sid 1, 
Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för 
omhändertagande nära källaJl saknas. 

3. Föreslå kOlmnunfnllmäktige att anta dagvattenpolicyn rör Håbo 
konnllun att gälla från 1 oktober 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.10S0 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 

. --_.""~-_._-~>-""-'._"-----'.-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2011/183 

Redovisning av beredd motion om kommunens långsiktiga eko
nomi, motionärer: Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M) 

Bakgrund 
Av motionen framgår att Håbo kommun har stora skulder. Med tanke på att 
kommunen bara har 20 000 invånare innebär det att skuldsättning per invå
nare är hög. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspaliiet i Håbo: 
1. En ordentlig genomlysning av kommunens lånebild skall göras. 
2. Ta reda på när upplåningen började och varfdr. 
3. Ta reda på hur lånen hanterades och vilka alllOlieringsplaner som 

falllls? 
4. Vad har denna upplåning lett till? 
5. Visa på en plan hur vi skall halltera låneskulden för franltiden. 
6. Fastställa en plan fdr hur vi skall hantera frilllltida investeringal'. 
7. Göra en plan fdr hur vi skall klal'a finansieringen i fr·allltiden." 

Motionssvar 

Varfar har Håbo kommun en hag skuldsättningsgrad? 
Förklaringsfaktorer, historiskt, till kommunens skuldsättning är b1.a. resul
tatutveckling åren 1996-2001, investeringssatsningal' inom skolan fu'en 
1996-2003 och infriande av borgen, år 1996. Dessutom är Håbo den kom
mun som växt mest under de senaste 40 åren och kOl=mnen hal' under stora 
delal' av 2000 talet iovesterat i nya byggnader om ca 100 fdrskoleplatser/år. 

I takt med att kommunen växer och kommunens äldre befolkning ökar har 
det ställt stora krav på konmmnal service och utbyggnad. Investeringsbeho
ven de senaste åren hal' Val"it stora inom bl.a. äldreomsorgen, LSS
verksalnheten (lagen om stöd och service) och inom VA-verks81nheten. För 
att fmallsiera dessa iovesteringar har kommunen varit tvllllgen att uppta nya 
externa lful fr'ån kreditinstilutioner. Under år 20 11nettoupplfulade komlllu
nen 49,0 mkr och under ål' 2012 uppgår planerad uppifuung till ca 106,0 
mkr. 

Investeringalua i komlllunens fastigheter och aluäggrungal' har lett till att 
k0l.ll111UllenS bokfdrda värde för allläggningstillgfulgar i balansräkningen 
ökat frårl ca 300,0 mkr år 1995 till 794,0 mkr, år 2011. Samtidigt som 
komlllunens långfristiga skulder ökat fr'ån 145,0 mkr til1481,OO mkr fu' 
2011. 

Ovanstående fr'ågeställningar innebär även att en beskrivning måste göras av 
de viktigaste faktorer som påverkat ekonomin under perioden 1996 - 2003. 
Vilket redovisas nedall. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.260B 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 

Resultat åren 1996-2000 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2011/183 

Under år 1996 skedde en omläggning från ett statsbidragsbaserat system till 
ett system för utjämning av kostnader och intäkter. Detta innebar att kom
munen var tvnngen att ställa om och anpassa verksamheten till den föränd
rade ekonomin. 

För år 1997 nettoutbetalade kommunen 25,1 mkr till skatteutjämningen, vil
ket motsvarade en uttaxering med 1,23 kr per skattekrona. 

Kommunen uppvisade årliga underskott om 30-40 mkr under åren 1996-
200 l, på grmld av att kommunen inte kunde anpassade kostnadema till de 
minskade skatteintäkter eller höj a kOll11l1unalskatten som behövdes får att 
balallSera ekonomin. Se tabellen nedan. 

Resultatutveckliug åren 1996-2000 

Ar I Resultat, mkr 
1996 i -31,8 
1997 I -46,5 
1998 l -26,8 
1999 I -30,9 

I 
2000 I -44,7 
Summa I -180,7 

Under perioden 1996-1998 sände Håbo kommun fem skrivelser till inrikes
departementet avseende skatteutjänmingssystemets negativa effekter för 
kOl=lUnen. Uppvakning av ministem gjordes också. Håbo konllllnn erhåll 
inte något utfall i f011n av lättnader i ntjämningssystem eller motsvarande. 

Ål" 1999 inlämnades en ansökan om stöd till regeringen, vars bostadsdelega
tion fick uppdrag att handlägga ärendet med kommundelegationen. År 200 l 
erhåll konmlUnen 7,9 mkr från kommundelegationen, som motprestation 
krävde kÖlllinUlldelegation att kommunen kunde uppvisa åtgärder i f011n av 
minskade ko stnader. 

Kombinerat med minskade kostnader och for att kOlllina tilh·ätta med eko
nomin höjde kommunen utdebitering med 1:00 kr per skattekrona år 2001 
och ytterligm·e med 0:85 kr per skattekrona år 2003. 

Frårl och med år 200 l har kOlllmunen uppvisat positiva resultat. 

Investeringar 1996-2003 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNII~G 
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HÄSO 
KOMMUN 

Kommunsiyrelsen 

KS § 141 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2011/183 

Samtidigt som kOJ=lUllen hade problem med att balansera ekonomin till de 
förändrade ekonomiska förutsättningarna staltades ett omfattande invester
ings-/ombyggnadsprogram för kommunens skolor. 

År 1995 fattade kommunfullmäktige ett beslut om Skola 2000- koncept, vil
ket innebar att alla stölTe skolor ska vara ombyggda år 2000. Totalt investe
rades 342 mkr i kommunens skolor under perioden 1996-2003, se tabellen 
nedall. 

Skola 2000 investerinaar 
" Ob;ekt Utfall 1996-2003, tkr 

Gransäterskolan -46722 
Kvarnbacksskolan -38798 
Ellebyskolan -29232 
Futnrumskolgård -3 661 
Gränadalenskola -63 703 
Fridgårdsskolan -73 732 
Västerängsskolan -83202 
Slottsskolan -3 143 
Summa i -342193 

, 
Hela mvestermgssatsmngen 1l10m skolan lal1efll1allSlerades 1111 100 %, Vilket 
också har bidragit till den höga skuldsättning som kommunen har idag. 

Utöver investeringar i kommunens skolor investerades 183 mkr i övriga all
läggningar exempelvis vägar, gator och Vattenanläggningal·, Totalt 525,5 
mkr. 

större infriade borgen under perioden 1996-2003 
Under 1996 begärdes idealbyn i konkurs val"Vid Håbo kommun Val· tvungen 
att lösa vissa borgensåtagal1de. Totalt infriades borgen om 54,0 mkr, val"Vid 
nyupplåning skedde. 

Låneskufd åren 1996-2011 
Nedm redovisas hur kommunens skuldsättning ökat me11all åren 1996 fram 
till 2011 och för att kulma dra slutsatser redovisas även investeringsvolym 
och hur stor andel av investeringar är skattefinal1sierade respektive lånefi
nal1sierade under perioden 1996-2011. 

