
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-08-29  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Eva Staake (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Werner Schubert (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Christer Staaf (C) 

Sabine Noresson (MP) 

Bengt Björkman (SD) 

Leif Lindqvist (V) 

Helene Cranser (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 05 september 2016, kl. 14:00 

Förmöten från kl. 13:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden Anmärkning 

1.  
Mötets öppnande 

 

– Närvarokontroll 

– Val av justerare 

– Fastställande av dagordningen 

 

2.  
Informationsärenden 

 

– Besök från ICA 

– Status för simhallen 

 

– Plan- och priolistan 

– Dom gällande Hamn i Toresta, NCC:s ansökan 

– Cementa, ansökan till länsstyrelsen 

– Kommundirektören informerar 

 

ICA 

Lars-Inge Lars-

son/konsult 

Anna-Karin Bergvall 

Anna-Karin Bergvall 

Anna-Karin Bergvall 

Per Nordenstam 

3.  
Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016-09-05 

Dnr 2016/00322  

 

4.  
Redovisning av protokoll till KS 2016-09-05 

Dnr 2016/00342  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-08-29  

Kommunstyrelsen 
 

 

5.  
Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och drogpolicy  

Dnr 2015/00338  

 

6.  
Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till all-

mänheten  

Dnr 2015/00333  

 

7.  
Svar på motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och 

andra offentliga platser i Håbo kommun 

Dnr 2016/00128  

 

8.  
Svar på motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan  

Dnr 2015/00316  

 

9.  
Markanvisningstävling, märkesbyggnad i kvarter 9, Bålsta 

Centrum 

Dnr 2016/00222  

Tid: Ca 15:00 

Anna-Karin Bergvall 

finns på plats för be-

svarande av ev. frågor, 

ärenden 9-21 

10.  
Granskning av detaljplan för Väppeby 7:18, Stockholmsvä-

gen 27 (Tvåhusplanen) 

Dnr 2011/00112  

 

11.  
Uppdrag om detaljplaneprogram för fastigheterna Bista 16:1 

m.fl., S:t Eriksområdet 

Dnr 2015/00216  

 

12.  
Planuppdrag för ändring av detaljplan K44a, Furuhäll 

Dnr 2016/00410  

 

13.  
Markanvisningstävling Åsleden 

Dnr 2016/00441  

 

14.  
Detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 

Dnr 2016/00436  

 

15.  
Markanvisning för Bovieran på fastigheten Väppeby 7:218 

Dnr 2015/00286  

 

16.  
Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 3 och 

4 

Dnr 2016/00442  

 

17.  
Markförsäljning till Kilenkrysset inom området Björn-

bro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

Dnr 2013/00056  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-08-29  

Kommunstyrelsen 
 

 

18.  
Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 

Bålsta 

Dnr 2015/00283  

 

19.  
Yttrande över remiss: Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 

Uppsala län  

Dnr 2016/00320  

 

20.  
Yttrande över remiss: Regional utvecklingsplan för Stock-

holmsregionen (RUFS) 

Dnr 2016/00253  

 

21.  
Yttrande över remiss: Trafikförsörjningsprogram för Stock-

holms län 

Dnr 2016/00366  

 

22.  
Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende köp av 

fastigheter 

Dnr 2015/00221  

 

23.  
Anslutning till gemensam nämnd för överförmyndarverk-

samheten 

Dnr 2016/00295  

 

24.  
Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckl-

ingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

Dnr 2016/00407  

 

25.  
Arkivreglemente för Håbo kommun  

Dnr 2016/00250  

 

26.  
Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 

år 2016 

Dnr 2016/00323  

 

27.  
Yttrande över remiss: Revidering av förbundsordning för 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Dnr 2016/00367  

 

28.  
Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges be-

slut 2015 

Dnr 2015/00371  

 

29.  
Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 

kommun 

Dnr 2016/00398  

 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-08-29  

Kommunstyrelsen 
 

 

30.  
Val av representanter till regionalt forum 

Dnr 2016/00409  

 

31.  
Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Dnr 2015/00020  

 

32.  
Inbjudan till Paides 725-årsjubileum 

Dnr 2016/00446  

 

33.  
Deltagande i Östhammars kommundag och Omvärldsdagen i 

Uppsala 

Dnr 2016/00463  

 

34.  
Förändrad politisk organisation 

Dnr 2016/00462  

 

35.  
Biblioteksplan 2016-2019 

Dnr 2015/00105  

 

36.  
Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Dnr 2016/00282  

 

37.  
Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Dnr 2016/00281  

 

38.  
Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrotts-

hall 

Dnr 2015/00334  

 

39.  
Uppsägning av hyreskontrakt för förråd på Backvägen, Bålsta 

2:295 

Dnr 2016/00438  

 

40.  
Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm på 

Gröna Dalenskolan 

Dnr 2016/00439  

 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 

 



Teckenförklaring Hög prioritet

Medelhög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Låg prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

2016-08-16

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ

Pågående Frösunda 3:1 (Viby 

skola)

Allmänt Håbo kommun Utökad byggrätt, 

planstridiga paviljonger 

bort

Samrådsredogörelse

S G A

Förhandling Dragelund (PRG) Arbetsplatse

r

Håbo 

marknadsbolag

verksamhet Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram

Förhandling Logistik Bålsta, Kv 4 Arbetsplatse

r

Benders Sverige 

AB

ca 100-150 

arbetstillfällen

Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram

Förhandling Skogsbrynets förskola Allmänt Håbo kommun från 3 till 8 avdelningar 

i permanenta lokaler 

samt utvidning av 

utegård

Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram
S G A

Avvaktar Bista 15:7 Arbetsplatse

r

Bålsta Business 

Park AB (tidigare 

Chemetall)

Omvandling av industri 

till kontor och 

sällanköpshandel

Avtalslöst

Avvaktar Bista 4:5, 4:10 Arbetsplatse

r

Håbo kommun, 

HMAB

ca 50 arbetstillfällen, 

infart

Avvaktar

Avvaktar Bålsta 1:614 (Täppans 

förskola)

Allmänt Täppans Förskola 

AB

Utveckling av befintlig 

verksamhet på Bålsta 

1:112

Avvaktar

Avvaktar Båtuppläggning Övrigt Håbo kommun Omtag förstudie 

båtuppläggning

Avvaktar

Projektprioriteringslista

av program- och detaljplaneuppdrag

S/G/A

Arbetsplatser, Allmänt och Övrigt TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning



Teckenförklaring Hög prioritet

Medelhög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Låg prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

2016-08-16

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ

Pågående Bålsta C, DPL Etapp 1 - 

Resecentrum

Bostäder Magnolia, COOP, 

Håbohus

Resecentrum, ca 700 

bostäder

Samrådsredogörelse
G A

Pågående Gillmarken 1:1 m.fl. 

(Kyrkcentrum)

Bostäder … Särskilt boende för 

äldre om cirka 60 

lägenheter

Planförslag tas fram
S

Pågående Gröna Dalen (PRG) Bostäder Håbo kommun ca 1000 bostäder, 

stadspark

Utredning

Pågående Väppeby 7:18 mfl 

(Tvåhus)

Bostäder Exploateringssam

verkan

ca 350 bostäder Granskningshandling
G A

Pågående Bålsta 2:69 mfl 

(Björkvallen BoKlok)

Bostäder BoKlok, Solfältet 

Fastighets AB

ca 110 bostäder, 

förskola

Samrådsredogörelse
G A

Pågående Kalmarsand Bostäder KPAB, FABK 250 - 400 bostäder, 

förskola, ev särskilt 

boende 

Planförslag tas fram

S

Utredning Nordform/St Eriks 

(PRG)

Bostäder Bista Mälarstad 

AB

Utredning av 

förutsättningar för 

bostadsutbyggnad

Planuppdrag

Pågående Ekilla 1:1 Bostäder Christer Frohm ca 8-9  villor Miljöbedömning

S G A

Pågående Katrinedal 3:70 (3:39) Bostäder Cristoffer Bonde ca 8 villor Planförslag tas fram
S G A

Förhandling Bålsta 1:124 (Gästis) Bostäder Håbo kommun Omvandling av Gästis 

till bostäder samt 

Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram
S A A

Förhandling Hjalmars väg Bostäder Per Olov 

Petterson

ca 4-11 villor Förhandling

Utredning Torresta Talltorp (PRG) Bostäder Gillöga ca 100 - 200 bostäder Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram

Avvaktar Bålsta C, DPL Etapp 2 - 

Stockholmsvägen

Bostäder … Centrum, ca 500 

bostäder

Avvaktar

Avvaktar Båtsbacken (PRG) Bostäder Håbo kommun Perifertläge, 5-10 

småhustomter 

Avvaktar

Avvaktar Gamla Bålsta Bostäder Håbo kommun Småstaden, Gamla-

Nya Bålsta

Avvaktar

Avvaktar K5 Västra Myrskären   

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Avvaktar

Projektprioriteringslista

av program- och detaljplaneuppdrag

S/G/A

Bostäder TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning



Teckenförklaring Hög prioritet

Medelhög prioritet Pågående/Förhandlande Samråd, Granskning, Antagande

Låg prioritet Avvaktande/Vilande Ö L Överprövning/Laga Kraft

2016-08-16

PRIO STATUS NAMN ÄNDAMÅL EXPLOATÖR BESKRIVNING SKEDE JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ

S/G/A

Bostäder TIDPLAN (SAMRÅD, GRANSKNING, ANTAGANDE)

20172016Plan- och utvecklingsavdelning

Avvaktar Skokloster Udde 1 Bostäder Imprestor 

Fastighets AB

ca 295 bostäder, 113§, 

avvaktar LIS, omtag

Avtalslöst, nytt avtal 

tas fram

Avvaktar Dalvägen Bostäder Håbo kommun Äldreboende, 

permanent (40 lgh), 

förskola

Avvaktar

Vilande Blåklintsvägen, tillägg Bostäder Skanska GC-väg & Avbryt

Vilande Bålstaåsen (PRG) Bostäder … Vägdragning centrum-

Åsleden, naturreservat

Avvaktar

Vilande Skokloster Udde 2 Bostäder … Utveckling av 

Skokloster

Avvaktar

Vilande Slottskogen norra S3 Bostäder Håbo kommun Modernisering, 113§ Avvaktar

Vilande Viby äng kvarter I+K Bostäder Skanska Bostäder Avvaktar

Vilande Viksjö 7:1 (PRG) Bostäder Privat personer Utanför tätorten, ca 35 

villor, VA? Avvakta ÖP

Avvaktar

Vilande Y2 Bålsta 

Stationssamhälle 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Avbryt

Laga kraft Bålsta 1:35 & 1:36 

(Lyckebo)

Bostäder 746 Entreprenad 

Bygg & El AB

ca 35 st små 

lägenheter (ungdomar)

Laga kraft

A L

Laga kraft Bålsta 50:2 Bostäder Bålsta Fastighets 

AB

ca 5-10 bostäder Laga kraft
A L

Laga kraft K11 Getberget 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun Modernisering Laga kraft A L
Laga kraft K8T Torresta 

(Modernisering)

Bostäder Håbo kommun bef bebyggelse ges 

större byggrätt

Laga kraft A L
Laga kraft Väppeby 6:1 (Håbohus) Bostäder Håbo 

kommun/Håbohus

LSS och ca 100 

hyresbostäder, 

Håbohus

Laga kraft

A L

Laga kraft Väppeby 6:1, 7:218 

(Väppebyäng BoKlok)

Bostäder BoKlok ca 180 bostäder, 

förskola

Laga kraft

A L



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-26 KS 2016/00322 nr 67811 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut.  

 

Sammanfattning 

Följande beslut för perioden 2016-05-13 – 2016-08-26föreligger: 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 

 Kommunstyrelsens förvaltning  

 Barn- och utbildningsförvaltningen  

 Socialförvaltningen 

 Bygg- och miljöförvaltningen 

Enskilda beslut 

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 

förteckningar. 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation finns med i en pärm vid 

sammanträdet. Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås 

vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.  

Beslutsunderlag 

– Anställningsbeslut/Anställningsinformation 

– Delegationsbeslut kommunstyrelsens förvaltning 2016-05-13 – 2016-08-

26 

– Delegationsbeslut upphandlingsenheten maj-juli 2016  

__________ 

 



      

POSTADRESS 

746 80 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

 

 

 

 Förteckning 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-25 KS 2016/00322 nr 67821 

Kommunstyrelsens kansli 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Handläggare, E-handel 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 
 
 
 
 
 

 

Delegationsbeslut Upphandlingsenheten maj 2016 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2016-05-01 – 2016-05-31 

 Enskilda beslut 

 Utlämnande av allmän handling, Tekniska konsulter Byggledare-Byggnad, upphandlingschef 

Gudrun Lind, daterad 2016-05-24. 

 Undertecknande av ramavtal, skafferi – Matvaror i konsumentförpackning, upphandlingschef 

Gudrun Lind, daterad 2016-05-30. 

 Tilldelningsbeslut, upphandling av färsk Frukt och grönt. Gudrun Lind upphandlingschef, 

daterad 2016-05-31.  

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2016-06-01 – 2016-06-30 

Enskilda beslut 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Reklambyråtjänster med Intellecta Corporate 

AB, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-03. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Landskapsarkitekter med Bjerking AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-03. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Landskapsarkitekter med ÅF Infrastructure AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-03. 

 Undertecknande av Tilldelningsbeslut, Arbetsglasögon, upphandlingschef Gudrun Lind, 

daterad 2016-06-07. 

 Anmälan att delta i Kammarkollegiets upphandling avseende Skrivare – tjänst och produkt, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-08. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Landskapsarkitekter med Funkia AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-14. 



 

 BREV 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-25 KS 2016/00322 nr 67821 

 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Färskt Fisk Feldts Fisk Skaldjur AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-10. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling avseende anbudet från Humana Omsorg, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-16. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling avseende anbudet från Attendo Sverige AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-16. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling avseende anbudet från Norlandia Care AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-20. 

 Undertecknande av ramavtal, Frukt och Grönt med Centrala Partihallen AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-20. 

 Undertecknande av Tilldelningsbeslut, Juridiska Informationstjänster, Rättsdatabas, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-20. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling avseende anbudet från Förenade Care AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-22. 

 Yttrande till förvaltningsrätten Förenade Care, mål nr 3235-16, upphandling UH-16 -6787 

Äldreboende, Pomona hus 2, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-22 

 Undertecknande av avtal, Trädgårdsvaror med Bålsta Järnhandel, upphandlingschef Gudrun 

Lind, daterad 2016-06-22. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter AdviceU AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-27. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter B3IT Connect AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-29. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter Sentensia Q AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-29. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter Borago, Konsulter för stöd 

vid upphandling av lokalvårdstjänster,  Förvaltning AB upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 

2016-06-30. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter Borago, Konsulter för 

stöd vid upphandling av tjänster, Förvaltning AB upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 

2016-06-30. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter Borago, Konsulter för 

utbildning inom upphandling/inköp samt verksamhetskonsultation, Förvaltning AB 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-30. 

https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementView/AgreementDefault.aspx?AgreementId=5316
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementView/AgreementDefault.aspx?AgreementId=5316
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementView/AgreementDefault.aspx?AgreementId=5311
https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementView/AgreementDefault.aspx?AgreementId=5311


 

 BREV 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-25 KS 2016/00322 nr 67821 

 

 Yttrande till förvaltningsrätten Förenade Care, mål nr 3235-16, upphandling UH-16 -6787 

Äldreboende, Pomona hus 2, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-29 

 Yttrande till förvaltningsrätten Attendo Sveriges Aktiebolag, mål nr 3356-16, upphandling 

UH-16 -6787 Äldreboende, Pomona hus 2, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-

28 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut har fattats under perioden 2016-07-01 – 2016-07-31 

Enskilda beslut 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter, med Fasticon AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-07-05. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter, med 

Upphandlingskonsulter i Sverige AB, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-07-05. 

 Yttrande till förvaltningsrätten Karnov Group Sweden AB Förenade Care, mål nr 3504-16, 

upphandling UH-15-6204 Juridiska Informationstjänster, Rättsdatabas, upphandlingschef 

Gudrun Lind, daterad 2016-00-04 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Indoor Energi Service Sweden AB, 

servicearbeten kylanläggningar, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-07-05. 

 Tilldelningsbeslut i upphandling av projektledarutbildning. Utbildningsgruppen L & L AB 

har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Direktupphandling. Kommundirektör 

Per Nordenstam 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Elarbeten, med Midroc Elektro Aktiebolag, 

teknisk chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Installationstjänster - styr och regler, med 

Huddinge Elteknik AB, teknisk chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, årlig översyn säkerhetskontroll av sport- och 

gymnastikutrustning inklusive service och reparationsarbeten, med Kontroll Gymnastik 

Montage i Hultsfred, teknisk chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Måleriarbeten, med Arlanda Måleri AB, teknisk 

chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, vitvaruservice, med Elektro Aros Gruppen, 

teknisk chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, plåtarbeten och taksnöskottning, med 

Lindekrans Plåtslageri AB, teknisk chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-12. 

https://www.kommersupphandling.se/elite/Agreement/AgreementView/AgreementDefault.aspx?AgreementId=9308


 

 BREV 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-25 KS 2016/00322 nr 67821 

 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling avseende anbudet från Utbildningsgruppen L & K AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-06-16. 