JUSTERARE ~ 

fi I +K I a1 I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

'Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

1995 -25,1 
1996 31,8 
1997 49,9 
1998 15,0 
1999 56,4, 
2000 160,3 ' 
2001 13,5 
2002 6,2 
2003 20,9 
2004 
2005 -15,8 
2006 24,5 
2007 -14,4 
2008 -9,1 , 
2009 -28) 
2010 -23,0 
2011 48,0 

Analysen ovan visaT att kommunens höga skuldsättnings grad beror till stor 
på den omfattande investeringsnivå under åren 1996-2011 och de årliga un
derskotten under perioden 1996 - 2000 samt de infriade borgensåtagande 
som kOllliuunen hade för idealbyn i Skokloster år 1996. 

Totalt under perioden uppgår lånefinansieringen av kommunens invester
ingar i inventarier och anläggningar till 361,0 mkr eller i genomsnitt till 36,7 
procent, skattefinansieringen av kommunens investeringar uppgår i genom
snitt till 63,3 procent eller 624,0 mkr. 

Hur skall kommunen hantera låneskulden och framtida investeringar. 
Ytterligare frågeställningar som motionärerna vill ha svar på är hur kommu
nen skall hantera lånesk."l.llden och fmansieringen av investeringar i fiamti
den. Nedan fdrs ett alhnänt resonemang om möjliga altemativ, eftersom det 
krävs politiska avvägningar från de fdrtroendevalda. 

Utmaninga( för kommunen 

Håbo kOllJll1un är ung och salcnar i st011 sett de övervärden på tillgångs sidan 
i balansräkningen som många andra k01llinunema i Stockhohnsonu'ådet 
kUllilat använda fdr att finansiera sin expansion. 

O. 
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176,7 
226,6 
241,6 
298,0 
458,3 
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507,5 
493,1 
484,0 
455,7 
432,7 
480,8 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~" 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 20111183 

Den demografiska utvecklulgen i kommunen, inklusive ökningen av äldre, 
har ställt stora krav på kommunal service och utbyggnad. 

Att minska skuldsättningen av ekonominull1ebär for kommunen antingen 
att höja kommunalskatten, att höja avgiftema, att sänka kostnaderna eller en 
kombination av dessa. 

Ett alll1at sätt att lninska skuldsättningen är hårdare prioritering av de årliga 
investeringsbehoven i framtiden, av de fOltroende valda, och ett högre re
snltatkrav. De medel som finns till komm1111ens forfogande for att antingen 
al110ltera av på skulden eller for att investera i fastigheter och aJ.uäggrilllgar, 
är avskrivningskostnader ca 44,0 mkr (år 2012) och det resultat som kom
munfullmäktige fastställer årligen ca 12,5 mkr (år 2012), det vill säga ca 
56,5 mkr. 

Ett tredje sätt är att komm111l.fullmäktige styr genom att ange skaJ.}Ja fmansi
ella mål, exempelvis; 

1. Nyuwesteringar skall fmansieras fullt ut med skattemedel 
2. Återbetalning av låneskulden ska ske med xx kronor. 
3. Resnltatet ska uppgå xx procent av skattenettot. 

Utifrån dessa fdrutsättningar får t j änstemaJ.ll1aorganisationen arbeta fr= 
budgetförslag for nästkolllinaJ.lde år till kommunstyrelsen och kOlllinunfull
mäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion om Båbo kommuns långsiktiga ekonomi, motionärer; Carina 
Lund (M) och Lem1aJ.t Carlsson (M) 
Tjänsteskrivelse 2012-07 -16 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2012-08-21, § 118. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlllillU1l.fulhlläktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kOlllinunstyrelsens yttrande, 
att motionen skall anses besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTEAARE 

i1L. l;; V I!?J I 
Nr 2D12.26D8 



Motion gällande Håbo kommuns långsiktiga ekonomi. 

Håbo kommul1 har genom åren dragit på sig gigantiska skulder. Vi har nu i koncernen ca 1,5 
miljarder kronor i skulder. Med tanke på att vi bara är 20 000 invånare i kommunen innebär 
det att vi, var och en, har en skuld på 75000 kronor. Barn som VUXl1a, ung som gammal. Om 
vi enbart ser till invånare i arbetsför ålder blir skulden hela 150 000 kronor per person. 
Ofattbara siffror. 
Trots detta är det viktigt att vi även i framtiden kan säkerställa en god service och omvårdnad 
för våta medborgare. 
Vi måste ta lärdom av historien och kunna göra rätt framöver. 

Med detta S0111 bakgrund föreslår vi att en ordentlig genomlysning sleaU göras av lånebilden. 
Historiskt, när började upplåningen? Varför? Hur hanterades det? Vad har det lett till? 
Framåt. Hur skall vi hantera låneskuIden och dess konsekvenser och framförallt hur skall vi 
hantera framtida investeringar och hur klarar vi finansieringen i framtiden? 
Majoriteten måste inse att vi inte kan fOltsätta lånekarnsellen avseende investeringal" utan 
måste hitta andra lösningar till exempel privata aktörer inom olika områden. 
Om vi inte hittar nya lösningar är bara räntekostnaden i nivå med en stor del av till exempel 
kostnaden för ett nytt äldreboende. 
Kommunerna runt omkring oss har lyckats med detta samtidigt samman anlägger nya 
anläggningar inom olika verksamhetsområden. 

Vi vill ta ansvar fOr Håbo och kommande generationer. 

Vi föreslår därfOr att: 
l. En ordentlig genomlysning av kommnnens lånebild skall göras. 
2. Ta reda på när upplåningen bÖljade och varför. 
3. Ta reda på hur lånen hanterades och vilka amOlieringsplaner som fanns? 
4. Vad har denna upplåning lett till? 
5. Visa på en plan hur vi skall hantera lånesk-ulden för framtiden. 
6. Fastställa en plan för hur vi skall hantera framtida investeringar. 
7. Göra en plan för hur vi skall klara finansieringen i framtiden. 

Bålsta 2011-10-23 

Carina Lund (M) 
Lelmart Carlsson (M) 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 142 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-09-03 

KS 2012/37 

Redovisning av beredd motion om att använda "grön" asfalt i 
stället för asfalt som är kräver mer energi vid framställning, mo
tionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
. Av motionen :6:amgåT röljande: " Vid framställning av asfalt produceras det 

stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet med asfaltsbeläggning 
har miljörisker. "Grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora 
koldioxidutsläpp, fInns nu att tillgå. "Grön" asfalt är även bättre rdr arbets
milj ön. Flera kommuner runt om i Sverige använder idag grön asfalt för 
dess positiva konsekvenser rdr miljön och arbetsmiljön. 

Motionärerna fcireslår att fullmäktige beslutar att möjligheten att i framtiden 
använda "grön" asfalt som beläggning rör våra gator, cykel/gångvägar och 
anm'a yior undersöks. 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 35, motionen till miljö- och teknik
närm1den, rör beredning. 