 Beställning avseende konkurrensutsättning av större VA- och gatuarbeten, VA arbeten och 

GCM väg på Dalvägen, 2016-07-13 Ulla Lindroth Andersson gatu/parkchef. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Upphandlingskonsulter, AB Ecenea, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-07-15. 

 Undertecknande av förlängning av konsultavtal, Kim human organisation AB, 

upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2016-07-15. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Måleriarbeten, med Vaksala Måleri AB, teknisk 

chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-13. 

 Undertecknande av förlängning av ramavtal, Elarbeten, med J. Gullikssons El AB, teknisk 

chef Lars-Inge Larsson, daterad 2016-07-13. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling i upphandlingen Skolpaviljonger dnr UH-16-8092 till 

anbudsgivare Cramo Adapteo AB, t.f. upphandlingschef Eva Öberg, daterad 2016-07-29. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling i upphandlingen Skolpaviljonger dnr UH-16-8092 till 

anbudsgivare Expandia Moduler AB, t.f. upphandlingschef Eva Öberg, daterad 2016-07-29. 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling i upphandlingen Skolpaviljonger dnr UH-16-8092 till 

anbudsgivare Zenergy AB, t.f. upphandlingschef Eva Öberg, daterad 2016-07-29. 
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Sida 

1(13) 

Datum 

2016-08-26 

 

  

 

Delegationsbeslut för perioden 2016-05-13 – 2016-08-26 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-08-23 69302 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd - Beviljas  Rose-Marie Fagerros 2016/00453 

2016-08-19 69230 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning Annica Noberg 2016/00456 

2016-08-19 69202 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning - Brunnsta 

3:23 med adress Murarvägen 12 

Annica Noberg 2016/00455 

2016-08-19 69196 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning -Krägga 

1:157, Skogsvägen 1 

Annica Noberg 2016/00451 

2016-08-19 67456 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 - tillägg - för 

Knarrbacken FC 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00105 

2016-08-19 67454 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 - tillägg - för Bålsta 

Square Dancers 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00134 

2016-08-19 67452 

 

UPPR Kommunstyrelsen. 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 - tillägg - för Bålsta 

Tennisklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00109 

2016-08-19 66927 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om föreningsbidrag 

2016 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00179 

2016-08-19 66661 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Bålsta Square 

Dancers 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00134 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-08-19 66660 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Knarrbacken FC 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00105 

2016-08-19 66657 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Bålsta Tennisklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00109 

2016-08-19 66656 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Bålsta Folkdansgille 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00088 

2016-08-19 66653 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskilt stöd, 

enligt avtal, med Bålsta Alpina klubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00141 

2016-08-19 66620 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Bålsta 

Gymnastikklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00146 

2016-08-18 69124 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd - Avslag A1-32 Rose-Marie Fagerros 2016/00423 

2016-08-18 67455 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 - tillägg - för Bålsta 

Ridsportförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00169 

2016-08-18 66718 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Håbo Ridklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00149 

2016-08-18 66694 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Ridsportförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00172 

2016-08-18 66673 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för 

Diabetesföreningen i Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00152 

2016-08-18 66671 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Bålsta 

Ridsportförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00169 

2016-08-18 66658 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om lokal och 

driftbidrag 2016 för Håbo Damkör 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00163 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-08-18 66610 

 

UPPR Kultur och livsmiljö Delegationsbeslut om lokal och 

driftsbidrag till Skokloster Gille 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00178 

2016-08-12 69069 

 

  Delegationsbeslut behovsbedömning Susanne Nyström  

2016-08-12 69068 

 

  Delegationsbeslut behovsbedömning Susanne Nyström  

2016-08-12 69059 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, med Bålsta 

Frisbeeklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00445 

2016-08-11 64897 

 

UPPR Kommunstyrelsen Kompletterade överenskommelse, 

fastighetsreglering mellan Väppeby 

7:231 och  Bista 1:163 

Anne-Marie Engman 2015/00193 

2016-08-10 68611 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut yttrande över förslag 

till föreskrifter Energi- och 

klimatrådgivningen Stockholmsregionen 

Anna Atterlöf 2015/00290 

2016-08-10 68570 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut yttrande gällande 

avverkning som berör höga naturvärden 

på fastighet Spånga 1:9 

Anna Atterlöf 2016/00385 

2016-08-10 67387 

 

UPPR Kommunstyrelsen Yttrande om hamnanläggning i Toresta, 

tillstånd till vattenverksamhet samt 

miljöfarlig verksamhet på Toresta 4:1 

och Spånga 1:9 

Anna-Karin Bergvall 2015/00370 

2016-08-10 64884 

 

UPPR Kommunstyrelsen Tillägg till överenskommelse om 

fastighetsreglering på fastigheterna 

Eneby 1:40, Väppeby 5:2 samt del av 

Sjöända 1:11 

Anne-Marie Engman 2014/00110 

2016-08-08 69029 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut - förordnande som 

kommundirektör (semester) 

Johan Utter 2016/00074 

2016-08-04 69000 

 

UPPR Gatu- och parkenheten Grävtillstånd i grönyta vid 

Gökviksvägen 5 

Michael Andersson 2016/00416 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-08-04 68997 

 

UPPR Kommunstyrelsen Yttrande om idrottsevenemang Michael Andersson 2016/00431 

2016-08-04 68995 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, med Skokloster 

Bygdegårdsförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00435 

2016-08-03 68988 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, med Bålsta 

Cykelklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00161 

2016-07-26 68948 

 

UPPR Vice kommundirektör  Delegationsbeslut - förordnande som 

förvaltningschef Bygg- och 

miljöförvaltningen  

Vipul Vithlani 2016/00074 

2016-07-26 68942 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, med Skokloster 

Gille 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00433 

2016-07-26 68730 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Anna-Karin Bergvall 2016/00391 

2016-07-25 68930 

 

UPPR Bygg- och 

miljöförvaltningen 

Delegationsbeslut Sarah Olsson 2011/00097 

2016-07-25 68911 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Johan Utter 2016/00344 

2016-07-21 68905 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, till Lilla 

Hagalunds Vänner 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00430 

2016-07-20 68892 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut gällande Håbo dagen Michael Andersson 2016/00426 

2016-07-19 68844 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, till Dansklubben 

Klacken 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00158 

2016-07-19 66648 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut enligt avtal om 

särskild ersättning 

Karin Gustafsson 2016/00165 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-07-14 68859 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05762-51K-F - Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00411 

2016-07-14 68855 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskilt stöd, 

enligt avtal, med Bålsta FBC 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00427 

2016-07-12 68830 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning på fastighet 

SKÄCKLINGE 1:8 med adress 

Vasaborgsvägen 3 

Annica Noberg 2016/00422 

2016-07-12 68824 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut - Remiss Johan Utter 2016/00384 

2016-07-12 68738 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00144 

2016-07-12 68737 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Studieförbundet Bilda 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00076 

2016-07-12 68736 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Studiefrämjandet i Uppsala län 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2015/00372 

2016-07-12 68735 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till Sensus 

studieförbund 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00101 

2016-07-12 68734 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Studieförbundet NBV 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00096 

2016-07-12 68733 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Kulturens Bildningsverksamhet 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00140 

2016-07-12 68732 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till 

Folkuniversitetet 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00104 

2016-07-12 68729 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om bidrag till ABF i 

Uppsala län 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00200 

2016-07-12 67711 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskilt stöd, 

enligt avtal, till Folkrörelsearkivet för 

Uppsala län. 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2015/00373 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-07-11 68606 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05761-51M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00403 

2016-07-08 68652 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut arrendeavtal med 

Bålsta Alpin 

Sara Veidemann 2016/00348 

2016-07-08 68647 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut angående föra 

kommunens talan 

Sara Veidemann 2016/00340 

2016-07-07 68881 

 

UPPR Kommundirektör Delegationsbeslut - förordnande som 

förvaltningshef för socialförvaltningen 

8-29 juli 2016 

Per Nordenstam 2016/00074 

2016-07-07 68880 

 

UPPR Kommundirektör Delegationsbeslut - förordnande som 

förvaltningshef för socialförvaltningen 

30 juli till 7 augusti 2016 

Per Nordenstam 2016/00074 

2016-07-06 68720 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskild 

ersättning, enligt avtal, till Träninshus1 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00408 

2016-07-05 68711 

 

UPPR Avfallsenheten  Hämtning av avfall på annan plats, 

delade kärl på Lötenvägen 4 och 6 

Annica Noberg 2016/00412 

2016-07-04 68708 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Pernilla Maxe 

Nordenmark 

 

2016-07-04 68651 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut angående arrendeavtal 

med Bålsta Alpin 

Sara Veidemann  

2016-06-30 68603 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning på fastighet 

Vreta 1:63 med adress Vretvägen 2 

Annica Noberg 2016/00406 

2016-06-30 68590 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Anne-Marie Engman  

2016-06-30 68589 

 

UPPR Polismyndigheten Delegationsbeslut, yttrande offentlig 

tillställning, barnteater, 504 

A285.291/2016 

Lars Åhlander 2016/00404 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2016-06-30 68573 

 

UPPR Kommunstyrelsen Tecknande av Tillägg till Arrendeavtal 

för Båtuppläggning med Bålsta 

Båtklubb  

Anna-Karin Bergvall 2015/00110 

2016-06-23 68455 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05760-47K-F - Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00334 

2016-06-22 66982 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Stationen Scen och Konst 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00180 

2016-06-22 66981 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Skokloster Slotts Vänner rörande 

föreläsningar 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00053 

2016-06-22 66978 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Skokloster Slotts Vänner rörande 

barnteater 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00102 

2016-06-22 66955 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Skokloster Kulturförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00148 

2016-06-22 66953 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Skokloster Gille rörande 

hemvändardagen 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00177 

2016-06-22 66930 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Skokloster Bygdegårdsförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00145 

2016-06-22 66926 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Lilla Hagalunds Vänner 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00087 

2016-06-22 66923 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Häggeby Skol- och Bygdemuseum 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00143 

2016-06-22 66920 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Håbo Damkör 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00164 

2016-06-22 66895 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

till workshops på biblioteket i Bålsta för 

Hantverksföreningen Kreativa Händer 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00171 
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2016-06-22 66892 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

till offentliga arrangemang för Bålsta 

Folkdansgille 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00175 

2016-06-22 66755 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

till Familjedag i Varpsund arrangerad av 

Bålsta Finska Förening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00173 

2016-06-22 66754 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

till evenemanget: Med ordet i fokus, 

arrangerad av Biskops Arnö 

Kulturförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00155 

2016-06-22 66748 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Fridegårds SkolIF 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00183 

2016-06-22 66746 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Håbo FF 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00184 

2016-06-22 66744 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för CISV Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00181 

2016-06-22 66743 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Björksäterkyrkans Ungdom 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00170 

2016-06-22 66742 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultru och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Håbogymnasterna 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00176 

2016-06-22 66741 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Håbo Scoutkår 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00182 

2016-06-22 66740 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Bordtennisklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00107 

2016-06-22 66738 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Tennisklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00108 

2016-06-22 66736 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut för aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta IF Handboll 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00040 



Håbo kommun 
Datum 

2016-08-26 
 

 
Sida 

9(13) 
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2016-06-22 66734 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för FUBB Basket 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00032 

2016-06-22 66731 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta FBC 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00081 

2016-06-22 66730 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Dojo IF 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00052 

2016-06-22 66729 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Aktiv Ungdom 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00055 

2016-06-22 66728 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Simklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00115 

2016-06-22 66727 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Skidklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00150 

2016-06-22 66717 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Gymnastikklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00147 

2016-06-22 66716 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Håbo Atletklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00142 

2016-06-22 66713 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Boxningsklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00160 

2016-06-22 66712 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta IK 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00159 

2016-06-22 66710 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Friluftsfrämjandet Bålsta 

lokalavdelning 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00156 

2016-06-22 66709 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Träningshus1 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00116 

2016-06-22 66695 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Knarrbacken FC 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00138 

2016-06-22 66692 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Fortuna Spelförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00230 
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2016-06-22 66682 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för SPF Seniorer 

Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00106 

2016-06-22 66681 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för SRF Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00008 

2016-06-22 66678 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för 

Strokeföreningen Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00079 

2016-06-22 66677 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för PRO Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00153 

2016-06-22 66676 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för 

Reumatikerföreningen Enköping-Håbo 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00162 

2016-06-22 66674 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs- och 

handikappsbidrag 2016 för Bålsta 

Parkinsonförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00139 

2016-06-22 66649 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om särskilt stöd, 

enligt avtal, till Bålsta Skidklubb 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00151 

2016-06-22 66625 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om kulturbidrag 2016 

för Biskops Arnö Kulturförening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00154 

2016-06-22 66624 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om aktivitetsbidrag 

2016 för Bålsta Hockey Club 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00187 

2016-06-22 66623 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om pensionärs och 

handikappsbidrag 2016 för Bålsta 

Finska Förening 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00174 

2016-06-21 68402 

 

UPPR Håbohus AB Uppsägning av förvaltningsuppdrag 

stationshuset i Bålsta 

Marie Quick 2016/00057 

2016-06-20 68370 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05759-27M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00371 
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2016-06-20 68364 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05758-51 M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00389 

2016-06-17 68314 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd - Avslag Rose-Marie Fagerros 2016/00329 

2016-06-14 68227 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning på fastighet 

Brunnsta 3:24 med adress Murarvägen 

10 

Annica Noberg 2016/00379 

2016-06-13 68211 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05757-37K-F  - Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00378 

2016-06-10 68174 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut - revidering 

dokumenthanteringsplan 

Johan Utter 2016/00074 

2016-06-08 68137 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut för Röda korset om 

offentlig plats 

Michael Andersson 2016/00363 

2016-06-08 68129 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning 

Nyborgsvägen 1 - Rölunda 1:13 

Annica Noberg 2016/00372 

2016-06-08 68127 

 

UPPR  Uppehåll i avfallshämtning 

Segerstavägen 27 - Brunnsta 5:37 

Annica Noberg 2016/00370 

2016-06-08 67908 

 

UPPR Gata/parkenheten Delegationsbeslut grävtillstånd Michael Andersson 2016/00341 

2016-06-08 67492 

 

UPPR  Uppehåll i avfallshämtning på 

Granhagsvägen 14, Brunnsta 4:2 

Annica Noberg 2016/00309 

2016-06-07 68112 

 

UPPR  Grävtillstånd Mark och 

trädgårdsbyggarna vid Vikingavägen 

Michael Andersson 2016/00360 

2016-06-07 68111 

 

UPPR Gata/parkenheten Grävtillstånd för Lyssna och Njut 

Euronics AB 

Michael Andersson 2016/00325 

2016-06-07 68109 

 

UPPR  Grävtillstånd för Bålsta kabel TV  Michael Andersson 2016/00319 

2016-06-07 68105 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05756-48M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00358 
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2016-06-07 68100 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Michael Andersson 2016/00350 

2016-06-07 68098 

 

UPPR Gatu- och parkenheten Delegationsbeslut yttrande offentlig 

tillställning 

Michael Andersson 2016/00362 

2016-06-02 68059 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om årets manliga 

ungdomsledare 2016 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00413 

2016-06-02 68058 

 

UPPR Kommunstyrelsen, 

Kultur och livsmiljö 

Delegationsbeslut om årets kvinnliga 

ungdomsledare 2016 

Pernilla Maxe 

Nordenmark 

2016/00413 

2016-06-02 65709 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning på 

Nibbelbacka 1:2 

Annica Noberg 2016/00119 

2016-06-01 68052 

 

IN Förvaltningschef 

socialförvaltningen  

Delegationsbeslut - överenskommelse 

om avslutad anställning 

Marisa Lindblom 2016/00074 

2016-06-01 68021 

 

UPPR  Undantag från matavfallshantering - 

Klosterhus Ab 

Annica Noberg 2016/00357 

2016-05-31 67928 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut lånenr 39788719155 Vipul Vithlani 2016/00072 

2016-05-30 67951 

 

UPPR Avfallsenheten  Beslut om delat kärl mellan 

Klockargårdsvägen 4 och 

Klockargårdsvägen 2 

Annica Noberg 2016/00346 

2016-05-30 67949 

 

UPPR Privatperson  Uppehåll i avfallshämtning Värsta 3:5 

med adress Häggebyholms vägen 3 

Annica Noberg 2016/00347 

2016-05-26 67837 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05755-47M-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00327 

2016-05-26 67836 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut för Cirkus Wictoria Michael Andersson 2016/00338 

2016-05-26 67835 

 

UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut för 

midsommarfirande 

Michael Andersson 2016/00333 

2016-05-25 67817 

 

UPPR Gatu- och parkenheten Delegationsbeslut grävtillstånd Michael Andersson  
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2016-05-23 67798 

 

UPPR Personalchef Delegationsbeslut - attesträtter avseende 

Schema och Bemanning, BeSched 

Marisa Lindblom 2016/00074 

2016-05-20 67750 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05754-37K-F Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00296 