Av nälImdens yttrande framgår bland armat följ ande: "De stora aktörerna 
inom asfalts branschen har tagit fran1 egna olika sätt som sänker energiåt
gången vid asfalttillverkningen. Håbo kommuns nuvarande upphandlade 
entreprenör NCC Roads kallar sin lösning för Green Asphalt. De har lyckats 
ta fram en asfalt där temperatnren har sänkts med 40'C och dänned fått en 
energibesparing vid tillverkningen på 30%. Denna asfalt kan bara läggas vid 
konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vam stötTe om man bara 
behöver lägga en tnnnbeläggning som NCC kallar för Viacogrip. Denna typ 
av asfalt har vi redan testat på några objekt i kommunen (bl.a. Kraftleden 
och Västerhagsvägen). 

NCC Roads haT meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till som
maTen fdr att kunna leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan / bör inte 
läggas för hand utan ska läggas uteslutande med läggare rör att få ett bra re
sultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men ska 
å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika mycket 
och får en längre hållbarhet." 

Nänmden föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfulhnäktiges beslut 2012-03-26, § 35 
Miljö- och tekniknämJ.1dens yitrande 2012-05-07, § 48 
Tjänsteskrivelse 2012-07 -09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 119. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2612 
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r"1l HÅBO 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 142 

Utskottet tillstyrker att motionen bifalls. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/37 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund om milj ö- och tekniknämndens be
slut om att utreda användning av "grön" asfalt, att motionen bifalls. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2612 
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SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 
HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

Datum 
2012-06-07 , Hp,BO KOMr':'UN-' 

/ 
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Motion om användning av "grön" asfalt för beläggning av gator 
med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
En motion angående "grön" asfalt har remitterats till miljö- och 
teknilmämnden. Motionären vill att milj ö- och teknikförvaltningen utreder 
möjligheten att använda "grön" asfalt i framtiden. 

De stora aktörerna inom asfalts branschen har tagit fram egna olika sätt som 
sänker energiåtgången vid asfalttillverkningen. Båbo kommuns nuvarande 
upphandlade entreprenör NCC Roads kallar sin lösning för Green Asphalt. 
Dehar lyckats ta fram en asfalt där temperaturen har sänkts med 40'C och 
därmed fått en energibesparing vid tillverkningen på 30%. Denna asfalt kan 
bara läggas vid konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vara 
större om man bara behöver lägga en tunnbeläggning som NCC kallar för 
Viacogrip. Denna typ av asfalt har vi redan testat på några objekt i 
kommunen (bl.a. Kraftleden och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till 
sommaren för att kunna leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan! bör 
inte läggas för hand utan ska läggas uteslutande med läggare fOr att få ett bra 
resultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men 
ska å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika 
mycket och rar en längre hållbarhet 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskri velse, daterad 2012-04-20 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-03-26, KF § 35 

JUSTERARE 

Beslut 

L Uppdra till förvaltning att utreda möjligheterna att använda "grön 
asfalt". 

2. Godkänna förvaltningens svar på motionen och överlämna svaret till 
ko=unfullmäktige. 

3. Föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr2012.10S1 
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Folkpartiet Uberaierna 
lokalföreningen f Håbo kommun 

Motion angående "grön" asfalt 

Varje ar belägger vår kommun gator och cykel/gångvägar och andra ytor med asfalt. Vid 
framställning av asfalt produceras det också stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet 
med asfaltsbeläggning har sina miljörisker. 

Nu finns det "grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora koldioxidutsläpp och att 
arbeta med grön asfalt innebär en mycket bättre arbetsmiljö för utförama. Flera kommuner runt om 
i Sverige använder idag grön asfalt för dess positiva konsekvenser för miljön och arbetsmiljön. 

Därför yrkar vi 

att Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att i framtiden använda "grön" asfalt som 
beläggning för våra gator, cykel/gångvägar och andra ytor undersöks. 

Tomas Alm 
Gruppledare 
Folkpartiet Liberalerna 

Berith Skiöld 
Ersättare Miljö & Tekniknämnden 
Folkpartiet Liberalerna 

wvvw.folkpartiet.se/haabo 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 143 KS 2011/201 

Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsa till 
kommunens alla barn och ungdomar, motionär: Tomas Alm (FP) 

Av motionen framgår fOljande i sin helhet: "God funktion för elevhälsan är 
ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt for kOI11ll1unens alla ele
ver. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett grundläggande och 
viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet förtroende 
med den personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt med. 

Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad så
dan, är byte av elevhälsa ett negativi inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som hanJhon fått vid tidigar·e besök, om inte elev
hälsarl erbjuds alla skolor i kommunen, oavsett huvndmaIUlaskap. Att hålla 
kontakt och relation kvar mellan elevhälsa och elev ar en viktig del i elev
hälsarls funktion och en trygghet för eleven. 

Folkpartiet Liberalema yrkar att fulhnäktige beslutar: 

att alla kOI11ll1unens elever erbjuds möjlighet till kOI11ll1unens elevvård. 

att skolförvaltningen ser över hur elevhälsan kan stärkas med hjälp av de 
medel om250 tkr/år/heltidstjänst i två år, som regeringen har riktat." 

Fullmäktige beslöt 2011-12-19, § 153, att överläI11l1a motionen till skol
nänmden, for beredning. 

Av skohläJ.undens beslut framgår bland almat följarlde; "I skolforvaltDing
ens yttrande frall1går att förvaltningen för 2012 har sökt statsbidrag för att 
kumla stärka den kommunala elevhälsan. 

I yttr·andet beskrivs bland aJlllat också varför skolnäTmlden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskolorna. Skulle rättsläget och/eller andra flirutsätt
lungar· ändras på området kommer frågan att lyftas tillnäJ.lmden för ett nyit 
stälhungstagande. 

Nämndens beslut 
1. Skoillänmden överlänmar yitrandet som svar på motionen. 

2. SkolnäJ.lmden uppdrar till skolförvaltrungen att under 2012 flilja upp de 
fristående skolomas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksarnhet i skollagen, samt att löpande följa upp 
rättsläget på området. 

3. Skolnänmden föreslår att motionen anses besval·ad." 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ILI 
Nr 2012.2613 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
..Datum 
2012-09-03 

KS 2011/201 

Av till nämndens beslut hörande yttrande framgår bland 8.1mat följande sju 
styckevisa utdrag: 

Skolnä11lnden beslutade i s8.111band med beslut om intembudget 20 11, att 
inte sälja elevhälsa till fi-iskoloma i kommunen. 

13 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) finns regler om att en kommun 
inte får sälja verks8.1nhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida for
utsättning8.1TIa för en effektiv konkunells på marknaden, eller hfuDlllar eller 
är ägnat att hfuDlna, forekomsten eller utvecklingen av såd8.11 konkurrens. 

Skolnä11lnden beslutade som näl1mts i S8.111bmd med internbudget 2011 att 
inte sälja elevhälsa till fi'iskoloma, med hänvisning till den nya konknrrens
lagen. Vid tillfallet for budgetbeslutet f8.1ms det privata hälsofOretag i onu'å
det som erbjöd liknande tjänster, som gjorde att friskoloma kunde köpa in 
verksamheten från andra företag. Ett exempel på fOretag som erbjuder dessa 
tjänster är Sollentunahäls8.11s systerbolag Skolliäls8.11, vilka erbjuder flexibla 
lösningar på skolliälsovård for fi·iskolor. Företaget har mångårig erfarenhet 
av verksanmeten. Atttmdahälsan är ett armat exempel som erbjuder tjfulster 
inom elevhäls8.11s Olmåde. 