2016-05-20 67733 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05753-40K-F  Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00317 

2016-05-19 69274 

 

IN Kulturchef Delegationsbeslut om särskilt 

organisationsstöd till SISU 

Idrottsutbildarna  

Hannah Rydstedt 2016/00215 

2016-05-18 67700 

 

UPPR Kommunstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

nr 0305-05752-31M-F - Beviljas  

Rose-Marie Fagerros 2016/00315 

2016-05-17 67677 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning Brunnsta 4:5 

med adress Brunnsta vägen 18 

Annica Noberg 2016/00330 

2016-05-17 67671 

 

UPPR Avfallsenheten  Uppehåll i avfallshämtning Frösunda 4:7 

- med adress Frösundavägen 34 

Annica Noberg 2016/00326 

2016-05-13 65507 

 

UPPR Kommunstyrelsen Hyresavtal avseende mark och byggnad Lena Hagman 2016/00067 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-26 KS 2016/00342 nr 67823 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Redovisning av protokoll och minnesanteckningar 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll 

Sammanfattning 

Följande protokoll och minnesanteckningar har inkommit eller upprättats 

sedan den senaste redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens 

sammanträde 2016-05-23: 

 Protokoll Håbohus AB 2016-02-04 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-04-25 

 Konstituerande sammanträde Håbo Marknads AB 2016-04-25 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-02-22 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-03-29 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-01-20 

 Årsstämma Håbo Marknads AB 2016-04-25 

 Nytt Årsstämma Håbo Marknads AB 2016-04-25  

 Minnesanteckning Ungdomsrådet 2016-04-06  

 Protokoll KPR 2016-05-25  

 Protokoll Näringslivsråd 2016-05-26 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-07-08 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-06-22 

 Protokoll Samordningsförbundet i Uppsala län 2016-06-02 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-07-27 

 Protokoll Håbo Marknads AB 2016-08-11 

Beslutsunderlag 

– Protokoll, enligt ovan  

__________ 

 



















































Antal SK/TR 
Kommun Antal 

Samverkanskoordinatorer 

Antal tilläggsresurser Sammanlagt 

Enköping/Håbo 

  

200 % 180 % 380 % 

Heby 

  

100 % 190 % 290 % 

Knivsta 

  

50 % 150 % 200 % 

Uppsala 

  

250 % 200 % 450 %  

Tierp 

  

100 % 200 % 300 % 

Älvkarleby 

  

60 %  (75%) 150 % 210-225 % 

Östhammar 

  

100 % 0 % 100 % 

Sammanlagt 

  

860- 875 % 1070 % 1930-1945 % 

Bilaga 1 FS 2016-06-02 



Antal ärenden/deltagare 
Kommun LOTS-uppdrag  

160430 

  

Aktuella ärenden  

hos TR 160531 

Avslutade ärenden hos 

TR  

under perioden 1/1-31/5 

Avslutade ärenden där 

personen  

arbetar eller studerar 

Enköping/Håbo 

  
35 30 4 1     (25 %) 

Heby 

  
13 18 5 3     (60 %) 

Knivsta 

  
8 0 0 ----- 

Uppsala 

  
29 24  14 1     (7 %) 

Tierp 

  
45 11 0 ----- 

Älvkarleby 

  
3 2 20 2     (10 %) 

Östhammar 

  
14 ----- ----- ----- 

Sammanlagt 

  
147 85 43 7     (16 %) 



Kostnad 2016 



Aktuella frågor 

Arbetar med nulägesanalys och VP 

Kvalitetssäkring av TR:s metoder? 

Ska TR har samma titel? 

Hur ska kartläggning av insatser 

redovisas? 

Diskutera ekonomi vid varje LG 

 



Uppföljning 2016 

• Uppföljning av processen i långsiktig 

samverkan 

• Uppföljning av samverkanskoordinatorns 

strukturella aktiviteter 

• Uppföljning av samverkanskoordinatorns 

lotsuppdrag 

• Uppföljning av tilläggsresursernas deltagare 

 

 













































 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-26  

Näringslivsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 09:00 torsdagen den 26 maj 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

Mats Mattsson, Bålsta Företagarförening 

Harry Lövstav, Bålsta Handel 

Leif Nyrén, Håbo Marknads AB 

 

Övriga närvarande Petra Forsström, HQF 

Ulrika Adolfsson, Bålsta Företagarförening 

  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Mats Mattsson 

Tid och plats Fredagen den 3 juni 2016, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 12-19 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Mats Mattsson 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 12 

Mötets öppnande ........................................................................................................... 3 

§ 13 
Information från kommundirektör ................................................................................. 4 

§ 14 
Information från näringslivet ......................................................................................... 5 

§ 15 
Information från Håbo Marknads .................................................................................. 6 

§ 16 

Näringslivsstrategi ......................................................................................................... 7 

§ 17 
Bålstas bästa - uppdatering ............................................................................................ 8 

§ 18 

Skyltning, ljustavlan ...................................................................................................... 9 

§ 19 

Evenemang i Håbo - marknadsföring till allmänheten ................................................ 10 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 12   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Adjungering  

Birgitta Persson från Bålsta Företagarförening är inte närvarande vid mötet. 

Rådet beslutar att adjungera in Ulrika Adolfsson med närvaro- och 

yttranderätt i hennes ställe. Likaså adjungeras Petra Forsström, Håbo 

Qvinnors Företagsnät (HQF) in med närvaro- och yttranderätt.  

Val av Justerare 

Mats Mattsson väljs till justerare.  

Fastställande av dagordning 

Den på förhand utskickade dagordningen fastställs utan tillägg.  

______________ 
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§ 13   

Information från kommundirektör 

Sammanfattning  

Kommundirektören lämnar information om följande: 

Plan- och utvecklingsarbete 

Kommunen arbetar för att få fram mer byggbar mark. Processen tar tid på 

grund av att lagstiftningen ger mycket utrymme att stoppa processen. Nästan 

all yta har någon form av riksintresse, t.ex. miljö eller arkeologi, som måste 

utredas. Olika delar av processen kan också överklagas, vilket fördröjer den 

ytterligare. Detta skapar svårigheter när det gäller att snabbt bygga bostäder. 

Likaså är det svårt att bygga billigt och samtidigt matcha de övriga krav som 

finns på exempelvis tillgänglighet och miljövänlighet. Kommunen anställer 

ny personal och arbetar för att öka den interna samordningen i frågorna.   

Budgetarbete 

Kommunens budget har varit uppe i kommunstyrelsen och ska vidare till 

kommunfullmäktige för beslut.   

Ung Företagsamhet (UF) 

Verksamheten Ung Företagsamhet (UF) flyttas nu organisatoriskt från Håbo 

Marknads AB till Barn- och utbildningsförvaltningen. Genom flytten av 

verksamheten får skolan ett tydligare ansvar för frågan och det blir också 

svårare för enskilda skolor att välja bort ämnet från undervisningen.  

Futurum 

Nyare skolor har kortare livslängd. Så även Futurum som har renoverats i 

omgångar. I en renovering sattes ventilationen i väggarna igen, varför 

väggarna nu är blöta. För att lösa detta har tillfälliga klassrums-moduler 

beställts inför hösten och kommunen arbetar med att se över olika lösningar. 

Äldreboende 

Förvaltningen har sett över möjliga platser för ett nytt äldreboende. 

Resultatet blev att ett permanent äldreboende ska byggas vid Kyrkcentrum. 

Att bygga äldreboenden kommer att innebära stora kostnader för kommunen 

framöver. Att bygga kostar cirka 2 mkr per plats och dessutom tillkommer 

drift för 1 mkr per plats. Det behövs 166 nya platser fram till år 2030.  

EU-migranter 

I frågan om EU-migranternas olagliga bosättningar samarbetar kommunen 

med kronofogdemyndigheten och polisen. När en olaglig bosättning 

upptäckts måste kommunen först kontakta polisen för identifiering av dem 

som bosatt sig och därefter kronofogden för särskild handräckning. Därefter 

görs en avhysning i samarbete mellan kronofogdemyndighet och polis. 

Kommunen arbetar med att hantera nuvarande bosättningar. 

______________ 
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§ 14   

Information från näringslivet 

Sammanfattning  

Näringslivsrepresentanterna informerar om att Bålsta Handel kommer gå 

samman med Bålsta Företagarförening samt att ett förslag om namnbyte i 

samband med detta har lagts.  

Håbo Qvinnors Företagsnät (HQF) har inlett ett samarbete med 

företagarföreningen, men har också ett annat syfte, då organisationen träffas 

oftare och nätverkar.  

Vid mätningar av företagens omsättning i Håbo kommun visar resultatet att 

det går bra för företagen i förhållande till övriga länet. Dock har kommunen 

lägre ranking i svenskt näringslivs mätningar av företagsklimat i 

kommunerna. Rådet diskuterar vad det kan bero på.  

Håbo Marknads AB har startat Företagslyftet för att inventera företagens 

behov av stöd, vilket förhoppningsvis kommer ge effekt på kommunens 

företagsranking framöver.  

______________ 
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§ 15   

Information från Håbo Marknads 

Sammanfattning  

Marknadsbolagets fortsättning 

Håbo Marknads AB har inte längre kvar sin mark, då denna går över till 

kommunen. För närvarande ser man över vilka arbetsuppgifter som finns 

kvar i bolaget och utvärderar i vilken form verksamheten ska bedrivas 

framöver. Styrelsen har beslutat att man vill vara kvar åtminstone 

mandatperioden ut. 

Övrig information  

Leif Nyrén informerar om bolagets arbete: 

Mark och etablering  

Håbo Marknads AB har arbetat mycket med området vid Draget, där 

infrastrukturen börjar ta form. Ca 25 företag kommer få plats i området och 

många har varit intresserade. Bolaget ska också vara delaktigt i 

planprocessen för Dragelund, där ett större företagsområde ska skapas. 

Arbetet med Logistik Bålsta har blivit försenat på grund av överklaganden, 

men även här finns många stora företag som vill etablera sig.  

Turism 

Frågan om toaletter i Skokloster håller på att lösas och bör bli klart till nästa 

säsong. I Skokloster kommer mycket evenemang till sommaren och man 

tror på en ökning av besöksantalet.  

Företag 

Arbetet med Företagslyftet har påbörjats. Ungefär 60 företag kommer ha 

blivit besökta innan sommaren. Projektet har fått mycket uppmärksamhet 

och många andra kommuner är intresserade av liknande lösningar.  

______________ 
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§ 16   

Näringslivsstrategi 

Sammanfattning  

Förslaget till näringslivsstrategi är nu klart och delas ut till rådets 

medlemmar. Strategin ska tas upp till kommunfullmäktige för beslut under 

hösten.  

______________ 
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§ 17   

Bålstas bästa - uppdatering 

Sammanfattning  

Arbetet med Bålstas Bästa pågår och cirka 3000 exemplar av häftet kommer 

att tryckas upp. I år ska det också bli skyltar på affärerna som visar var man 

kan använda kupongerna från häftet.  Häftet har tidigare år genererat 3,6 

mkr i merförsäljning för handeln.  

En jury har satts samman för att dela ut i tre olika stipendier till föreningar 

om totalt 120 tkr i kategorierna laganda, mångfald och talang. 

Prisutdelningen kommer att ske på Håbo Festdag.  

______________ 
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§ 18   

Skyltning, ljustavlan 

Sammanfattning  

Det har varit olika problem med ljustavlan, som har haft för starkt ljus och 

dessutom inte skötts ordentligt. Företaget som äger tavlan ser nu över om 

den kan säljas till något annat företag. Om tavlan inte säljs ska kommunen 

försöka få fram en lösning för driften av tavlan, där både företag, kommun 

och föreningar får möjlighet att nyttja den.  

______________ 
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§ 19   

Evenemang i Håbo - marknadsföring till allmänheten 

Sammanfattning  

Representanterna för näringslivet konstaterar att informationen från 

kommunen inte längre syns i Bålstabladet och informeras om att 

informationen fortfarande finns. Att den inte hittats beror sannolikt på 

tidningens nya design, som alla kanske inte hunnit vänja sig vid.  

Fråga uppkommer om vad som är målgruppen för turismen i kommunen - 

invånarna eller tillresta besökare? Leif Nyrén svarar att kommunen skulle 

behöva en turismstrategi för att tydliggöra detta. Det saknas en röd tråd 

mellan alla de punktinsatser som görs. En del av detta beror sannolikt på att 

frågorna ligger dels på två olika ställen, dels på Håbo Marknads AB och 

dels på kultur- och livsmiljöavdelningen. Samarbetet mellan dessa båda 

aktörer har därför ökats.   

______________ 
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Tid och plats Kl. 09:00 onsdagen den 25 maj 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande  

Ledamöter Lisbeth Bolin (C) 

Irene Lundbäck, PRO 

Monica Borg, PRO 

Christer Ridderstråle, SPF 

Yvonne Lindström, SPF 

Gun-Britt Renefalk, Ordförande 

Arvid Rönnholm, Finska föreningen 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Kurt Hedman (S) 

Eva Staake (S) 

Agneta Hägglund (S) 

Carl-Erik Thulin, SPF 

Arvo Väisänen, Finska föreningen 

  

Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Catrin Josephson, avdelningschef för avdelningen för stöd till vuxna  

Susanne Hultgren-Edholm, anhörigkonsulent 

Tina Tiefensee Lüning, ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 

Stina Gabrielsson, sekreterare 

  

Justering  

Justerare Irene Lundbäck 

Tid och plats Måndagen den 30 maj 2016, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 13-32 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Stina Gabrielsson  

Ordförande 
 

  

Gun-Britt Renefalk   

Justerare 
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§ 13   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Irene Lundbäck väljs till justerare.  

Fem övriga frågor anmäls. Thomas Brandell anmäler att han vill informera 

om läget inför sommaren. Kommunala pensionärsrådet efterfrågar 

information om Trygg hemgång. Utöver dessa två frågor anmäler Carl-Erik 

Thulin tre frågor från föregående protokoll vilka han önskar uppföljning på, 

punkterna som avses är Hemsida för äldreboende, Måltidsguide och 

Nyckelfria dörrar. Med dessa tillägg under övriga frågor fastställs den på 

förhand utskickade dagordningen.  
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§ 14   

Föregående protokoll 

Sammanfattning  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
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§ 15   

Gemensam överförmyndarnämnd 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om frågan om en gemensam 

överförmyndarnämnd. Ärendet har varit uppe på överförmyndarnämnden 

och frågan hanterades på kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-23. 

Kommunstyrelsen valde att ansöka till den gemensamma nämnden. 

Förhoppningen är att bli, om inte en del av den gemensamma nämnden från 

2017, i alla fall en del av den gemensamma förvaltningen 2017 och i så fall 

en del av den gemensamma nämnden 2019. Anledningen till en eventuell 

åtskillnad mellan nämnd och förvaltning är att det tillkommit information 

om att det finns juridiska hinder mot att upphäva nämnd mitt i en 

mandatperiod. Yvonne Lindström meddelar att detta var uppe på 

kommunala pensionärsrådets arbetsutskott och att de ställer sig positiva till 

en gemensam överförmyndarnämnd.  

Agneta Hägglund (S) redogör kort för vad som diskuterades i ärendet på 

kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-23.  
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§ 16   

Gemensam beställningscentral för färdtjänst - fortsatt 
utredning 

Sammanfattning  

På vård- och omsorgsnämnden senaste sammanträde beslutades det att 

utredningen i ärendet om en gemensam beställningscentral fortlöper. Dock 

har nämnden beslutat om tilläggspunkter, där vikten av att båda alternativ 

ska utredas ordentligt poängteras, liksom att villkoren för 

färdtjänstresenärerna inte ska försämras.  

Kommunala pensionärsrådet tycker inte att denna utredning borde 

genomföras. Thomas Brandell säger att förvaltningen är medveten om 

kommunala pensionärsrådets inställning, från förvaltningens och nämndens 

sida har dock en annan bedömning gjorts.  
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§ 17   

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har inga invändningar mot kommunens planer 

på en höjning av den högsta avgiften för äldreomsorg.  
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§ 18   

Hyressättning Plommonvägen 8 och 10 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har inget att invända mot planerna på den 

successiva höjningen av hyrorna för de boende på Plommonvägen 8 och 10. 

Planen är att den första höjningen sker från och med juni 2016 och den 

andra från och med januari 2017, båda gångerna höjs hyran med 5,5 % 

vilket innebär 263-358 kronor i månaden. Gun-Britt Renefalk undrar om det 

har gått ut information om detta och Thomas Brandell svarar att det ännu 

inte gått ut någon information men att det kommer att komma.  
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§ 19   

Boende (särskilt boende, korttidsboende) 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunstyrelsen på sammanträdet 

2016-05-23 gav plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en plan 

för tomten för det planerade permanenta särskilda boendet vid Kyrkcentrum.  

Planen är att boendet ska rymma 60 platser. Thomas Brandell säger att han 

har en tanke om att av dessa 60 platser så behöver kanske 8 stycken bli 

korttidsplatser för demenssjuka. Övriga korttidsplatser ska också vägas in i 

planeringen liksom förrådsutrymmen för rehabilitering med mera.  