Skolförvaltningen har under perioden 2010-2012 anpassat elevhälsms verk
sanmet till det mtal b8.1TI och det behov som fmus i den kommunala verk
S8.1nheten. Friskoloma får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt for 
elevhälsa motsvar8.11de medelkostnaden per kommunal elev, så att de h8.1· 
möjlighet att köpa in tjänsten från fristående fOretag. 

I den nya skollagen (2010:800) som började gälla den 1 juli 2011,1,5 år ef
ter inträdet av den nya konkunenslagen, beh8.11dlar m8.11 också fi'ågm om 
möjlighetenfor kommunen att teckna överenskommelser med friskolor om 

. överlåtelse av det medicinska 8.11SV8.1·et. Skolfcirvalttungen kommer att se 
över möjligheten for kommunen att sälja elevhälsa till foljd av ändring8.1"lla i 
skollagen och konllner att folja utvecklingen vad gäller rättsläget. 

SkolfOrvaltningen kOlDlner också under 2012 att folja upp de fristående sko
lomas aktuella möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav.som ställs 
på elevhälsms VerkS8.11met i skollagen. Resnltatet av uppfOljningen kommer 
att åtenappOlieras till skolnälDllden för bedönnllng och ställningstagande. 

Det är av största vikt att följa utvecklingen på området gällmde friskolomas 
möjligheter att ta del av konmmnens elevhälsa. Om det skulle visa sig att 
rättslägetlforhåll8.11det ändras på Olmådet och om det bedöms som möjligt 
för kOlDlllUnen att erbjuda friskoloma elevhälsa inom r8.1nen for gällande 
fOrfattlungskrav, konnller fi'ågan att lyftas till skolnälDllden for ev. nytt 
ställningstag8.11de. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2613 
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Datum 

2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 143 KS 2011/201 

Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 153 
Skolnämndens yttrande 2012-04-03 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 37 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 122. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut· 

l. Fullmäktige beslutar med hänvisuing dels till uämudens 8llSökan om 
statsbidrag för att förstärka elevhälsovården sanlt dels till nämndens 
konm18nde överväg811den om försäljning avelevårdstjänst till friskDIor, 
att anse motionen besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESIYRKNING 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-07 

Skolnämnden 2012 -05- 2~ 

SKN §37 SKN 2011/155 

" 

Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommun'ens alla 
barn och ungdomar, motionär Thomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Ko=unfuiJmäktige beslutade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om fortiöpande elevhälsa till kommuoens alla bam och uogdomat 
till skolnämnden för beredninge " '. 
I skolfdrvaltningens yttrande framgår att fÖlvaltningen för 2012 har sökt 
statsbidrag för att kunna stärka den kommmmla elevhälsan. 

I yttrandet beskrivs bland annat också varför skolnämndell beslutade att inte 
sälja elevliälsa till friskolorna. Skulle rättSläget ocbJeller andra förutsätt
ningar ändras på OJmådet kommer frågan att lyftas till nämnden för ett nytt 
ställningstagande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 
Skolnämndell uppdrar till skolförvaltningen att uoder 2012 följa upp de 
fristående skolornas' möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som ställs 
på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande följa upp rättsläget 
på området. Skolnä1nnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 11,2012-05-02 
Tjänsteskrivelse, 2012-04-16 
Protokoll från kommunfullmäktige § 153,2011-12-19 
Motion från Folkpariiet Liberalerna (Tomas Alm); Motion om 
fOltlöpande elevhälsa till kommuoens ålla barn och uogdomar. 
Skolverket, Info=ation, Insatser för förstärkt elevhälsa, Dur 2011:1162, 
februari 2012. 

Beslut 
1. Skolnämnden överlämnat yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att uoder 2012 följa upp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande fOlja upp 
rättsläget på området. 

3. Skolnä1nnden föreslår att motionen ar1Ses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

./J ) I 

CfO. 
l EXPEDIERAD SIGi~ATUR UTDf,.AGSBE8TYRKI>JING Nr 2012.1734 
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T JÄNSTES KRIVHSE 1 (1) ~ ~ HÅBO. 
KOMMUN 

Datum 
2012-04-16 

Vår betecknlng 

SKN2011/155 nr2012.1316 

Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Maria Cameron, Administrativ chef 
0171-52645 
maria.tilly@bildning.habo.se 
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Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla 
barn och ungdomar, motionär: Thomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Ko=1illfullmäktige beslutade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar 
till skolnämnden fdr beredning. 

I skolfdrvaltningens yttrande framgåJ: att förvaltningen fdr 2012 har sökt 
statsbidrag för att kunna stärka den kommunala elevhälsan. 

I yttrandet beskrivs bland annat också varför skolnärnnden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskolorna. Skulle rättsläget och/eller andra förutsätt
ningar ändras på området kommer frågan att lyftas till nämnden fdr ett nytt 
ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från komm1illfullmäktige § 153,2011-12-19 
Motion från Folkpartiet Liberalerna (Tomas Alm); Motion om 
fOlilöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar. 
Skolverket, Info=ation, Insatser fdr förstärkt elevhälsa, Dnr 2011 :1162, 
februari 2012. 

Förslag till beslut 
l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till skolfdrvaltningen att under 2012 följa npp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa ntifrån krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande fdlj a upp 
rättsläget på området. 

3. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Skolförvaltningen 
Skolkontoret 
Maria Cameron, Administrativ chef 
0171-52645 
maria.cameron@bildning.habo.se 

Svar på motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla 
barn och ungdomar 

Sammanfattning 
Ko=unfullmäktige beslutade den 19 december 2011 (§ 153) att överlämna 
motionen om fOlilöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar 
till skolnämnden får beredning. 

Folkpartiet Liberalerna skriver i motionen att "God funktion för e1evhälsan 
är ett viktigt inslag får bra skolor och trygg uppväxt för ko=unens alla 
elever. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett grundläggande 
och viktigt krav får elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet 
fårtroende med den personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt 
med." 

"Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad 
sådan, är byte av elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som hanJhon fått vid tidigare besök, om inte 
elevhälsan erbjuds av alla skolor i ko=unen, oavsett huvudmanoaskap. Att 
hålla kontakt. och relation kvar mellan elevhälsa och elev är en viktig del i 
elevhälsans funktion och en hygghet för eleven." 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

• att alla kommunens elever erbjuds möjlighet till kommunens 
elevvård. 

• att skolfÖlvaltningen ser över hur elevhälsan kan stärkas med hjälp 
av de medel om 250 000 bonar/år/heltidstjänst i två år, som 
regeringen riktat. 

Skolförvaltningens yttrande över motionen 
Konnnunfullmäktige fastställde den 27 febmari 2012 § 20 reglemente för 
skolnä=den. Skolnämnden har enligt ko=unfullmäktiges beslutade 
reglemente ansvaret över kommunens elevhälsoenhet. 

Enligt det allmänna reglementet för nämndema (ANR) "Reglemente för 
Håbo kommuns nämnder" ansvarar varj e nämnd för den långsiktiga ' 
planeringen och strategiska utvecklingen av verksanilletema inom 
nämndens område. Nämnden ska även följa det egna onn'ådets allmänna 
utveckling och se till att aktuella lagar och bestännnelser efterlevs. 

Elevhälsans utveckling samt vilka uppdJ:ag som skolförvaltningen ska 
genomfåra, ligger inom skolnämndens ansvarsområde. Nämnden ska också 
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i enlighet med kommunallagens (1991 :900) 3 kap 13§ besluta i frågor som 
rör fdrvaltningen. 

Riktad satsning genom statsbidrag för förstärkt elevhälsa 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2012 till 2015 
genomföra insatser fdr att frirstärka elevhälsan. Uppdraget omfattar bland 
annat: 

• Stats bidrag till personalförstärkningar inom elevhälsan 

• Fortbildningsinsatser 

• Stödmaterial 

• Modell och indikatorer för att folja upp kvalitet och tillgång till 
elevhälsa. 

Skolförvaltningen har sett över elevhälsans verksamhet och har för 2012 
ansökt om statsbidrag fdr att kunna stärka upp den kommunala elevhälsan 
under perioden 1 juli 2012 till och med 30 juni 2013, med hjälp av det 
riktade statsbidraget om 250000 kronor/år/heltidstjänst i två år, som 
motionären nä=er. Skolförvaltningen har ansökt om att forstärka 
elevhälsans verksamhet med 2,2 heltidsijänster, bestående aven utökning av 
kurator, specialpedagog och psykolog. SkolforvaltningenlSkolnärnnden 
skjuter till ungefar 50 procent av kostnaden för utökningen, då kommunerna 
for att söka statsbidraget själva måste bidraga med en resursforstärkning for 
att ha möjlighet att söka bidraget. Skolförvaltningen ämnar använda medlen 
för den ordinmie kommunala elevhälsan, i arbetet med att kvalitetssäkra 
dess arbete. 

Friskoloma får av kommunen bidrag motsvarande den kommunala 
elevhälsoenhetens kostnad per elev och har också möjlighet att själva söka 
extra statsbidraget hos Skolverket for att förstärka sin elevhälsa. 

Möjligheten för kommunens elevvård att erbjudas alla elever 
Ändringar i konkurrellElagen (2008:579) trädde ikraft den 1 januml 2010. 

Skolnämnden beslutade i samband med beslut om intembudget 2011, att 
inte sälja elevhälsa till friskDIorna i kommunen. 

13 kap 27§ konkurrenslagen (2008:579) finns regler om att en kommun inte 
får sälj a verksamhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida 
förutsättningama fdr en effektiv konlamens på mm·knaden, eller häimnar 
eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av sådan 
konkurrens. 

Den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden kan ge 
undmlträngningseffekter. Konkurrenslagen omfattas såväl av faktiskt 
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handlande som Ul1derlåtenhet att vidta viss åtgärd. Det kan handla om fall 
där det privata alternativet faller bort eller att aktörer över huvudtaget inte 
inträder på marknaden, eller att det privata fåretagens utveckling hej das och 
hålls tillbaka på gnmdav den offentliga verksamheten. Förhållanden kan 
skilja sig åt mellan olika delar av landet, beroende på hur marknaden ser ut. 1 

Slutsatsen är att de komm).Uler som ligger i regioner där det inte fmns 
konkurrerande fåretag eller där utvecklingen aven sådan konkun-ens inte 
kan hämmas, sålUl1da får sälja elevhälsa 

I proposition 2008/09:231 anger man att kommunen i vissa fall under en 
övergångsperiod kan sälja varor eller tjänster, om kommunen har byggt upp 
en intern kapacitet för en viss stödfunktion eller om man fått ett ofömtsett 
överskott av t j änster. 2 

Skolnämnden anammade detta tänk när man Ul1der en övergångsperiod 
under budgetår 2010, trots att den nya konkurrenslagen hade trätt ikraft l 
januari 2010, erbjöd friskoloma att köpa elevhälsa av kommunen. Detta till 
dess att kommunen kunde dra ner elevhälsans verksamhet till den nivå som 
motsvarade antalet kommUl1ala elever. 

Skolnärnnden beslutade som nämnts i samband med internbudget 2011 att 
inte sälja elevhälsa till friskoloma, med hänvisning till den nya 
konkurrens lagen. Vid tillfållet för budgetbeslutet falIDS det privata 
hälsofdretag i området som erbjöd liknande tjänster, som gjorde att 
friskoloma kunde köpa in verksamheten från andra fdretag. Ett exempel på 
företag som erbjuder dessa t j änster är Sollentunahälsans systerbolag 
Skolhälsan, vilka erbjuder flexibla lösningar på skolhälsovård för friskolor. 
Företaget har mångårig erfarenhet av verksamheten. Attundahälsan är ett 
=at exempel som erbjuder 1j änster inom elevhälsans område. 

Skolfårvaltningen har Ul1der perioden 2010-2012 anpassat elevhälsans 
verksamhet till det antal balTI och det behov som fmns i den kommunala 
verksamheten. Friskolorna får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt 
fdr elevhälsa motsvarande medelkostnaden per kODJlllUl1al elev, så att de har 
möjlighet att köpa in tjänsten från fristående fdretag. 

Skolförvaltningen har tagit del av Strängnäs kODJllluns utredning gällande 
måltidspolicy. Strängnäs kommUl1 har i sitt ställningstagande till att sälj a 
måltider till fristående skOtor hänvisat till att det handlar om 
anknytningsverksaInhet3 och kOIDIDuden har också bedömt att det inte fmns 
någon marknad för privata aktörer, så därav finns det ingen glund för att 
tillämpa reglema i konkunenslagens 3 kap 27 § . 

1 Proposition 2008/09:231 sid 37. 
2 Proposition 2008/09:231 sid 39 f. 
3 Enligt 2 kap 1 § (1991:900) rar kommuner själva ta hand om sådana angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Det 
finns viss möjlighet att viss verksamheten av anknytande karaktär är tillåten att bech-ivas av 
en kommun, trots att den faller utanfår den kommunala kompetensen. 

q'0_ 
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Skolförvaltningen och skolnänmden har vid tidpunkten for beslutet om att 
inte erbjuda elevhälsa konstaterat att det fanns konkurrerande företag som 
erbjöd tjänster på o=ådet, vilket inte gjorde det möjligt för skolnänmden att 
erbjuda friskDIorna att köpa t j änsten. 

Avslutningsvis 
I den nya skollagen (2010:800) som började gälla den 1 juli 2011, 1,5 år 
efter inträdet av den nya konkurrenslagen, behandlar man också frågan om 
möjligheten för kommunen att teckoa överenskommelser med friskDIor om 
överlåtelse av det medicinska ansvaret. Skolfdrvaltningen ko=er att se 
över möjligheten för kommunen att sälja elevhälsa till följd av ändringarna i 
skollagen och kommer att följa utvecklingen vad gäller rättsläget. 

Skolfdrvaltningen kommer också under 2012 att följa upp de fristående 
skolornas aktuella möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen. Resultatet av uppföljningen 
kommer att återrappOlieras till skolnämnden för bedömning och 
ställningstagande. 