Gun-Britt Renefalk frågar Agneta Hägglund (S) om kommunstyrelsen var 

eniga gällande planerna att bygga ett särskilt boende vid Kyrkcentrum. 

Agneta Hägglund (S) svarar att de var eniga men var lite osäkra på antalet 

platser, planeringen för 60 platser innebär att bygget måste ske på höjden. 

Yvonne Lindström undrar när det planerade bygget förväntas bli klart. 

Thomas Brandell svarar att det bör vara klart hösten 2019 men att det är 

svårt att säga på grund av faktorer som eventuella överklaganden med mera. 

Gun-Britt Renefalk undrar hur planerna för korttidsboende ser ut. Thomas 

Brandell svarar att Håbohus samarbetar med tekniska avdelningen i frågan 

och att det blir en modullösning. Planen är att det ska vara klart i februari 

2017.  

Thomas Brandell meddelar att just nu så köper kommunen inte in 

korttidsplatser. Det är två till tre Håbobor och fem utsocknes som väntar på 

plats vilket är mindre mot vad det varit på ett tag. Yvonne Lindström frågar 

vad som hände med planerna på Åsvägen. Thomas Brandell svarar att vad 

det gäller äldreboende finns det inga planer på Åsvägen längre, däremot 

finns det funderingar kring modulboende på Åsvägen för nyanlända som fått 

uppehållstillstånd och ungdomar som flyttat hemifrån.  
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§ 20   

Projektgrupp kring nytt äldreboende: förslag till 
representanter från KPR 

Sammanfattning  

Vid kommunala pensionärsrådets arbetsutskott utsågs följande 

representanter att ingå i en projektgrupp kring byggandet av ett nytt 

äldreboende: 

SPF: Yvonne Lindström, ersättare Carl-Erik Thulin 

Anhörigföreningen: Gun-Britt Renefalk, ersättare Elisabeth Härlin,  

Finska föreningen: Arvid Rönnholm, ersättare Arvo Väisänen 

Från dagens möte utses även representanter för PRO.  

PRO: Irene Lundbäck, ersättare Monika Borg.  
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§ 21   

Uppföljning av LOV i hemsjukvården 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om 

att i nuläget inte införa LOV. Frågan var uppe på kommunala 

pensionärsrådets arbetsutskott som tycker att det var en bra utredning. 

Agneta Hägglund (S) uttrycker tacksamhet över att nämnden fattat ett sådant 

klokt beslut.  
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§ 22   

Personalenkät 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerade på kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 

om att förvaltningen skulle genomföra en personalenkät tre gånger per år 

vilket rådet skulle få kännedom om.  

Thomas Brandell redogör för resultaten av undersökningen. Gun-Britt 

Renefalk undrar om kommunen själv gjort enkäten, detta eftersom rådet 

tidigare uttryck önskemål om att enkäten görs av en oberoende part. Thomas 

Brandell svarar att det är kommunen som gjort enkäten. Alla medarbetare 

har haft möjlighet att svara på dessa frågor vi kommunens intranät. 

Svarsfrekvens var ganska låg, runt 35 %, och den varierade också inom 

olika områden. Att svarsfrekvensen varierade inom olika områden kan bero 

på att det är olika svårt för folk att svara inom olika verksamheter eller att 

marknadsföringen inte varit bra nog. Planen framåt är att personalenkäten 

ska rulla på och genomföras i maj, september och februari. Resultaten av 

enkäten sammanställs av Ida Ingemarsson på kommunikationsenheten. 

Thomas säger att man alltid kan fundera över att ta in ett oberoende företag, 

men dels kostar det pengar och dels kanske det inte behövs på denna nivå.  

Thomas Brandell och rådet diskuterar kring möjligheterna att öka 

svarsfrekvensen. Diskussionen fortsätter att handlar om möjligheten att ta in 

en fristående organisation men även vad som gjorts för att anonymisera 

uppgiftslämnarna.  
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§ 23   

Utbyggnadsbehov 2016-2025 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunen står inför stora 

utbyggnadsbehov när det gäller vårdplatser för äldre och att åtgärder för 

detta nu börjar komma igång. Till och med år 2025 beräknas 100 platser 

behövas och fram till och med år 2030 räknat från nu tros behovet ha ökat 

till 164 platser. Detta kommer att kosta. Utöver utbyggnadsbehovet innebär 

de nya platserna även ny personal vilket innebär att det kommer att bli 

många nyrekryteringar. Detta kommer att innebära en ökad konkurens om 

personal där Håbo kommun behöver se över hur de ska kunna konkurera.  

Agneta Hägglund (S) säger att om kommunen ska konkurera så måste det 

gälla arbetsförhållandena. Till exempel finns det kommuner som infört att 

vårdpersonal inom särskilda boenden jobbar 75% mot heltidslön. Det 

kommer inte att fungera att ha delade turer eller att dra ner på 

personaltätheten. Lönemässigt ligger Håbo kommun bra till, därför måste 

kommunen istället jobba för bättre arbetsvillkor. Agneta Hägglund (S) säger 

också att det på grund av allt detta är oroande att Håbo kommun har så hög 

personalrörlighet på 14%.  

Rådet diskuterar positiv marknadsföring för att få folk att jobba inom vård- 

och omsorg. Carl-Erik Thulin säger att hemtjänsten i Håbo kommun 

fungerar mycket bra och att det vore bra om de som arbetar och nöjda kan 

bidra till positiv marknadsföring. Thomas Brandell håller med Carl-Erik 

Thulin och säger att de bästa reklampelarna för verksamheten är den egna 

personalen vi sociala medier med mera. Gun-Britt Renefalk säger att detta är 

ett arbete och en utmaning som det behöver jobbas vidare med, men att det 

är en rolig och positiv utmaning.  
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§ 24   

Avvikelserapportering (tryckskador, fallskador) 

Sammanfattning  

Gun-Britt Renefalk informerar om att denna fråga diskuterats tidigare, både 

på föregående sammanträde och kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 

Det som kommunala pensionärsrådet vill betona är vikten av att de 

utredningar som genomförs faktiskt följs upp. Thomas Brandell säger att 

förvaltningen är medveten om detta och att det kommer ske en uppföljning i 

november.  
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§ 25   

Färdtjänsten 

Sammanfattning  

Catrin Josephson, avdelningschef för avdelningen för stöd till vuxna, 

informerar om att förvaltningen fått i uppdrag från vård- och 

omsorgsnämnden att utreda möjligheterna till besparingar inom färdtjänst. 

Anledningen till detta är att kommunens kostnader inom färdtjänst har ökat 

de senaste åren. Syftet med utredningen är att uppnå en högre 

kostnadseffektivitet och en fortsatt god färdtjänst för resenärerna. 

Förvaltningen har utrett alla färdtjänstresor under perioden 2015-03-01 till 

och med 2016-02-29, en period på tolv månader. Fokus har legat på hur 

resenärerna använder sitt färdtjänstbeslut. Det finns två olika slags 

färdtjänst, så kallad "ordinär färdtjänst" och "arbetsresor". Arbetsresor 

innebär resor till och från daglig verksamhet som beviljas enligt 

färdtjänstlagen, denna typ av resor används av en liten andel som reser 

mycket. Förvaltningen har kommit fram till att det inte finns några 

möjligheter till besparing vad det gäller arbetsresor utan att besparingar 

måste ske för ordinär färdtjänst.  

Förvaltningen har kommit fram till tre förslag, bland annat en avgiftshöjning 

av egenavgifterna för färdtjänst som innebär att lägsta nivån höjs från 35 

kronor till 40 kronor och högsta nivån höjs från 105 kronor till 150 kronor. 

Förvaltningen föreslår också att reglera antalet färdtjänstresor till maximalt 

200 stycken per år samt att de ändrade reglerna i Riktlinjer för färdtjänst och 

riksfärdtjänst inkluderas. Detta sammantaget skulle innebära en besparing 

på cirka 300 000 kronor jämfört med nuläget.  

Ett alternativ som förvaltningen arbetat fram är också att begränsa antalet 

resor till 150 stycken per år, med möjlighet att vid särskilda skäl ansöka om 

ytterligare resor. Detta alternativ skulle innebära en samlad besparing på 

cirka 460 000 kronor per år. 

Förvaltningens förslag och utredningen har på uppdrag av vård- och 

omsorgsnämnden skickats till bland andra kommunala pensionärsrådet för 

synpunkter. Dessa synpunkter ska lämnas in skriftlig till 

socialförvaltningens kansli senast tisdagen den 7 juni 2016 klockan 13.00. 

Kommunala pensionärsrådet meddelar att de diskuterar om möjligheten att 

särredovisa arbetsresor. De ska komma in med sina synpunkter och tycker 

att det var en mycket bra utredning som förvaltningen hade presterat.  
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§ 26   

Delårsuppföljning 

Sammanfattning  

Thomas Brandell meddelar att det gjorts en delårsuppföljning per mars 2016 

samt en uppföljning per april 2016. Vård- och omsorgsnämnden har en 

nollprognos och socialnämnden ett överskott på 12,4 miljoner kronor.  

Carl-Erik Thulin undrar hur det ser ut med Budget 2017. Agneta Hägglund 

(S) redogör för vad som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde 

2016-05-23 samt berättar kort om Båp, V och S budgetförslag gällande 

vård- och omsorg. Lisbeth Bolin (C) kommenterar kort alliansens 

budgetförslag gällande vård- och omsorg. Tre budgetförslag ska upp till 

kommunfullmäktige. Detta på grund av det parlamentariska läget. Båp, V 

och S samt alliansen lämnade in sina budgetförslag till kommunstyrelsens 

arbetsutskott, SD lade sitt budgetförslag på bordet på kommunstyrelsens 

sammanträde 2015-05-23.  
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§ 27   

Logoped via Skype 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att kommunen har haft kontakt med 

landstinget i frågan om möjligheten att införa en logopedtjänst via Skype. 

På tjänstemannanivå är landstinget positiva till att gå vidare i samtal rörande 

detta. Torsdag 2016-05-26 har den politiska styrgruppen möte om närvård 

och diskussionen ska då tas vidare. Lisbeth Bolin (C) berättar att 

Västerbottens län arbetat med distanstjänster i fem år och att det fungerat 

väl. Lisbeth Bolin (C) menar att det kanske är något som går att koppla till 

teknikprojektet.   

Susanne Hultgren-Edholm berättar att Strokeföreningen, 

Parkinsonföreningen och Anhörigföreningen håller på att samordna för att 

söka pengar ur allmänna arvsfonden. Första tanken var att söka pengar till 

en logoped men nu är tanken att söka pengar till en projektledare för en 

mötesplats där alla kan samlas och kommunicera efter sina förutsättningar.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-25  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 28   

Möteslokaler Skeppet 

Sammanfattning  

Gun-Britt Renefalk redogör kort för vad som togs upp på kommunala 

pensionärsrådets arbetsutskott och säger att det som då diskuterades var hur 

det ser ut med lokaler överlag. Agneta Hägglund (S) säger att det är bra att 

Skeppet får vara kvar när kommunen nu ska hyra ut Skeppsgården till 

Annehills förskola. Carl-Erik Thulin frågar om kommunen har ett treårigt 

avtal för Skeppet och Thomas Brandell svarar att det stämmer.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-25  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 29   

Seniorstöd 

Sammanfattning  

Frågan angående seniorstöd uppkom på kommunala pensionärsrådets 

arbetsutskott. Flera seniorerar hade då efterfrågat seniorstöd vilket innebär 

att polisen via kommunen informerar om saker som är viktiga att tänka på 

för den personliga säkerheten med mera. 

Gun-Britt Renefalk har en skriftlig förfrågan från polisen som undrar om de 

finns underlag för att starta ett seniorråd i Håbo och Enköping. De som är 

intresserade av ett seniorråd kan anmäla sitt intresse genom att skriva under 

på den förfrågan polisen skickat ut. Kommunala pensionärsrådet kommer 

fram till att de ska skriva under och skicka in listan till polisen.  

Thomas Brandell föreslår att det skulle kunna vara en stående punkt på 

kommunala pensionärsrådets dagordning att Pia från polisen kommer och 

informerar. Kommunala pensionärsrådet tycker att det är ett bra förslag och 

vill att detta förs in på åtgärdslistan.  
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-25  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30   

Byte av sammanträdestid i september 

Sammanfattning  

Sammanträdestiden den 14 september 2016 stryks, nästa sammanträde blir 

istället klockan 9.00 den 19 september 2016.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-25  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 31 Dnr 2015/00345  

KPR Åtgärdslista 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet går igenom åtgärdslistan. Alla punkter i 

åtgärdslistan anses vara behandlade under dagens sammanträde förutom 

punkten rörande teknikgruppen. Det har varit tyst från teknikgruppen och 

kommunala pensionärsrådet efterfrågar information. Thomas Brandell säger 

att han ska påminna Matilda Norell, som är projektledare för 

teknikprojektet, om att kalla till möte/informera.  

En ny punkt ska föras till åtgärdslistan gällande att kolla om Pia från polisen 

kan komma till kommunala pensionärsrådets sammanträden för regelbunden 

information.  

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-25  

Kommunala pensionärsrådet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 32   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  

Sommarläget 

Thomas Brandell informerar om att det varit påtagligt svårare att rekrytera 

personal inför sommaren. Detta innebär att det kommer vara lägre 

sjusköterskebemanning än normalt i sommar.  

Trygg hemgång 

Catrin Josephson informerar om att Trygg hemgång är igång. Teamet för 

Trygg hemgång kommer varje vecka och träffar handläggare och hittills har 

fem personer beviljats Trygg hemgång. Det har även fattats beslut om Trygg 

hemgång från korttidsboende. Catrin Josephson har än så länge inte hört 

annat än att de som beviljats Trygg hemgång är nöjda, det är dock svårt att 

utvärdera verksamheten efter så kort tid. Yvonne Lindström undrar hur de 

som har korttidsplatser utanför kommunen, köpta korttidsplatser, får Trygg 

hemgång. Catrin Josephson svarar att hon tänker sig att processen är 

densamma som i vanliga fall.  

Thomas Brandell föreslår att enhetschef Ulrika Wahlström kan komma till 

kommunala pensionärsrådets sammanträde i september och berätta mer om 

trygg hemgång.  

Uppföljning av tre övriga frågor från tidigare sammanträde 

Hemsidan: Carl-Erik Thulin berättar att en veckomatlista nu finns på 

hemsidan men att den inte är så lätt att hitta.  

Måltidsguiden: Carl-Erik Thulin undrar vad som hände med måltidsguiden, 

en fråga som var uppe på föregående sammanträde. Carl-Erik Thulin säger 

att det är viktigt som anhörig till boende att vara informerad för att kunna 

bemöta och vara konstruktiva i sitt bemötande, han berättar också att det 

under ett möte på Solängen uppkom en tanke om en anhöriggrupp. Gun-

Britt Renefalk tror att ett anhörigråd skulle vara bra på Solängen.  

Nyckelfria dörrar: Carl-Erik Thulin undrar hur frågan angående nyckelfria 

dörrar ska följas upp och betonar att det är en viktig trygghetsfråga. Thomas 

Brandell svarar att detta är en fråga som borde höra hemma i teknikgruppen. 

Gun-Britt Renefalk önskar politiker, tjänstemän och ledamöter en riktigt bra 

sommar. Agneta Hägglund (S) och Lisbeth Bolin (C) instämmer.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2016-04-25            Ordinarie Bolagsstämma 
Plats:  Sköldvägen 2                     Org 556106-8874 
 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x   
Ralph Abrahamsson x   
Agneta Hägglund  x  
Ariel Pardo x  
Bengt Björkman x  
 
Ersättare: 
Peter Kilger x  
Sara Ahlström  x  
Tommy Berglund x  
Harry Lövstav x   
Gustaf af Jocknick  x  
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x 
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  x 
Jenny Lindberg, sekreterare x 
Carina Lund Håbo kommun x 
 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Håkan Welin. 
 
§ 2 Val av ordförande för stämman  
Till ordförande för stämman utses Håkan Welin 
 
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för aktieägare: 
 
Håbo kommun: 1 300 aktier 
Ombud: Carina Lund 
Summa aktier och röster 1 300. Samtliga aktieägare är således närvarande. Förteck-
ningen godkändes som röstlängd. 
 
§ 4 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Carina Lund. 



 
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Kallelse till stämman har överlämnats till aktieägare kommunen i god tid. 
Stämman förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutar: 
att godkänna upprättat förslag till dagordning. 
 
§ 7 VD redogjorde för årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Stämman beslutar: 
att lägga förvaltningsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt 
revisorns berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015 till hand-
lingarna. 
 