Det är av största vikt att fcilja utvecklingen på o=ådet gällande fiiskolornas 
möjligheter att ta del av kommunens elevhälsa Om det skulle visa sig att 
rättsläget/förhållandet ändras på området och om det bedöms som möjligt 
för kommunen att erbjuda friskDIorna elevhälsa inom rarnen för gällande 
fdrfattningskrav, kommer frågan att lyfias till skolnänmden för ev. nytt 
ställningstagande. 
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Information 
Februar/2012 

1 (1) 
Dnr2011:1162 

Skolvetlcet har fitt i uppdrag av tegetingen att modet 2012 till 2015 gellOmföta 
insatser för en fö:tstärkt elevhälsa, Uppd:taget omfattar blllnd annat: 

Sutsbid:tag till petEorulfötswkningat inom elevhlilsau 
PGrtbildningsins2-tser 

• StödJnaterial 
!v.fodell och indikatoret för att fclljll- upp kvalitet oell tillgång till olevlliilsa 

. Regeringen kr avsatt 641 miljoller kronor röt uppd:taget VSi'aV 625 mlljonet honor 
till persoruUförstärkoingat. 

Under våren 2012 iii: ded första hand ru:betEt med sutsbldtaget som kommer att 
.inledas, Övriga insats et kommet att äga iuto. S euate under periodell. 

Statsbicfrag 

Skol1uvudmiiu hu söka bidtag får att förstärka med skolliikate, skolskätetsh, 
skoll-uxator, skolpsykobg sa:tnt liii:ate med spedalpedagogisk kompetens oller 
spedallätate inom. elevhiilsw.. Bid:taget regleras i förordningen (2011: 1597) om 
statsbld:tag får personalfårsrntko;ng L'lOiol olevhhls21l, 

Met info=alion om statsbldtaget, bl21lkett för ansökan av statsbidtag med me"" 
kommer 2.tt finnas på Skolverkets hemsida www,skolverketse/elevlxalsasista veck
an l februari. .Ansök21l sh vata Skolverket tillhanda senast 30 mats 2012. Arrsök21l 
i mats 2012 avset de 1?etsonalförstätkningat soin gärs hösttetmJnen2012 och vår
tetmJnen 2013, Suts bidtag kan dfuned ansökas för tjänste! elle! uppdtag som 
löpet från och med 1 juli 2012 till ochined 30 juni 2013. 

Vid fclg01: kontakta: 

Inkorg. elevhalsa@skolvetketse 

Pos{edmss: 106 2lJSioc:kholm ' 
Besöksadress: Flaminggaran14 
Telefun: 08-,52.7 832 DO liX Fex: 08-24 44 20 
skolverr.et@skolvernelse WV.'I-',.sl;:olve-rkel.ss 



Folkpartiet Uberalerna 
Lokalföre.ningen i Håbo kommun 

Motion om fortlöpande elevhälsa till kommunens alla barn och ungdomar. 

Bakgrund. 

God funktion för elevhälsafl är ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för 
kommunens alla elever. Oavsett vilken skola de hal' valt. Kontinuitet är ett grufldläggande 
och viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet förtroende med den 
personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt med. 

Om flU eleven byter skola, kaflske på grund av otrygghet eller uppfattad sådan, är byte av 
elevhälsa ett negativt iflslag, Då förlorar elevefl också den kontakt inom elevhälsan som 
han/hon fått vid tidigare besök, om inte elevhälsan erbjuds alla skolor i kommunen, 
oavsett hLlYudmannaskap. Att hålla kontakt och relation kvar mellan elevhälsa och elev är 
en viktig del i elevhälsans funktion och en trygghet för eleven, 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

• att alla kommunens elever erbjuds möjlighet till kommunens elevvård, 

• att skolförvaltningen ser över hUI' elevhälsan kan stärkas med hjälp av de medel 
om 250 tkr/år/heltidstjänst i två år, som regeringen har riktat. 

För Folkpartiet Liberalerna i Håbo 

Tomas Alm 
Gruppledare 

www.folkpaltiet.se/haabo 
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Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler till 
Läraskolan och Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nanning (M) 

Av motionen framgår att: "Skolan i Håbo kommun har under många år varit 
i fokus. Det har inte Inll1St gällt lokaler får såväl kommunal som friskole
verksaniliet. Sedan ett antal år tillbaka har två friskDIor imymts i våra kom
munala skolor och det har inte varit helt problemfritt för någon P81t. Detta 
har till stor del berott på att fokus i mångt och mycket legat på lokaler och 
inte kunskap. Vilket inte varit ok för någon som vill våra elevers bästa. Att 
vi fått två friskDIor i kommUllen h81' dock i allt väsentligt umebUl1t att vi 
nUlner prat81' mer om kmlskap än någonsin. 

Det tycks vara SVålt att få klarhet i hm konmlUnens befolkningsstatistik ut
vecklas franlöver, men i dagsläget h81' vi balans i skollokaler inom kommu
nen, dessvärre ser det ut som om det konuner att bli överskott inom gynma
siet de nämlaste åren. Trots detta fnms det beslut på att Potentia Education 
ska få köpa en konununai tomt för att krnma ytterligare bygga en skola 
dessutom föreslås nu att Läraskolan inte ska ta vara kvar i befllltliga lokaler, 
vilket 81ltingen ilmebär att verks81nheten hotas eller att vi får ännu en ny 
skola i konununen. 

Om det byggs två nya skolor i kOn1lllUllen kommer det att leda till väsentligt 
ökade kostnader för vår kommUll då vi ulte tar fler elever utan bara fler lo
kaler. Det är verkligt slöseri med skattepengar. 

Utifrån oV81lstående och för att säkerställa att Håbo kommuns elevers kun
skaper är i fokus föreslår vi därför att: 

• Håbo konunun hyr nt en hel kommunal skola Ullder lång tid som Lärasko
lan och Potentia Education kan dela på." 

KonmlUllfullmäktige överlärlmade 2011-04-26, § 58 motionen till k01lllnUll
styrelsen för beredning. Styrelsen beslöt 2011-11-28, § 182, att inhämta ett 
yttrande i ärendet från skolnämnden. 

Av skolnänuldens beslut 2012-05-07, § 36, fi'amgår bland armat följande 
sammanfattnulg av förvaltnulgens utredning: 

"den konul1unala skolan konnner att behöva alla skolplatser i nuv81"ande 
skolor Ullder perioden 2012-2020 

ett arbete har påbörjats med att ta fr8111 en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverks81nheten i kommunen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSSESTYRKNING 

ft/ I~I Cf{ I 
Nr 2012.2614 
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en av de friskolor som omnämns i motionen har långt fi'amskridna planer på 
en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolförvaltningen att det finns fdr
utsättningar fdr att hyra ut en skola och att konsekvensema skulle bli för 
omfattande fdr den kommunala skolan." 

Nänmden överlänma utredningen till styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 58 
KonmlUnstyrelsens beslut 2011-11-28, § 182 
Skolförvaltningens utredning 2012-03-28 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 36 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslnt 2012-08-21, § 123. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Carina Lund (M) får, efter ordförandens godkännande, följande noterat: 

Kommunen bör även fOlisättningsvis bevaka frågan om lokallösningar för 
fiiskoleverksamhet: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01=mnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till skolnänmdens yttrande och ut
redning med motiv för att en upplåtelse av lokaler för extemt nyttjande, 
inte är lämplig, att avslå motionen. 

EXPEDIERAD SIGNAllJR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2D12.2614 
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yttrande över motion om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Education, motionärer; Nina Lagh (M) och Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Kommunstyrelsen har den 28 november 2011 (KS § 182) föreslagit att 
skolnämndenredovisar förutsättningar för och konsekvenser aven 
uthyrning aven skola, gemensam för Lärarskolans och Potentia Educations 
verksarnb.eter. 

Ur skolförvaltningens redovisning framgår att; 

den kommlDlala skolan kommer att behöva alla skolplatser i nuvarande 
skolor under perioden 2012-2020 
ett arbete har pabörjats med att ta fi:am en långsilctig strategisk lokalplan 
får s1colverksamheten i komm\l1len 
en av de friskolor som omnämns i motionen har långt framskridna 
planer på en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolfdrvaltningen att det finns 
fÖ11ltsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvenserna skulle bli för 
omfattande fdr den kommunala skolan. 

Förslag till beslut på sammanträdet: 
Ordfdranden: Skolnärnnden överlämnar skolförvaltningens redovisning av 
fd11ltsättningar för och konsekvenser av motionens förslag om uthyming av 
en skola, gemensam för Läraskolans och Potentia Educations verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 10, 2012-05-02 
Tjänsteskrivelse, 2012-03-28 
Protokoll från kommunstyrelsen (KS § 182),2011-11-28 
Motion angående skollokaler för Läraslcolan och Poteutia Education, 
2011-04-26 

Beslut 

1. Skolnänmden överlämnar skolfdrvaltningens redovisning av 
förutsättningar for och konsekvenser av motionens förslag om uthyrning 
aven skola, gemensam for Läraskolans och Potentia Educations 
verksamheter. 

Beslutsexpediering 
KommunstyTeJsen 
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Yttrande över motion om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Educafion, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen (KS § 182) .har föreslagit att skolnämnden redovisar 
fdrutsättningar för och konsekvemer aven uthyrning aven skola, 
gemensam fdr Lärarskolans och Potentia Educations verksamheter. 

Håbo kD=un har idag åtta kDlmuunala grundskolor (Futurum, Vibyskolan, 
Gröna D alen, Västerängsskolan, Gransäterskolan, Slottsskolan; 
Resursskolan och Särskolan) med totalt 2 198 elever samt tre fristående 
skolor (Läraskolan, MIU-skolall och Potentia Education) med totalt 426 
elever. 

De kommunala skolorna har de senaste åren haft ett vikande eleVlillderlag. 
Det beror dels på demogniliska förändringar med flin:e antal elever i vissa 
åldersglupper och dels på att elever sölcer sig till fristående skolor, både till 
fristående skolor i kommlinen och i andra kommuner. Det är dock inte 
någon enskild skola som påverkats av det vikande elevunderlaget utan 
samtliga kommunala skolor har känt av detta. Detta har ställt stora lcrav på 
den ko=unala organisationen att anpassa sig. Arbetet med ett effeletivare 
lokalutnyttjande är en ständigt pågående process. I forvaltningen films 
därför en lokalgrupp där samtliga reletorer, lokalansvarig ij änsteman från 
förvaltningen och fr'ån fastighetsavdelningen ingår. Ilokalgruppen 
behandlas lokalbeståndet ur olika synvinklar, bl.a. lokalemas 
ändemålsenlighet ur pedagogisk synvinkel, brist/tillgång på speciallo1caler 
såsom idrottshall och slöjd, 10kaIemas standard avseende teknislet skicIc, 
(t.ex. termiskt 1climat), ljudnivåer samt planerat underhåll. 

Där behandlas även möjliga forändringar av lokalbeståndet for att 
åstadkOlmna ett effek'tivare och m' kommunens synvinkel mer ekonomislet 
lokalutnyttjande. För närvarande diskuteras vilka inhyrda lokaler som kan 
sägas upp till fonnån för att i nära tid och på längre silet flytta verksamheter 
från inhyrda lokaler till korrmunägda, Bl.a. diskuteras planer på att flytta 
verksamlIetema fråo Sjövägen 14 till BildningscentrUIn Jan Fridegård 
(gäller Skoldatateket). Diskussioner pågår även att under en kOlt period 
flytta in förskoleverksamhet i Gröna Dalen, bl.a. på grund av att vi idag har 
förskalelokaler som av olika anledningar inte uppfyller kraven som 
skolloka)er. 

I samverkan med planeringsavdelningen diskuteras även vilka effelcter som 
planema för nya bostadsannåden i kommunen får på forskole- och 
skolverksamheten. T.ex. vilka effekter får planema for Frösundavik och 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-03-28 
Vår beteckning 

SKN20i1/270 nr2012.1216 

Kalmarsand for fOrskolor och skolor i Gröna,Dalen-området? Vilka effekter 
får bostads byggandet på Viby äng på skolorna i Futurumområdet? Vilka 
effekter får utbyggnadsplanema i Idealbyn på fårskolor och skolor i 
Skokloster? Vilka effekter får utbyggnadsplanerna vid Bjärkvallen får 
förskolor och skolor i Västerängsområdet? 

Akmell befolkningsprognos pekar på en ökning av elevtalet i kommunen 
under perioden 2012-2020. Prognosen säger att vi under pelioden 2012-
2016 ko=er att ha en nettoöknlllg med ca 200 elever i skolår 0-9 för att 
därefter under perioden 20 17-2020 öka mycket litet. Med utgångspunkt i 
befolkningsprognosen 2012-2020 .behöver alltså den kOIllillWlala skolan alla 
skolplatser i befintliga kommunala skolor. 

Mot bakgrund. aven tilltagande konkunenssittlatioll och förändrade 
elevunderlag blir önskemål om funktionella, effektiva och flexibla lokaler 
alltmer uttalade. Rimlig anpassning, långsiktig utveckling och ett:väl " 
fungerande Wlderhåll av kommWle1lS fastighetsbestånd är några av 
förutsättningama for att åstadkonuna en god arbetsmiljö för barn, ungdomar 
och personal. 

Skolförvaltnin.gen har påbörjat utvecklingen av arbetet med 
lokalplaneringen genom åtgärder för ökad långsiktighet. Bland annat har ett 
arbete påbörjats med att ta fi'am en strategisk lokalplan som ska ligga till 
grund för ett mer långsiktigt hållbart förändringsarbete för 
skolförvaltningens lokalanvändning. 

Med stöd i ovarrstående, dvs. att den ko=una!a skolan kOn:llller att behöva 
alla slcolplatser i nuvarande skolor under perioden 2012-2020, att ett arbete 
påbörj ats med att ta :5:am en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverksamheten i kommunen samt att en av de friskolor som omnämns i 
motionen har långt framskridna planer på en egen byggd skola ser vi inte att 
det finns fårutsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvensema 
också skulle bli for omfattande för den kommunala skolan. 