§ 8 Fastställande och disposition. 
Stämman beslutar:  
 
A) att fastställa resultat-och balansräkning för år 2015 
 
B) att balanserat resultat 15 474 291 kr, villkorat aktieägartillskott  - 9 18 930 kr, årets 
resultat 9 008 232 kr disponeras så att i ny räkning överförs 15 292 593 kr. 
 
c) att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 
 
§ 9 Arvoden 
Stämman beslutar: 
 
att ersättning i övrigt skall utgå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om arvo-
den KF§32 2007-03-14 samt KF §76 2014-12-15 
att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad och godkänd räkning 
att följa arvodesreglerna för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018, KF §76 
2014-12-15 
 
§ 10 Styrelse och revisorer 
Stämman konstaterade att kommunfullmäktige, enligt § 7 i bolagsordningen, 2008-
12-15 § 141 beslutat: 
 
att antalet styrelseledamöter skall vara fem med fem suppleanter 
 
att fullmäktige den 2014-12-15 KF §85  till styrelsen, t o m den ordinarie bolags-
stämman som följer efter 2018 års val till kommunfullmäktige, utse: 
 
Ordinarie:  
Håkan Welin (F)  Ordförande 
Abrahamsson Ralph (M)  Vice ordförande 
Agneta Hägglund (S)  Ledamot 
Ariel Pardo (S)   Ledamot  
Bengt Björkman (SD)  Ledamot 



 
 
Ersättare: 
Peter Kilger (M)  Ersättare 
Sara Ahlström (c )  Ersättare 
Tommy Berglund (s)  Ersättare 
Gustaf af Jocknick (BÅP)  Ersättare 
Harry Lövstav (S)  Ersättare 
 
Enligt § 9 i bolagsordningen skall en revisor och en revisorssuppleant utses för en 
mandattid om fyra år. 
 
Stämman beslutar: 
Att till revisor och revisorsuppleant from redovisningsåret 2015  t o m redovisningså-
ret  2018 utse: 
 
Ordinarie revisor: 
PWC AB, huvudman Peter Alm, Uppsala 
 
Revisorsuppleant: 
PWC  AB 
 
Enligt § 10 I bolagsordningen skall kommunen som ägare till bolaget utse en lek-
mannarevisor jämte ersättare: 
 
Stämman konstaterar: 
 
Att Håbo kommunfullmäktige, 2014-11-24 §11 till lekmannarevisorer och ersättare 
fram till slutet av den bolagsstämma som följer efter 2018 års val till kommunfullmäk-
tige utsett: 
 
Lekmannarevisor  
 
Ordinarie Bertil Berglund (S) 
Ersättare Birgit Svensson (M) 
 
§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 
Inga ärenden 
 
§ 12 Avslut  
Carina Lund framför ägarens tack till styrelsen och VD med personal för väl utfört ar-
bete under det gångna året. 
 
 
 
 
 
Håkan Welin  Carina Lund   
Ordförande   Justerare  



Från: Lena Eklund-Gabrielsson 
Skickat: den 26 maj 2016 09:47 
Till: Abrahamsson Ralph (ralphoa@gmail.com); af Jocknick Gustaf; Agneta 

Hägglund; Ahlström Sara (sara@habobuss.se); Alm Peter; Ann-Mari Sundgren; 
Bertil Berglund; Björkman Bengt (bengt@magiskpool.se); Harry Lövstav; Jenny 
Lindberg; Kilger Peter; Kommunstyrelsen; Maria Wigenfeldt; Leif Nyrén; Pardo 
Ariel; Svensson Birgit; Tommy Berglund (betomberg@gmail.com); Welin 
Håkan 

Ämne: Årsstämmoprotokoll 
Bifogade filer: Årsstämma 2016.doc 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej 
Här kommer ett nytt protokoll för vår bolagsstämma 2016. 
Fel årtal i det förra protokollet är nu rättat. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
Marknadsassistent 
 
Håbo Marknads AB 
Sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 
Tel: 070-6577818 
Mail: lena.eklund-gabrielsson@habo.se 
www.habo.se 
 

mailto:lena.eklund-gabrielsson@habo.se
http://www.habo.se/marknad
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

 
Datum: 2016-04-25 
Plats:  15,00 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x    
Ralph Abrahamsson x  
Agneta Hägglund  x   
Ariel Pardo x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström  x 
Harry Lövstav x 
Tommy Berglund x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD  
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  x 
Jenny Lindberg, sekreterare x 
 
 
 
 
5:1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande öppnade mötet 
 
5:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Ariel Pardo  
 
5:3  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
 
5:4 Protokoll från föregående sammanträde 

Styrelsen beslutar: 
Att lägga föregående protokoll till handlingarna  

 
Informationsärenden 
5:5 Resultat och balans per den 31 mars redovisas av VD 
 Likviditeten per den 31 mars redovisades. 
 VD rapporten för perioden 19 mars – 13 april redovisas av VD 
 

VD redovisade nuläget för Dragetområdet. Lantmäteriet måste kontaktas 
och informeras om avstyckningarna då de har en lång handläggningstid. 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

  
I Logistik Bålsta området är detaljplanearbetet för Benders område i kvarter 
4 igångsatt. 
 
9 byggföretag är intresserade av Vibyängs området. Ärendet överlämnas till 
Håbo kommun eftersom det är planerad bostadsmark. 
 
Företagslyftet fortgår enligt planerna.  
 
Beslutet mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB att vi under våren 
fortsatt att driva entreprenörskap i skolan påverkar planerade insatser i 
företagslyftet 
 
Läsplattor med turistinformation kommer att placeras ut på 4 olika ställen i 
Håbo kommun. 
 

5:6 Rapport Draget 
               Se VD rapporten  
 
5:7  Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion 
 Styrelsen beslutar att: 

- Att anta arbetsordningen för Håbo Marknads AB med ändringen i §3 
styrelsen skall sammanträda 6 gånger per år 

- Att anta VD-instruktionen enligt förslag 
  
5:8 Lösning på toalettfrågan i Skokloster 

VD får uppdraget att kolla upp om det är godkänt att Håbo Marknads AB 
går in och finansierar en offentlig toalett i privat regi. VD ser över hur 
finansieringen skall göras. 

 
5:9 Focusgrupper 
 Styrelsen beslutar: 

- Att arbetsgruppen bestående av Håkan Welin, Gustaf af Jocknick, Ralph 
Abrahamsson, och Leif Nyrén arbetar fram ett nytt förslag.  

- Att även Tommy Berglund ingår i arbetsgruppen 
 
5:10  Datum nästa styrelsemöte 
 Torsdagen den 16 juni klockan 15,00 med efterföljande sommarmiddag 
 
5:11  Styrelsesammanträdet avslutas 
 Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet. 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

 
Vid protokollet 
 
 
 
Jenny Lindberg 
Protokollet justeras 2016- 
 
 
 
 
Håkan Welin Ariel Pardo 
Ordförande Justerare 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2016-04-25            Konstituerande sammanträde 
Plats:  Sköldvägen 2   Orgnr 556106-8874 
 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x   
Ralph Abrahamsson x  
Agneta Hägglund  x  Peter Kilger ersättare 
Ariel Pardo x   
Bengt Björkman x  
 
Ersättare: 
Peter Kilger x  
Sara Ahlström  x   
Tommy Berglund x  
Harry Lövstav x  
Gustaf af Jocknick  x  
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x 
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  x 
Jenny Lindberg, sekreterare x 
 
 
4:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Håkan Welin 
 
4:2 Val av justerare 
Till justerare valdes Ariel Pardo  
 
4:3 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes  
 
4:4 Ny styrelse 
 
Ordinarie 
Håkan Welin (fp) Ordförande 
Ralph Abrahamsson (m) 



Agneta Hägglund (s) 
Ariel Pardo (s) 
Bengt Björkman (sd) 
  
Ersättare 
Gustaf af Jocknick (båp) 
Sara Ahlström (c) 
Peter Kilger (m) 
Tommy Berglund (s) 
Harry Lövstav (s) 
 
  
4:5 Arbetsordning för styrelsen 
Ett förslag på ny arbetsordning har inkommit och skall beslutas vid nästa styrelse-
sammanträde. 
 
4:6 Firmatecknare teckningsrätt för bolaget 
Firman tecknas av styrelsen. 
Firman tecknas av ordförande Håkan Welin och verkställande direktör Leif Nyrén i 
förening. 
 
Dessutom har verkställande direktör Leif Nyrén rätt att teckna firma beträffande lö-
pande förvaltningsåtgärder. 
 
4:7 Val av lekmannarevisorer 
I enlighet med beslut i Håbo Kommunfullmäktige § 86 Val av lekmannarevisorer och 
ersättare i Håbo Marimads AB får tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till dess att 
motsvarande stämma hålls 2019 
 
Bertil Berglund (s) 
Birgit Svensson (M) 
 
 
4:8 Styrelsesammanträdet avslutas 
Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2015-0 
 
 
 
 



Håkan Welin Peter Kilger  
Ordförande Justerare  
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Datum: 2016-02-22 
Plats:  Sköldvägen 2 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
 
 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x   
Ralph Abrahamsson  x 
Agneta Hägglund x  
Ariel Pardo  x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström  x 
Thomas Lindström  x 
Tommy Berglund x 
Gustaf af Jocknick x 
 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x  
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare x  
Vipul Vithlani x 
 
 
2:1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade sammanträdet 
 
2:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Agneta Hägglund 
 
2:3  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes  
 
2:4 Beslutsärenden 

Fastighetsförvärv från Håbo Marknads AB till Håbo kommun  
 Vipul Vithlani redogör för förslaget, KS2015/00221 nr 65327 
 
 
Styrelsen beslutar:  
 -styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
 Under diskussioner föreslår Bengt Björkman följande: 
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Tilläggsyrkande från Bengt Björkman: 
-Att uppdra åt VD Leif Nyrén att åtgärda nedanstående till HMABs styrelsemöte 29 
mars 2016 
 
-Att tillse att HMAB får tillgång till lämplig industrimark som HMAB kan erbjuda 
marknaden med omedelbar verkan. 
 
-Att samtidigt förhandla fram lämplig provision till HMAB för detta uppdrag 
 
Vidare föreslår Tommy Berglund 
 
-Att VD får uppdraget att senast till sommaren komma med en redogörelse för hur 
samarbetet mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB kommer att se ut i 
framtiden gällande markförsäljningar, process, provision, drift osv. 
 
Styrelsen beslutar enligt förslagen 
 
 
Bengt Björkman vill till protokollet anteckna följande 
En enig styrelse har tidigare fattat beslut om att Håbo Marknads AB skall finnas kvar 
som ett helägt kommunalt aktiebolag med uppdrag inom tre kärnområden:  
 
1. Mark och etablering 2. Företagsutveckling/Mentorskap 3. Turism-och 
besöksnäring. 
En grundförutsättning för detta är en tydlig ägare som ger styrelsen goda 
förutsättningar att sköta och utveckla bolagets verksamhet och därigenom skapa 
möjligheter att lämna största möjliga avkastning på verksamheten till sina ägare. 
Utöver de beslut som fattats i samband med denna punkt är det viktigt att ägarna 
lämnar  
1. Klara ägardirektiv som konkretiserar bolagets ansvar och befogenheter 
2. En ekonomisk garanti som möjliggör att bolaget förblir självständigt inom 

fastställda budgetramar 
3. Förutsättningar för bolaget och dess verksamhet att involveras i den 

kommunala budgetprocessen 
4. En process som tydliggör en organisation för samordning mellan bolaget 

och kommunens olika förvaltningar 
5. Efter avyttringen av mark till Håbo Kommun skall en del av dom likvida 

medlen stanna kvar i bolaget för att täcka kostnaderna för 2016, enligt 
budget, detta i samband med att likvidavräkningen redovisas till 
kommunstyrelsen. 

6. Bolagets behov av kapital och likviditet från år 2017, sker från försäljning av  
Håbo Kommuns mark, mot en provision av 5% av förmedlade  objekt. 
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2:5 Styrelsesammanträdet avslutas 
Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet. 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2016-02- 
 
 
 
 
Håkan Welin Agneta Hägglund 
Ordförande Justerare 
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

 
Datum: 2016-03-29 
Plats:  Sköldvägen 2 
 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x    
Ralph Abrahamsson x 
Agneta Hägglund x  
Ariel Pardo  x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x  
Sara Ahlström x 
Harry Lövstav x 
Tommy Berglund  x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x 
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare x 
 
 
 
3:1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande öppnade sammanträdet 
 
3:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Bengt Björkman  
 
3:3  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes, med tillägget från Bengt Björkman, punkt 3:15 
Jävsfråga. Bengt Björkman anser att kallelsen är för sent utskickad.
  

3:4 Protokoll från föregående sammanträde 
Styrelsen beslutar: 
att lägga föregående protokoll till handlingarna  

 
3:5 Årsredovisning 2015 

Styrelsen beslutar: att godkänna årsredovisningen -2015  
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Protokoll 
styrelsesammanträde 

Beslutsärenden 
 
3:6 Angående former för styrelsesammanträde 

 

 Anmälan om ärenden för beslut senast 10 dagar före sammanträdet 
Styrelsen beslutar: att anmälan om ärenden för beslut skall vara inkomna        
senast 10 arbetsdagar före sammanträde. 

 

 Hantering av tilläggsyrkanden vid beslut 
Styrelsen beslutar: att tilläggsyrkanden skall vara skriftliga och lämnas vid 
sammanträdet 

 

 Hantering av inlämnande av anteckningar till protokollet 
Styrelsen beslutar: enligt Agneta Hägglunds förslag att en skriftlig 
anteckning/bilaga till protokollet kan lämnas in i efterhand. 

 

 Beslutsfrågors placering 
Styrelsen beslutar: att beslutsfrågor  skall tas under punkten 
beslutsärenden. Beslut kan dock tas under övriga frågor om styrelsen är 
enig. 

 

 Hantering av VD:s föredragning: rapport, likviditet och balans 
Styrelsen beslutar: att VD:s föredragning gällande rapportering, likviditet 
och balans, skall göras utan avbrott från styrelsen. Frågor om 
rapporteringen skall göras efter dragningen.  
Bengt Björkman reserverar sig mot beslutet. 

 

 Avstämning läget visavi beslutad strategi 
Styrelsen beslutar: att stryka denna punkt 

 
3:7 Förslag formerna för focusgrupper 
 

 Focusgruppernas syfte, mål, roll, ansvar, mandat och delegation, 
 budget, arvodesregler, finansiering 

Styrelsen beslutar: att tillsätta en grupp bestående av Vd, Gustaf af 
Jocknick, Ralph Abrahamsson och Håkan Welin som arbetar vidare med 
dessa frågor. Rapportering och beslut skall tas vid styrelsemötet i april. 
Vd är sammankallande. 
 

  Informationsärenden 
3:8  Resultat och balans per den 29 februari  
 Se utskickade kommentarer 
  
 Likviditet per den 29 februari 
 Se utskickade kommentarer 
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 VD:rapport perioden 16 januari – 18 mars 
Vd rapporterar om markfrågorna. I Draget är det nu full aktivitet, underlag 
på köpeavtal är framtagna, en PR-plan för lanseringen är framtagen. 
I Logistik Bålsta området är detaljplanearbetet igång för kvarter 4. Stor 
internationell aktör intresserad. 
Viby-Äng planeringen görs i samråd med Håbo kommun. 
Rutiner för detaljplanearbetet i Håbo kommun genomförs med berörda 
personer på plan- och utvecklingsavdelningen. 
I Företagslyftet har det nu gjorts 33 företagsbesök.  
Beslut har tagits att Bålstas Bästa fortsätter att erbjuda värdekupongshäften 
under 2016 
Turistbyrån i Skokloster kommer att hålla öppet under tiden den 6 juni t.o.m 
den 28 augusti. 

 
3:9 Nuläge försäljning Draget 

Vd informerar om att infrastrukturarbetet är påbörjat i området. 
Upphandlingen på entreprenadarbetet skall vara klart i oktober. 

 I dagsläget har vi ca 35-36 intressenter. 
 
3: 10 Ersättning från Håbo kommun gällande Logistik Bålsta 

Vd redovisar om att en reglering till HMAB på 875 000 kr från Håbo 
kommun och Logistik Bålsta är avslutad. 

 
3:11  Överenskommelse framtida provisinon HMAB/HK 
 Samtal med Håbo kommun om en överenskommelse pågår. 
 
 
3:12 Redovisning 
 

 Status pågående detaljplaneprojekt – vad händer i kommunen 
 Vd informerar styrelsen om hur detaljplaneprocessen ser ut. 
  

 Nuläge aktivitetsplan 2016 – mark och etableringar 
 Vd redovisar hur vi ligger till i aktivitetsplanen 2016 för de frågor 
 som berör mark och etablering. 
 

 Tillgänglig industrimark/fastigheter i kommunen 
 Vd presenterar tillgänglig industrimark i kommunen såväl kommunens som  
 bolagets och den privatägda marken. 

 

 Relation nuläge företag i kommunen 
Vd redovisar alla möten och kontakter som bolaget haft de två första 
månaderna i år. 
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 Gemensamma planer HMAB och Håbo kommun, Dragelund, Viby äng,     
Vd redovisar hur kommunen och bolaget ska samverka runt framtagningen 
av en ny detaljplan för hela Dragelundområdet och kommunens planer för 
Viby-Äng området  

 
 
3:13 Entreprenörskap i skolan 

HMAB kommer under våren 2016 att ta ett fortsatt ansvar för 
Entreprenörskap i skolan. Från hösten 2016 övergår ansvaret till Håbo 
kommun.  

 
3:14 Nuläge toaletter i Skokloster – betalningsansvar 

Håkan Welin informerar om att förhandlingar skett med Statens 
Fastighetsverk, Fredrik von Essen och Håbo kommun angående 
betalningsansvaret. Frågan är ej ännu löst. Styrelsen ger Håkan Welin 
fortsatt uppdrag att lösa frågan 

 
3:15 Jävsfråga 

Bengt Björkman vill ha ett svar angående en jävsfråga som togs upp på 
styrelsemötet 2016-01-20 § 1:14 
Håkan Welin skall återkommer med ett svar senast 2016-04-01 

 
Övriga frågor 
3:16  Datum nästa styrelsemöte 

Bolagsstämman är den 25 april klockan 14.00, direkt därefter hålls 
konstituerande sammanträde och styrelsemöte i våra lokaler på Sköldvägen 
2 

 
3:17  Styrelsesammanträdet avslutas 
 Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2016- 
 
 
 
 
Håkan Welin Bengt Björkman 
Ordförande Justerare 
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Datum: 2016-01-20 
Plats: Sköldvägen 2  
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x  
Ralph Abrahamsson x 
Agneta Hägglund x 
Ariel Pardo x 
Bengt Björkman x 
 
Ersättare: 
Peter Kilger x 
Sara Ahlström x 
Thomas Lindström  x 
Tommy Berglund x 
Gustaf af Jocknick x 
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x 
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare x 
 
Mötet inleddes med att Per Nordenstam, kommundirektör i Håbo kommun 
presenterade sig. 
 
1:1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnade sammanträdet 
 
1:2 Val av justerare 

Till justerare valdes Ariel Pardo  
 
1:3  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes med tillägget att Agneta Hägglunds inlämnade 
ärenden, Bolagets organisation och Focusgrupper  flyttades från övriga 
frågor till beslutsärenden. 

 
1:4 Protokoll från föregående sammanträde 

 
Styrelsen beslutar:  
Lägga föregående protokoll till handlingarna  

 
Informationsärenden 
1:5 Från VD 

Leif Nyrén informerar om nyföretagarminglet den 27 januari där vi bjudit in 
283 nystartade företag. 
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Leif Nyrén och tjänstemän på Håbo kommun arbetar tillsammans med  
planen för Dragetområdet för att skyndsamt kunna hjälpa ett växande 
företag som flaggat för att de måste lämna kommunen om de inte får ett 
datum för byggstart inom kort. 
 
På Viby-Äng har 6 aktörer som är intresserade av området blivit 
informerade av HMAB och Plan-och utvecklingsavdelningen att området 
ska gå ut på markanvisningstävling. Ärendet bereds på plan-och 
utvecklingsavdelningen. 
 
Leif Nyrén tillsammans med Anna-Karin Bergvall, tf planchef Håbo kommun 
har startat diskussioner om arbetssätt och hur de på bästa sätt kan 
effektivisera planarbetet. Genom detta kommer HMAB att få en tydligare roll 
i processen och vara mer delaktig i hur planarbetet ska prioriteras. 
 
Ann-Mari Sundgren, näringslivsutvecklare på HMAB berättar om 
”Företagslyftet” 
 
Leif Nyrén redovisar resultaten från ”Bålstas Bästa” 

 
Resultat och balans per den 31 december. 
Kommentarer till balansräkningen:  

 Försäljning av Triangeltomten där slutbetalning sker 30 januari 2016 

 Reglering av Skogsällskapets konto 

 Revisionsarvode 

 Räntekostnad till Håbo kommun 

 Avsättning periodiseringsfonder 

 Återföring periodiseringsfond 
   

Leif Nyrén får uppdraget att stämma av förskottsinbetalningen mellan Håbo 
kommun och Kilenkrysset i Logistik Bålstaområdet. 

 
1:6 Lista på Dragetintressenter 

Listan med Dragetintressenter med dolda företagsnamn godkändes
  

1:7 Integration 
Handlingsplanen för ökad integration som tagits fram för Håbo kommun 
redovisades. 

 
1:8 Beslutsärende 
 Försäljning av Triangeltomten Västerskog. 
  
 Styrelsen beslutar 
 -att godkänna försäljningen av Triangeltomten 
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1:9 Beslutsärende 
Beslut om att finansiera en person som kan driva entreprenörskap i skolan 
under våren 2016 
 
Styrelsen beslutar  
Att återremittera ärendet. Agneta Hägglund anmäler att hon kommer ta upp 
frågan på nästa KSAU Leif Nyrén får uppdraget att redovisa ärendet vid 
nästa sammanträde 
 

 
1:10  Beslutsärende 
 Toaletter Skokloster- betalningsansvar 
 
 Styrelsen beslutar: 

Styrelsen beslutar att ordförande Håkan Welin tar upp frågan och löser den 
med Carina Lund 
 

1:11 Beslutsärende 
 Listor med namn på intressenter gällande markköp 
 

Styrelsen beslutar: 
Styrelsen beslutar att tillämpa den ordning som gäller idag 
 

1:12   Beslutsärende 
 Bolagets organisation 
 
 En enig styrelse beslutar:  

enligt Agneta Hägglunds förslag att bolaget kvarstår som ett 
näringslivsbolag resten av mandatperioden 
Styrelsen beslutade att föreslå ägaren i enlighet med Agneta Hägglund 
förslag. 

 
1:13 Beslutsärende 

Fokusgrupper- Besättning-Ansvar-Befogenheter 
 
 Styrelsen beslutar: 

Att anta Agneta Hägglunds organisationsmodell och ger VD Leif Nyrén 
uppdraget att fördela budget och delegation enligt den nya 
organisationsmodellen. 
 

Övriga frågor 
1:14  Styrelseroll och jävsfrågor 
 Ordförande Håkan Welin informerar om vad som gäller enligt 

aktiebolagslagen gällande styrelsens roll och jävsfrågor i bolaget.  
 
1:15  Mark till salu 
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Bengt Björkman informerar om att kyrkan i Håbo säljer Låddersta Gård med 
tillhörande mark.  
 

1:16  Anställning 
 Ordförande informerar om anställningsvillkoren för VD 
 
1:17 Datum för styrelsesammanträden under 2016 
 6 styrelsesammanträden under året + fokusgruppsträffar 
 Datum för styrelsesammanträden 29/3, 14/6, 6/9, 18/10, 13/12 
  
1:18  Sammanträdet avslutas 

Ordförande Håkan Welin avslutade sammanträdet 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lena Eklund-Gabrielsson 
 
 
Protokollet justeras 2015- 
 
 
 
 
Håkan Welin Justerare 
Ordförande Ariel Pardo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 2016-04-25            Ordinarie Bolagsstämma 
Plats:  Sköldvägen 2                     Org 556106-8874 
 
Ledamöter: Närvarande Frånvarande 
Ordinarie ledamöter: 
Håkan Welin, ordförande x   
Ralph Abrahamsson x   
Agneta Hägglund  x  
Ariel Pardo x  
Bengt Björkman x  
 
Ersättare: 
Peter Kilger x  
Sara Ahlström  x  
Tommy Berglund x  
Harry Lövstav x   
Gustaf af Jocknick  x  
 
Övriga närvarande: 
Leif Nyrén, VD x 
Lena Eklund-Gabrielsson, sekreterare  x 
Jenny Lindberg, sekreterare x 
Carina Lund Håbo kommun x 
 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Håkan Welin. 
 
§ 2 Val av ordförande för stämman  
Till ordförande för stämman utses Håkan Welin 
 
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprättades följande förteckning över närvarande ombud för aktieägare: 
 
Håbo kommun: 1 300 aktier 
Ombud: Carina Lund 
Summa aktier och röster 1 300. Samtliga aktieägare är således närvarande. Förteck-
ningen godkändes som röstlängd. 
 
§ 4 Val av justerare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Carina Lund. 



 
§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Kallelse till stämman har överlämnats till aktieägare kommunen i god tid. 
Stämman förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutar: 
att godkänna upprättat förslag till dagordning. 
 
§ 7 VD redogjorde för årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Stämman beslutar: 
att lägga förvaltningsberättelse, årsredovisning med resultat- och balansräkning samt 
revisorns berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2015 till hand-
lingarna. 
 
§ 8 Fastställande och disposition. 
Stämman beslutar:  
 
A) att fastställa resultat-och balansräkning för år 2015 
 
B) att balanserat resultat 15 474 291 kr, villkorat aktieägartillskott  - 9 18 930 kr, årets 
resultat 9 008 232 kr disponeras så att i ny räkning överförs 15 292 593 kr. 
 
c) att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 
 
§ 9 Arvoden 
Stämman beslutar: 
 
att ersättning i övrigt skall utgå i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om arvo-
den KF§32 2007-03-14 samt KF §76 2014-12-15 
att arvode till auktoriserad revisor skall utgå enligt överlämnad och godkänd räkning 
att följa arvodesreglerna för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018, KF §76 
2014-12-15 
 
§ 10 Styrelse och revisorer 
Stämman konstaterade att kommunfullmäktige, enligt § 7 i bolagsordningen, 2008-
12-15 § 141 beslutat: 
 
att antalet styrelseledamöter skall vara fem med fem suppleanter 
 
att fullmäktige den 2014-12-15 KF §85  till styrelsen, t o m den ordinarie bolags-
stämman som följer efter 2018 års val till kommunfullmäktige, utse: 
 
Ordinarie:  
Håkan Welin (F)  Ordförande 
Abrahamsson Ralph (M)  Vice ordförande 
Agneta Hägglund (S)  Ledamot 
Ariel Pardo (S)   Ledamot  
Bengt Björkman (SD)  Ledamot 



 
 
Ersättare: 
Peter Kilger (M)  Ersättare 
Sara Ahlström (c )  Ersättare 
Tommy Berglund (s)  Ersättare 
Gustaf af Jocknick (BÅP)  Ersättare 
Harry Lövstav (S)  Ersättare 
 
Enligt § 9 i bolagsordningen skall en revisor och en revisorssuppleant utses för en 
mandattid om fyra år. 
 
Stämman beslutar: 
Att till revisor och revisorsuppleant from redovisningsåret 2015  t o m redovisningså-
ret  2018 utse: 
 
Ordinarie revisor: 
PWC AB, huvudman Peter Alm, Uppsala 
 
Revisorsuppleant: 
PWC  AB 
 
Enligt § 10 I bolagsordningen skall kommunen som ägare till bolaget utse en lek-
mannarevisor jämte ersättare: 
 
Stämman konstaterar: 
 
Att Håbo kommunfullmäktige, 2014-11-24 §11 till lekmannarevisorer och ersättare 
fram till slutet av den bolagsstämma som följer efter 2018 års val till kommunfullmäk-
tige utsett: 
 
Lekmannarevisor  
 
Ordinarie Bertil Berglund (S) 
Ersättare Birgit Svensson (M) 
 
§ 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 
Inga ärenden 
 
§ 12 Avslut  
Carina Lund framför ägarens tack till styrelsen och VD med personal för väl utfört ar-
bete under det gångna året. 
 
 
 
 
 
Håkan Welin  Carina Lund   
Ordförande   Justerare  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 78 Dnr 2015/00338  

Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och 
drogpolicy  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera om 

första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy enligt föl-

jande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. Samma 

grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett tjänste-

ställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och kon-

sulter.”  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en ut-

vidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens alkohol- 

och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo kommun anlitar 

för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av kommunfull-

mäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav på alkohol- 

och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens övergripande förhåll-

ningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i relat-

ion till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet re-

dan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om formulering-

arna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att ex-

terna utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också fram-

går av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i med-

borgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring av 

nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt följande 

(föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

”Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla 

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 

konsulter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 

drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, irritat-

ionen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna beslut. 

Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och effektiviteten 

på arbetsplatsen.”  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209 

Medborgarförslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalavdelningen –för åtgärd 

Förslagsställaren – för kännedom 

Upphandlingsenheten – för kännedom 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-30 KS 2015/00338 nr 67929 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och drogpolicy  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera 

om första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy 

enligt följande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter 

och konsulter.”  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en 

utvidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens 

alkohol- och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo 

kommun anlitar för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av 

kommunfullmäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav 

på alkohol- och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens 

övergripande förhållningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i 

relation till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet 

redan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om 

formuleringarna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att 

externa utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också 

framgår av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i 

medborgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring 

av nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt 

följande (föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

”Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla 

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 

konsulter. 

Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 

drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, 

irritationen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna 

beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och 

effektiviteten på arbetsplatsen.”   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-30 KS 2015/00338 nr 67929 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209 

– Medborgarförslag  

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Personalenheten, för åtgärd 

Upphandlingsenheten, för kännedom  

 



   

 1

 
 

 

ALKOHOL- och DROGPOLICY 

för Håbo kommun 
 

 
 

 
Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats 

med bra arbetsmiljö för alla. 
 

 
 
 

Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra  
om missbruk av alkohol och droger. 

 
 
 

 
Vi skall motverka utslagning från arbetslivet, 

genom att så tidigt som möjligt ge den hjälp som behövs. 
 
 
 
 

Anställd som aktivt medverkar till att bryta sitt missbruk  
har större möjlighet att behålla sitt arbete än den som är passiv. 

 
 

 
 

Samtliga anställda skall helt avstå från all 
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat. 
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Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö 
för alla 
Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad.  
Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett tjänsteställning och 
arbetsuppgifter.  
Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och drogpåverkan. Till 
detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, irritationen och ineffektivt arbete, samt 
gjorda misstag och uppskjutna beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, 
trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen. 

 
 
Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra om 
missbruk av alkohol och droger 
Vi har ett medmänskligt ansvar för varandra - detta gäller samtliga anställda, både chefer och 
arbetskamrater. Att stillatigande se på när en medarbetare/arbetskamrat far illa är inte att ta 
detta ansvar - det är istället att göra en björntjänst.  

 

Vi skall motverka utslagning från arbetslivet, genom att så tidigt 
som möjligt ge den hjälp som behövs 
Tror Du att någon av Dina anställda/arbetskamrater har problem, även om det inte har kommit 
till uttryck på arbetsplatsen, har Du oftast rätt visar erfarenheten. Den personen behöver hjälp. 
Det är hög tid att Du bryr Dig om hans/hennes problem. Det är mycket få missbrukare som 
klarar av att ändra sina vanor/sluta av egen kraft.  
 
 

Anställd som aktivt medverkar till att bryta sitt missbruk har större 
möjlighet att behålla sitt arbete än den som är passiv 
Våra anställningsvillkor regleras i AB - Allmänna bestämmelser. Grundtanken och målet är 
att Du skall vara kvar i Ditt arbete. En förutsättning är att Du tar emot den hjälp som erbjuds 
och som vi kommer överens om. 
 
 

Samtliga anställda skall helt avstå från all icke-medicinsk 
användning av narkotikaklassade preparat. Detta gäller på arbetstid 
såväl som på fritid 
All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför 
inte i någon form på vår arbetsplats. Narkotikaklassade läkemedel skall endast användas 
enligt läkares ordination. 
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ALKOHOL- och DROGPOLICY 
Kommungemensamt handlingsprogram 

 
 
Inledning 
Det är viktigt att det finns regler och rutiner för att kunna agera vid förekomst av alkohol och 
droger på arbetsplatsen.  
Detta gäller även då arbetsförmågan kan ifrågasättas på grund av användande av alkohol/ 
droger under fritid. 

 
Bakgrund - Lagar och regler 
Arbetsmiljölagens 3 kapitel 2a § ålägger arbetsgivarna att systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten så att arbetsmiljökraven enligt lagen uppfylls – Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 
I narkotikastrafflagen står att "överlåtelse, försäljning, tillverkning och annat innehav samt 
bruk av narkotika är förbjudet" - alltså kriminellt. 
 
I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1994:1 om Arbetsanpassning och 
Rehabilitering, speciellt §13 om alkohol och andra berusningsmedel, står det angivet att 
arbetsgivaren i samråd med arbetstagarna skall ta fram ett handlingsprogram på hur olika 
missbruk skall hanteras. Av programmet bör framgå: 

 Vilken policy som gäller beträffande bruk av alkohol och droger på arbetet. 
 Arbetskamraternas och arbetsledningens uppgifter när det gäller bemötande av 

personer med missbruksproblem. 
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom t.ex, informationsmaterial, 

arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet. 
 Vilken beredskap som finns beträffande faktiskt omhändertagande i samband med 

missbruk. 
 

Fakta om alkohol, droger och läkemedel 
Med droger avses alkohol, narkotika och ej medicinska bruk av läkemedel och 
narkotikaklassade läkemedel. Därutöver ingår även bruk av dopingmedel som anabola 
steroider samt preparat som sniffas, ex. tändargas, thinner och tricloretylen.   
 
Drogernas främsta kännetecken är att de skapar missbruk och beroende.  
 
Bland alla män i Sverige är det 15-20 % som någon gång i livet har allvarliga alkoholproblem 
(missbruk eller beroende). Bland kvinnorna är det 2,5 % som någon gång i livet har 
alkoholproblem samt ytterligare 7 % som är högkonsumenter utan att vara missbrukare 
(högkonsumenter bland män finns inga vetenskapliga siffror på). Av dessa är 3 % utslagna, 
resten finns i arbetslivet.  
Håbo kommun har ca. 1.250 tillsvidareanställda. Av dessa är 16 % män och 84 % kvinnor. 
Detta skulle innebära att ca. 35 män och 27 kvinnor har allvarliga alkoholproblem just nu.  
 