Beslutsunder!ag 
Protokoll från ko=unstyrelsen (KS § 182), 2011-11-28 

- Motion angående skollolcaler för Läraskolan och Potentia Education, 
2011-04-26 

Förslag till beslut 

1. Skolnämnden överlänlDllr skolförvaltuingens redovisnlllg av 
:förutsättningar för och konsekvenser av motionens forslag om uthyrning 
aven skola, gemensam för Läraslcolans och Potentia Educations 
verksamheter. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Motion aug. skollokaler ror Läraskolau och Potentia 
Education 

,;(0 IL 115r 

Skolan i Håbo komm1Ul hal' 1Ulder många år varit i fokus. Det har inte minst 
gällt lokaler fOr såväl kommunal som friskoleverksamhet. Sedan ett antal år 
tillbaka har två friskolor inrymts i våra kOlmnunala skolor och. det har inte 
varit helt problemfritt f'ör någon Pal~. Detta har till stor del berott på att fokus 
i mångt och mycket legat på lokaler och inte kunskap. Vilket inte varit ok fOr 
någon som vill våra elevers bästa. Att vi fått två friskolor i kommunen har 
dock i allt väsentligt inneburit att vi numer pratar mer om kunskap än 
någonsin. 

Det tycks vara svårt att få klarhet i hur konununens befolkningsstatistik 
utvecklas framöver, men i dagsläget har vi balans i skollokaler inom._ 
kommunen, dessvfure ser det ut som om det kommer att bli överskott inom 
gymnasiet de näimaste åm;. Trots detta finns det beslut på att Potentigl. -
Education ska få köpa en kommun"l tomt for J4tt kunna ytterligare bygga el,1 
skola dessutoin fOresIas n\l att Läraskolan inte s~a få vara kvar i befintliga 
lokaler, vilket antingen innebär iitt verksamheten hotas eller att vi rar ännu 
en ny skola i kommunen. 

Om det byggs två nya skolor i kommunen kommer det att leda till väsentligt 
ökade kostnader for vår kommun då vi inte får fler elever utan bara fler 
lokaler. Det är verkligt slösed med skattepengar. 

Utifrån ovanstående och for att säkerställa att Råbo kommuns elevers 
klUlskaper är i fokus föreslår vi därför att: 

" Håbo kommun hyr ut en hel kommunal skola under lång tid som 
Läraskolan och Potentia Education kan dela på. 

Bålsta 20 11-04-26 

c1~~~. 
Nina Lagh (M) 
Gruppledare i fulImäktige 

~'v-J,\, '\,\J c::::: T/ 
KarH-Iemik Nalllling (M) "" 
Vice ordförande Skolllämnden 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 140 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/60 

Arsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför
bundet Uppsala län för verksamhetsåret 2011 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans llled länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsfd11lledlingen samt Försäkringskassan ingå i 
fdrblllldet. 

F öreligger årsredovisning och revisions berättelse för förbundets verksamhet 
llllder år 2011. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Vi bedömer 
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksaulheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskapema bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens intema kontroll bedöms ha varit 
tillräcklig. Vi tillstyrker att ledamötema i styrelsen beviljas ansvarsfrihet ." 

Beslutsunderlag 
Kommunfulhnäktiges beslut 2008-06-16, § 77 
Arsredovisning med verksamllets berättelse 2011 
GrmskningsrappOli - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2011 
Tjänsteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsutskotts fdrslag till beslut 2012-08-21, § 116. 

Utskottet tillstyrker godkänmmde och ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfulhnäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att för Håbo kommuns dels godkänna förbundets 
årsredovisning för år 2011 och dels bevilj a styrelsens ledamöter ansvars
frihet för verksamheten under år 2011. 

JUSTERARE ~ 

1ft I rKI m I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2606 



••• SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
... UPPSALA LAN 

2012-05-23 

Lalldstingsfullmäktige Uppsala län 

Kommunfullmäktige i Enköping 

Kommunfullmäktige i Heby 

Kommunfullmäktige i Håbo 

Kommunfullmäktige i Knivsta 

Kommunfullmäktige i Tierp 

Kommunfullmäktige i Uppsala 

Kommunfullmäktige i Älvkarleby 

Kommunfullmäktige i Östbammar 

Försäkringskassan 

Arbetsfönnedlingen 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 20 Il och tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets styrelse 
beviljas ansvarsfrillet för verksamhetsåret 2011. Förbundet emotser protokollsutdrag 
från eli fullmäktige/motsvarande så snart ärendet har behandlats hos er. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 

alternativt via e-post till 
info(al,finsamuppsala. se 

Bilagor: 
- Revisions berättelse 2011 
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Uppsala län 
- Årsredovisning 2011 

Hälsningar 

Sekreterare Samordningsförbundet Upp,sala län 

Telefon 018-18 58 40 
info@finsamuppsala.se 

Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 1675332 Uppsala 
Tlnsamupps2la.se 

I (I) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-09-13 
Vår beteckning 

... KS2012/10 nr 2012.2716 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Val av ledamot till skolnämnden efter Camilla Larsson (V) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade 2012-06-11, § 85 Camilla Larsson (V) 
entledigande bland 81mat från uppdraget som ledamot i skolnämnden. Ny 
led81l1ot ska utses. 

Valberedningens nominering: 

Beslutsunderlag 
Kommnnfullmäktiges protokoll 2012-06-11, § 85 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige utser N. N. ( ) till ledamot i skolnämnden, för rester811de del 
av mandatperioden, efter C81l1illa L81'sson (V). 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 85 KS 2012/10 

Begäran om entledigande från politiska uppdrag samt fyllnads
val efter Camilla Larsson (V) 

Sammanfattning 
Camilla Larsson (V) avsäger sig i skrivelse från samtliga politiska uppdrag 
på grund av flytt från Håbo kommun. Larsson (V) innehar följanden upp
drag: 

Ersättare i kommunfullmäktige 
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
Ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning 
Ledamot i skolnämoden. 

Valberedningen nominerar Jonas Sällström (V) till ny ersättare dels i valbe
redningen och dels i demokratiberedningen . 

. Beslutsunderlag 
Skrivelse från Camilla Larsson (V), 2012-05-30 

- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Carnilla Larsson (V) entledigande från uppdragen 
som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning, ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning samt 
som ledamot i skolnämoden. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskiva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ersättare i kommunfullmäktige ut
ses, efter Camilla Larsson (V). 

3. Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, Jonas Säll
ström (V) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, efter Ca
milla Larsson (V). 

4. Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, Jonas Säll
ström (V) till ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning, efter 
Camilla Larsson (V). 

(0 Fullmäktige noterar att fyllnadsval av ny ledamot i skolnänmden, efter 
~ Carnilla Larsson (V), kommer att ske vid ett konunande tilWille. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2004 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-09-13 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.2718 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Var av representanter till fullmäktigeberedningen med uppdrag 
redovisa en ny vision för Håbo kommun - Vision 2013 - 2030 

Sammanfattning 
Förutsatt fullmäktiges beslut om att inrätta beredningen ska fullmäktige utse 
en ledamot från varje i fullmäktige representerat parti att ingå i denna. 

Valberedningens nomineringar: 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag om att imätta en fullmäktigeberedning 

- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktig utser följande att ingå i fullmäktigeberedningen med uppdrag 
att redovisa förslag till Vision 2013-2030 fOr Håbo konuuUl1. 
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