En stor grupp människor är idag läkemedelsberoende (dubbelt så vanligt bland kvinnor). 
Oftast rör det sig om preparat ur läkemedelsgruppen bensodiazepiner (lugnande medel). 
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Blandmissbruket ökar. Blandmissbruk innebär att man kombinerar olika typer av droger, t.ex. 
läkemedel på arbetstid eller innan arbetets början och alkohol på fritiden. 
 
Forskning har visat att det i snitt tar 7 år innan alkoholberoende uppmärksammas på 
arbetsplatsen. 
 

Ansvarsfördelning 
I arbetsmiljölagen fastställs att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Vi har dessutom ett medmänskligt ansvar för varandra - detta gäller samtliga anställda.  

 Att stillatigande se på när en arbetskamrat far illa är inte att ta detta ansvar. 
 Att inte göra något alls kan leda till att missbruket förstärks. En person med alkohol- 

och drogproblem är ofta en person med dåligt självförtroende. 
 Visa respekt för hans/hennes människovärde. Ditt agerande får ej uppfattas som 

omyndighetsförklarande. 
 
Arbetsgivaren 
Arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen är att vidta alla åtgärder som behövs för att 
arbetsmiljön skall vara så bra som möjlig samt att vidta åtgärder för att förebygga att 
arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.  
Chefen har formellt ansvar att agera vid missbruk/beroende eller misstanke om det. 
 
Arbetskamraterna 
Arbetskamrater har stora möjligheter att uppmärksamma missbruksproblem på ett tidigt 
stadium och att ge stöd på olika sätt.   
Arbetskamrat som på arbetstid hjälper en missbrukande arbetskamrat skall inte få löneavdrag 
för den tiden. Används egen bil utgår reseersättning enligt avtal. 
 
Arbetstagaren 
Arbetstagaren skall medverka till en tillfredsställande miljö, bl.a. genom att följa givna 
föreskrifter, använda skyddsanordningar och iaktta erforderlig försiktighet. Drogmissbruk kan 
medföra oförmåga att göra detta. 
Anställd med alkohol- och drogproblem har ett eget ansvar att aktivt medverka till att bryta 
sitt missbruk bland annat genom att fullfölja överenskomna åtgärder och/eller behandling. 
 
 

Förebyggande åtgärder 
 Se över arbetets organisation och innehåll i enlighet med AFS 1994:1 §13. Detta 

innebär att beakta sådana faktorer som skiftarbete, stress, arbetsuppgifternas krav, 
sociala kontakter, arbetsledningsförhållanden och tillgång till alkohol och droger i 
arbetet. 

 Personal i chefsställning skall få särskild utbildning om alkohol/droger och dess 
skadeverkningar, samt hur man hanterar problemen om de förekommer på 
arbetsplatsen. 

 All personal skall informeras om alkohol och droger, samt risker och konsekvenser 
vid missbruk och beroende. Ökade kunskaper och ett aktivt engagemang på en 
arbetsplats gör att man fortare fångar upp beroende och missbruk. 

 Vid arbetsplatsträffarna på arbetsplatserna skall man utarbeta lokala 
handlingsprogram. 
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Tecken på missbruk 
Alla arbetsledare har ett direkt arbetsgivaransvar i dessa frågor. 
Var uppmärksam på förändringar i den anställdes/arbetskamratens arbetsmönster och 
uppträdande. 
 
Tidiga tecken på alkohol-, läkemedel- och narkotikamissbruk kan vara: 
 

 Nedgång i prestationsförmåga, okoncentrerad och dålig uthållighet  
 Ojämn arbetskapacitet   
 Svårighet att passa arbetstider  
 Frekvent korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till semester och helger 
 Ovanliga förklaringar till frånvaro eller olika småkrämpor   
 Semester och tjänstledighet som tas ut utan förvarning    
 Trötthet - bakrus      
 Utseendeförändringar, t.ex. svullenhet, rödögd, rödmosig, darrhänthet, ytliga blodkärl 

eller pupillförändring     
 Luktar alkohol men försöker dölja det med handen, tabletter, starkt rakvatten eller 

parfym    
 Humörsvängningar, lättretlig, håglös och nedstämd  
 Misstänksam och försvarsinställd    
 Benägenhet att dra sig undan och isolera sig (vanligast bland män)  
 Ändrade vanor      
 Svårt att hänga med "fikabordspratet"     
 Glömsk       
 Misskött hygien      
 Ökat sötsaksbegär       

      
  

Den kliniska bild som en person med alkoholproblem uppvisar är sömnsvårigheter, hög 
muskelspänning, magbesvär och högt blodtryck. 
 
Uppträder flera av dessa beteenden hos någon anställd finns det anledning att tro att det rör 
sig om alkohol- eller drogproblem. 
 
Dokumentera arbetsprestationer som inte når upp till fastställd nivå, liksom sådant som 
frånvaro, sen ankomst, missbruk i tjänsten och oacceptabelt beteende i samband med ett 
alkohol/drogproblem.  
Det är detta som Du som chef på ett förtroendefullt skall diskutera med den anställde. 
 

Konkreta åtgärder 
Det är inte tillåtet att komma drogpåverkad till eller använda droger på arbetet. 
En drogpåverkad person utgör en säkerhetsrisk för sig själv och sin omgivning, och skall 
avvisas. Det är alltid närmaste chef som avgör om vederbörande är drogpåverkad eller bakfull 
och behöver skickas hem på ett betryggande sätt, eller är i behov av vård.  
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 Ordna att någon lämplig person tar hand om vederbörande. Används egen bil utgår 
reseersättning enligt avtal. 

 Uppmana den påverkade att komma tillbaka nykter nästa dag. 
 Om vederbörande nekar till drogpåverkan - erbjud vederbörande att styrka sin 

nykterhet med hjälp av drogtest hos företagshälsovården. Nekar vederbörande till det - 
då är det hemsändning som gäller. 

 Frånvaron rapporteras på sedvanligt vis. Löneförmån utgår inte vid sådant tillfälle. 
 Informera berörd facklig organisation om åtgärden. 
 Om personen inte kommer nästa dag och inte hör av sig är det chefen som är ansvarig 

för att personen kontaktas. 
 Genomför ett uppföljande samtal när personen kommer tillbaka. 
 Skriftlig dokumentering. 

 
 
Vid ett andra upprepande skall förutom ovanstående åtgärder händelsen rapporteras vidare 
till förvaltningschef.  
 

 Skriftlig varning utfärdas av förvaltningschef. Facket underrättas minst 7 dagar innan 
varningen utdelas. 

 Sjukpenning utgår ej p.g.a. hemsändandet. Tjänstledighet utan lön rapporteras. 
 Förvaltningschef, verksamhetschef och facklig representant genomför ett samtal med 

den berörde i syfte att få fram ett handlingsprogram. Detta program utgör underlag för 
ett behandlingskontrakt mellan förvaltningen och den berörde (se nedan). Samtalet 
och överenskommelsen dokumenteras skriftligen. 

 
 
Vid ytterligare upprepande skall ovanstående åtgärder återigen genomföras samt den andra 
skriftliga varningen utfärdas. Facket skall återigen underrättas. 
 
Förvaltningschef meddelar den berörde att nu återstår bara två alternativ: 

1. Genomförande av behandling som anpassats till den berörde i samråd med läkare. 
Efter fullgjort behandlingskontrakt återgår personen i ordinarie tjänst med upplysning 
om att detta var sista chansen. 

2. Uppsägning av anställningen. 
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Handlingssätt 
 
      
   Alt. 1                                               Alt. 2 
 
          Vid misstanke om                                 Vid drogpåverkan 
          drogproblem       på arbetsplatsen  
                
           
   
 

       Första samtalet              Hemsändning 
        
                            
 
          Följande samtal  
                                       
                                                       
 
 
Vägran till behandling          Behandlings- 

     överenskommelse  
      
      
    
      
                
      
        
 

          Misslyckande      Vård/Rehabilitering 
 
 
                             
    
                                                                                                                                     

         
          Arbetsrättsliga åtgärder                Nykter/Ej drogpåverkad 
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Samtalsmetodik 
Ansvaret för att detta samtal kommer till stånd ligger på närmaste verksamhetschef. 
Minsta misstanke om missbruksproblem är sannolikt sann. Tveka inte, utan agera! 
 

 Planera samtalet väl och se till att ni får vara ostörda, stäng av telefonen. Ha gott om 
tid inplanerad. 

 Tänk noga igenom syftet med samtalet. Det är viktigt att hålla sig till fakta och bara 
diskutera t.ex. den försämrade arbetsprestationen, dokumenterad fakta som 
sjukfrånvaro, försenade ankomster, tillfällen av oacceptabelt beteende, olyckor eller 
olyckstillbud, misstag. 

 Undvik all emotionell inblandning och moraliserande. 
 Diskutera om möjligt aldrig missbruksvanorna eftersom den drogberoende är expert 

på att manipulera och ljuga om sitt drogberoende. Alkoholism är förnekandets 
sjukdom. 

 Gå inte på ursäkter, förklaringar och löften om omedelbar och snabb förbättring. 
 Låt Dig inte förledas till att prata om något annat och gå inte in på någon analys om 

Din egen person. 
 Peka på bristerna och erbjud hjälp med att lösa problemen. Ytterst få missbrukare 

klarar på egen hand att bryta den onda cirkeln. 
 Ibland kan det vara bra att ha en tredje person med i samtalet, t.ex. fackets 

representant. 
 Tala om att det som sägs stannar er emellan. 
 Klargör anledningen till samtalet. Alla påståenden måste gälla faktiska händelser, inte 

rykten och allmänna omdömen. Ha dokumentationen framme som stöd för minnet. 
 Tala i klartext - rakt och ärligt. 
 Berätta om Din skyldighet att ingripa. 
 Klargör att det är vederbörandes eget ansvar att göra något åt sin egen arbetssituation 

genom att söka hjälp. 
 Informera om de hjälpresurser som finns och den policy som arbetsgivaren har i dessa 

frågor. 
 Gör om möjligt en överenskommelse med den anställde. 
 Bestäm tid för ett nytt samtal. 
 Dokumentera samtalet med anteckningar som skall godkännas av den anställde. 

 
Följande samtal 
Om ni inte kom till någon överenskommelse vid första samtalet eller om vederbörande inte 
har förbättrat sitt beteende måste följande samtal bli mer offensiva. 
Även vid dessa samtal bör någon tredje person vara med. 

 Börja med att följa upp tidigare samtal. 
 Försök få personen att inse sitt vårdbehov. 
 Ge återigen information om behandlings- och rehabiliteringsmöjligheter och varför 

detta är viktigt. 
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Behandling/ Finansiering 
En skriftlig behandlingsöverenskommelse mellan vederbörande och ansvarig chef kan ske när 
vederbörande erkänner behovet av vård och rehabilitering. Detta behandlingskontrakt  kan 
innehålla förslag om att vederbörande skall genomgå behandling på behandlingshem, 
kontinuerlig kontakt med behandlare, kontrollerad antabusanvändning, läkarintyg från första 
sjukdag, samtal med personalkonsulent, ändrade arbetsuppgifter, omplacering eller att 
kontaktperson utses.  
Varje förvaltning skall anslå ekonomiska medel för rehabilitering av sin personal. 
 

 Innan vårdplats på behandlingshem bokas skall bedömning av vårdbehov göras. Detta 
kan lämpligen göras genom kommunens företagshälsovård eller hos 
öppenvårdsmottagningen Nakterhuset.  

 Försäkringskassan bör också kontaktas för överenskommelse om sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning under behandlingsperioden.  

 

Sekretess 
I allt arbete med personer som har alkohol- och drogproblem gäller sekretesslagen. Detta 
innebär i korthet att så få personer som möjligt på arbetsplatsen/förvaltningen skall känna till 
personens sjukdomsförhållanden och att uppgifter som kan vara till skada för den anställde 
eller den anställdes anhöriga inte får spridas. 
 
Arbetsledare och annan medarbetare/arbetskamrat har alltid möjlighet att ta kontakter i 
organisationen till den nivå som är behövlig.  
 
Sekretesslagen omfattas inte i ärenden som rör disciplinåtgärd, omplacering eller uppsägning. 
 
 
 
 
 
   ”Det är inte farligt att närma sig  

människor och människors problem. 
Men det kan vara livsfarligt att låta bli.” 

 
 
 
 
 
 
 



7. 2015-06-03T00:01 

Leif Sjöborg 

Hjortvägen 14 

74635 Bålsta 

0171-546 79 

0704-33 55 96 

leif.sjoborg@mail.bktv.se 

 

Förslaget: 

 

Bakgrund: Håbo kommun har en bra fungerande alkohol- och drog- policy. Men denna policy 

gäller enbart anställda vid Håbo kommun. Förslag: Håbo kommuns alkohol- och drogpolicy 

ska utvidgas att gälla samtliga som Håbo kommun anlitar för olika uppdrag. Ett bra exempel 

på detta är Bålsta Taxis alkomätare i taxibilarna. Jag är övertygad om att genomförandet av 

förslaget leder till att Håbo kommun därmed uppfyller 100% av sin alkohol- och drogpolicy 

inom all verksamhet inom kommunen. Ett enkelt genomförande kan ske via tillägg till befint-

liga avtal gentemot uppdragstagare. Hälsningar // Leif Sjöborg 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 79 Dnr 2015/00333  

Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till 
allmänheten  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 

utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa nuvarande 

ägarförhållanden och drift av stora parkeringen vid Bålsta centrum.  

Sammanfattning  

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för elbi-

lar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i behovet 

av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en utred-

ning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara klar 

under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av laddstol-

par, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. Först ef-

ter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i laddstol-

par fattas. För en investering i laddstolpar behöver också investeringsmedel 

tillskjutas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att för-

valtningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa nuvarande ägar-

förhållanden och drift av stora parkeringen vid Bålsta centrum.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet 

med förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Owe 

Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – För åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 

Förslagsställaren – För kännedom 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-10 KS 2015/00333 nr 67466 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till allmänheten  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 

utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.  

 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för 

elbilar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i 

behovet av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en 

utredning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara 

klar under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av 

laddstolpar, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. 

Först efter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i 

laddstolpar fattas. För en investering i laddstolpar behöver också 

investeringsmedel tillskjutas.  

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag om laddstolpar för elbilar till allmänheten har 

inkommit till kommunen. I detta föreslås att kommunen ska erbjuda 

laddstolpar för elbilar och att dessa bör finnas tillgängligt vid centrum och 

vid tågstationen. Detta i synnerhet då kommunen profilerar sig som en 

miljökommun.  

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens mening att det finns ett behov 

av laddstolpar där allmänheten kan ladda sina elbilar. Detta i synnerhet som 

mängden elbilar ökar. Faktum är att förvaltningen redan arbetar med frågan 

på flera sätt.  

För det första beaktar plan- och utvecklingsavdelningen behovet av elstolpar 

i detaljplaneprogrammet för såväl Bålsta Centrum som för Gröna Dalen. 

Planerna för just Bålsta Centrum rör också området omkring tågstationen 

och pendlarparkeringarna, vilket gör att de områden som förslagsställaren 

nämner också kommer att beaktas där. I detta arbete beaktas även det 

eventuella behovet av laddstolpar för elcyklar.  

För det andra arbetar kommunen tillsammans med 26 andra kommuner i 

Stockholmsområdet med informationsprojekt gällande elbilsladdning i 

bostadsrättsföreningar.  

Utöver detta, mer övergripande och långsiktiga arbete, har 

kommunstyrelsens förvaltnings tekniska avdelning fått i uppdrag att utreda 

behovet av stolpar för laddning av elbilar i Bålsta centrum. Denna utredning 

pågår för närvarande och resultatet ska presenteras under hösten 2016. När 
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utredningen är klar och behovet analyserats kommer ett eventuellt förslag 

till lämplig placering av dessa stolpar att presenteras tillsammans med en 

kostnadsberäkning. Medel för en eventuell investering av laddstolpar, efter 

utredningens slut, saknas dock i dagsläget och behöver således skjutas till 

om beslut om investering fattas.  

När det gäller placering av laddstolpar precis utanför centrum, i enlighet 

med förslagsställarens önskemål, är det dock viktigt att notera att det inte 

enbart är kommunen som ansvarar för parkeringen, utan att samfälligheten 

som ansvarar för centrum också är ansvariga för parkeringen utanför. Vad 

som blir den mest lämpliga placeringen för laddstolpar på kommunal mark 

får framgå av resultatet den nu pågående utredningen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen som pågår genomförs inom befintlig budgetram. 

Investeringsmedel kommer att behövas om beslut fattas om att laddstolpar 

ska köpas in.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med att nu pågående utredning om laddstolpar 

avslutats, dock senast i januari 2017.  

Beslutsunderlag  

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 

Förslagsställaren – för kännedom 

 

 



3. 2014-12-09T10:40 

Anton Linde 

Buskvretsvägen 11 

74693 Bålsta 

070-374 77 77 

antonlinde@outlook.com 

 

Förslaget: Håbo kommun har som mål att vara fritt från förbrukning av fossila bränslen år 

2050. Kommunen har investerat i laddstolpar för kommunens elbilar, men laddstolpar för 

allmänheten saknas helt. Många kommuner och företag erbjuder idag laddstolpar, och jag kan 

ladda i Knivsta, Enköping, Uppsala, Stockholm etc, men i Håbo kommun är det helt tomt. Jag 

anser att det bör finnas tillgängligt vid centrumet och vid tågstationen. Jag har Talat med Gerp 

som har hand om centret, men de har inga sådana planer utan hänvisar till att kommunen äger 

parkeringen. Jag har även talat med Fredrik Malmqvist, butikschef på ICA, och han är också 

positiv och har fått in förfrågningar från kunder som efterfrågar laddstolpar, men eftersom 

kommunen äger marken bör de vara ansvariga för uppsättandet och administration. Jag ser det 

som lite pinsamt att Håbo profilerar sig som en miljökommun när det inte ens finns möjlighet 

att ladda en elbil i centrum. Kostnaden för ladding är ringa. Enkel matematik ger 230 volt x 

16 ampere = 3680 kw dvs ungefär 3,68 kr i timmen vid laddning vid 1 kr /kwh. Kommunen 

har säkerligen bättre elpriser än så. Kostnad för installation rör sig om ca 10 000 kr. Det rör 

sig alltså inte om några jättesummor men ger mycket för kommunens miljöprofil och omställ-

ningen till fosilfri förbrukning. Jag hoppas därför att kommunen tar tag i detta och driver ige-

nom det.  

Erika Edling 

Buskvretsvägen 11 

74693 Bålsta 

mailto:antonlinde@outlook.com
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§ 80 Dnr 2016/00128  

Svar på motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar 
och andra offentliga platser i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att inför-

skaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till Västerängsskolans, 

Futurums, Fridegårdsgymnasiets och Gransäterskolans idrottshallar samt till 

äldreboendet Pomona och till ishallen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses be-

svarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och bedömning.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att fö-

rekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 

in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 

invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av be-

fintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare på 

strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 

Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på kom-

munens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

tillägg att hjärtstartare även ska införskaffas till ishallen.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet 

med förvaltningens förslag och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet kan beslutar i enlighet med 

Werner Schuberts (S) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare – för åtgärd 

Motionärerna – För kännedom 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra 
offentliga platser i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 

införskaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till 

Västerängsskolans, Futurums, Fridegårdsgymnasiets och 

Gransäterskolans idrottshallar samt till äldreboendet Pomona.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses 

besvarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och 

bedömning.   

 

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att 

förekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 

in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 

invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av 

befintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare 

på strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 

Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på 

kommunens hemsida.   

 
Ärendet 

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har lämnat in en motion med 

ett antal förslag beträffande hjärtstartare i Håbo kommun. Följande föreslås:  

 Att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Håbo kommun 

 Att kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på 

strategiska platser, gärna i samverkan med näringslivet.  

 Att till kommunens samtliga idrottsanläggningar som inte idag har 

snarast införskaffas. 

 Att information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens 

invånare.  

Kartläggning av förekomst 

Kommunens säkerhetssamordnare har sedan tidigare genomfört en 

kartläggning av befintliga hjärtstartares placering. Resultatet av denna 

kartläggning är följande:  

 

Det finns fyra hjärtstartare i kommunens verksamheter i dagsläget, de finns 

vid simhallen, kommunhuset, Skeppet och BCJF. Ishallen planerar att köpa 

in en hjärtstartare. 
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Förutom i kommunens regi finns hjärtstartare i dag bland annat vid Ica 

Kvantum, Lidl, Åbergs museum, företag både vid Västerskogs- och Dragets 

industriområden samt vid Skokloster slott. 

Införskaffande av hjärtstartare 

Förvaltningen instämmer i behovet av ytterligare några hjärtstartare. Utöver 

de platser, där hjärtstartare redan finns, bör kommunen placera ut 

hjärtstartare på strategiska platser där många människor befinner sig. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare hjärtstartare placeras ut på 

följande platser i kommunen: 

Idrottshallar som hyrs ut till föreningar 

 Västerängen 

 Futurum  

 Gransäter 

 Fridegård 

 

Äldreboende som har restaurang för allmänheten 

 Pomona. 

Det är viktigt att det finns någon ansvarig för underhåll av hjärtstartaren, 

exempelvis för elektrod- och batteribyten annars riskerar hjärtstartaren att 

inte fungera när den behövs. 

Information till allmänheten om lokalisering av hjärtstartare 

Det finns redan idag information på kommunens hemsida om var 

kommunens hjärtstartare finns. Det finns även information om appen Rädda 

Hjärtat samt en länk till Sveriges hjärtstartarregister. På båda ställena kan 

man söka ut den plats man befinner sig på i en karta för att hitta närmaste 

hjärtstartare. Där finns även information om hjärt-lungräddning både i ett 

akut skede och som utbildning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En hjärtstartare kostar ca 17 tkr. Finanseringen av ovan föreslagna 

hjärtstartare sker inom befintlig budgetram. 

Uppföljning 

Kommunens säkerhetssamordnare följer upp beslutet och ser till att 

hjärtstartare köps in samt att ansvarig för underhåll av de nyinköpta 

hjärtstartarna utses. 

Beslutsunderlag 

– Motion  

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Motionärerna  

 



 

 

Socialdemokraterna i Håbo 

 

Till Håbo Kommunfullmäktige 29 februari 2016. 

Motion från Socialdemokraterna 

Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo kommun. 

Hjärtstartare, Hjärt-och lungräddning (HLR) räddar liv…. 

Håbo Kommun köpte under den förra mandatperioden ett antal hjärtstartare (5st) som är stra-

tegiskt uppsatta på lite olika platser i kommunen. Med hjärtstartare kan många liv räddas då 

all forskning visar att redan efter några minuter avlider patienten om ingenting görs i form av 

hjärt – lungräddning. All personal inom Håbo Kommun har erbjudits utbildning av Rädd-

ningstjänsten i HLR. Vi vet också att vissa föreningar bl.a BHC ( Bålsta Hockey) erbjuder 

sina tränare/lagledare HLR utbildning. 

Trots detta så blir det många gånger tillgången till hjärtstartare som avgör om personen över-

lever hjärtstoppet eller inte. Rätt utförd hjärt-lungräddning innebär att blodet syresätts och att 

hjärnan hela tiden får syresatt blod vilket minskar risken för hjärnskador. Ibland får hjärt-

lungräddning också effekten att hjärtat åter börjar slå. Om detta inte sker så kan hjärtstartaren 

ha en avgörande betydelse för en positiv utgång för den drabbade i väntan på ambulans.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 

uppdrag  

 Att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Håbo Kommun. 

 Att Kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på strategiska platser, gärna 

i samverkan med näringslivet. 

 Att till Kommunens samtliga idrottsanläggningar som idag inte har snarast införskaf-

fas. 

 Att information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens invånare. 

 

Håbo 2016- 01-27 

För Socialdemokraterna i Håbo 

 

Agneta Hägglund                                                Werner Schubert 
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§ 81 Dnr 2015/00316  

Svar på motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundsko-
lan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om införande av mobil- 

och surfplatteförbud i grundskolan på prov, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanas att till kommunstyrelsen 

redovisa vilken typ av rast och - lunchverksamhet som erbjuds i skolorna 

samt omfattningen av dessa.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion 

om införande av mobil- och surfplatteförbud i grundskolan när dessa enhet-

er inte används i undervisningen. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till barn- och utbild-

ningsnämnden och svar har inkommit från nämnden. I sitt yttrande föreslår 

nämnden i korthet att motionen ska avslås bl.a. med motiveringen att ett ge-

nerellt förbud inte är rätt väg att gå. Det är upp till varje rektor att bedöma 

om åtgärder behövs för att upprätthålla ordningen.  

Rätt väg att gå är istället att fortsätta att arbeta med att skapa meningsfulla 

aktiviteter på raster och luncher, något som förvaltningen redan gör idag. På 

så sätt kan behovet och intresset av ständig uppkoppling via mobil och/eller 

surfplatta minska hos eleverna. För fullständigt yttrande, se barn- och ut-

bildningsnämndens protokoll och tjänsteskrivelse i ärendet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och utbild-

ningsnämndens yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Motion 2015-11-10  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen redovisar till 

kommunstyrelsen vilken typ av rast och - lunchverksamhet som erbjuds i 

skolorna samt omfattningen av dessa.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsens arbetsut-

skott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att 

så sker.  

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet också kan besluta i enlighet med 

Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom och åtgärd 

Motionärerna  
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om införande av mobil- och 

surfplatteförbud i grundskolan på prov, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande.  
 

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion 

om införande av mobil- och surfplatteförbud i grundskolan när dessa 

enheter inte används i undervisningen. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till barn- och 

utbildningsnämnden och svar har inkommit från nämnden. I sitt yttrande 

föreslår nämnden i korthet att motionen ska avslås bl.a. med motiveringen 

att ett generellt förbud inte är rätt väg att gå. Det är upp till varje rektor att 

bedöma om åtgärder behövs för att upprätthålla ordningen.  

Rätt väg att gå är istället att fortsätta att arbeta med att skapa meningsfulla 

aktiviteter på raster och luncher, något som förvaltningen redan gör idag. På 

så sätt kan behovet och intresset av ständig uppkoppling via mobil och/eller 

surfplatta minska hos eleverna. För fullständigt yttrande, se barn- och 

utbildningsnämndens protokoll och tjänsteskrivelse i ärendet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslut att avslå motionen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2015-11-10 

– Kommunfullmäktige 2015-11-16 

– Delegationsbeslut om remittering 2015-12-01 

– Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-29 

– Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom  
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Barn- och utbildningsförvaltningen  
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@habo.se 

 

Svar på remitterad motion: Mobil- & surfplatteförbud i 
grundskolan 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag om införande av mobil- och surfplatteförbud i 
grundskolan på prov, med hänvisning till förvaltningens yttrande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera 
grundskolornas rektorer att i motionens anda fortsätta att utveckla 
skolornas rastaktiviteter och i de fall mobiler/surfplattor har en negativ 
inverkan vidta de åtgärder som krävs. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 1 december 2015 remitterat en inkommen motion 
till fullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen 
föreslår Sverigedemokraterna: Linnea Bjur (SD) och Mikael Rubbestad 
(SD): 

”Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud 
med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 
en redovisning för Kommunfullmäktige  

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa 
mobil och surfplatteförbud med undantag för när dessa används i 
utbildningen på prov med analys och redovisning för Håbo kommun”. 

I enlighet med motionens anda vill barn- och utbildningsförvaltningen 
tillsammans med skolledarna fortsätta att utveckla skolornas 
fritidsaktiviteter som ett sätt att minska elevernas användning av mobiler 
och surfplattor. Om mobiler och surfplattor används på ett sådant sätt så att 
det har en negativ inverkan på elevers lärande och möjligheter att nå målen 
så måste skolan reagera och vidta åtgärder. 

Enligt skollagen ska det finnas fastställda ordningsregler för varje skolenhet 
och eleverna ska beredas möjlighet att medverka i utarbetandet av dessa. 
Rektor är den som beslutar om reglerna och dess innehåll. Införande av ett 
förbud av mobil- och surfplatteförbud på prov är alltså upp till rektor på 
respektive skolenhet att besluta om (i de fall sådana inte redan finns). 

På lektionstid får mobiler/surfplattor endast användas när det ingår i 
undervisningen. 

Ärendet 
I motionen står bland annat att i dagens moderna samhälle är mobiltelefoner 
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och surfplattor en naturlig del av vardagen. Dock finns det en baksida med 
denna konstanta uppkoppling som är allra tydligast bland våra ungdomar. 
Under rast, lunch eller kortare pauser i skolan där man tidigare passade på 
att röra på sig i allt från lek till promenad väljer allt fler att i större 
utsträckning fortsätta vara stillasittande och istället spendera sin paus med 
att ”surfa” med mobil eller platta. Detta har visat sig ha mycket negativ 
inverkan på eleverna som till följd av stillasittandet blir tröttare vilket i sin 
tur leder till försämrad inlärningsförmåga.  

Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9:e november 2015 
infört mobil och surfplatteförbud på prov under skoltid och har redan märkt 
av positiva resultat.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i svaret granskat vilka lagrum som 
gäller för att införa förbud för mobiler/surfplattor i skolorna under raster och 
luncher. På lektionstid får mobiler/surfplattor endast användas när det ingår 
i undervisningen. 

Grundläggande är att det gäller för skolorna att vara observanta på 
problemet och verka för att få eleverna att använda pauser och raster till 
andra aktiviteter. Därför är det angeläget att de aktiviteter och 
sysselsättningar som erbjuds lockar till annat än surfande på mobilerna. 
Bräckeskolan, som det hänvisas till, har arbetat intensivt för att erbjuda goda 
aktiviteter för eleverna, vilket sedan kunde leda till att mobiler inte längre 
var så attraktiva för eleverna. Därpå kunde rektor införa ett förbud som en 
naturlig följd av detta förhållande. 

Våra skolor har idag en väl fungerande rast- och lunchrastverksamhet med 
möjlighet att under skoldagens olika pauser fylla tiden med annat än 
uppkoppling mot mobil/surfplatta. Skolorna arbetar på olika sätt med att 
aktivera eleverna både fysiskt och mentalt, inne och ute på skolgårdarna. 
Givetvis går det att utveckla ”rastverksamheten” ytterligare, men ett gott 
arbete utförs redan nu på många håll. 

Frågan är starkt kopplat till förtroendefulla relationer mellan hem och skola, 
mellan elev och lärare. Barn och unga, som vuxna, behöver ramar och 
regler. Men det händer något av värde när vi, som skollagen kräver, 
gemensamt formulerar dessa regler. Det är möjligt att bygga förtroendefulla 
relationer till eleverna och sätta upp gemensamma riktlinjer för mobil- och 
läsplattor. Det är också möjligt att samspela så att eleverna inte bara lär sig 
vad de får göra och inte göra, utan också varför det är så. Dessutom på ett 
sätt så att de själva skriver under på det. 

Från förvaltningens sida vill vi tillsammans med våra skolledare fortsätta att 
utveckla skolornas fritidsaktiviteter som ett sätt att minska intresset av att 
använda mobiler och surfplattor. Samtidigt ser skolorna till att vara mycket 
observanta på om elever ”fastnar” i ett alltför stort behov av uppkoppling, 
ständiga kontakter och datorspelande.  
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 Datum Vår beteckning 
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Det är rektor som beslutar om skolans trivselregler. Tillsammans med 
personal, elever och föräldrar måste frågan diskuteras och avgöras i dialog 
med dessa. Om mobiler och surfplattor används på ett sådant sätt så att det 
har en negativ inverkan på elevers lärande och möjligheter att nå målen så 
måste skolan reagera och vidta åtgärder. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag om att införa mobil- och surfplatteförbud på prov, då 
frågan om mobil- och surfplatteanvändning, i enlighet med skollagen, 
beslutas av rektor på respektive skolenhet. Eleverna medverkar i 
utarbetandet och regler kring användningen av mobil- och surfplattor förs in 
i varje skolenhets ordningsregler (i de fall de inte redan finns). 

Skollag och skolförordningar 

Studiemiljön - ett gemensamt ansvar 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är 
att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för 
arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Eleverna ska beredas 
möjlighet att delta i utformningen av lärandemiljön, bland annat genom att 
medverka i utarbetandet av ordningsregler. Skollagen kräver att det ska 
finnas ordningsregler för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan 
av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Det är rektor som beslutar om 
ordningsregler och dess innehåll.  

Det är även viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för 
att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö. 

Lärarna och den övriga personalen har ansvar för eleverna i skolan. Om det 
händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero för eleverna 
eller för att komma till rätta med en elev som stör. Rektorn eller lärarna får 
då vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra 
eleverna en trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande. 

Disciplinära åtgärder 

Bestämmelserna i skollagen om disciplinära åtgärder gäller både för skolor 
inom det offentliga skolväsendet och för fristående skolor. De ska inte 
användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat 
beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på 
skolan. Den disciplinära åtgärd som närmast rör mobiltelefoner/surfplattor 
och som regleras i skollagen är ”Omhändertagande av föremål”. 
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Omhändertagande av föremål 

Rektorn och lärarna får ta ifrån en elev ett föremål om det används så att det 
stör utbildningen eller riskerar att skada någon i skolan eller i fritidshemmet. 

När det gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden 
för omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande 
om den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att 
undervisningen försvåras så stör den utbildningen och kan omhändertas. Det 
är alltså tillåtet att omhänderta mobiltelefoner om undervisningen störs. 
Men hanteringen av omhändertagandet måste framgå i skolans 
ordningsregler och ordningsreglerna ska utarbetas i samråd med eleverna. 

Bestämmelsen gäller inte bara i klassrummet utan också föremål som 
används eller påträffas i entréer, korridorer och uppehållsrum. Men det 
måste vara klart vem föremålet tillhör, vilket kan vara svårt när det hittas i 
allmänna utrymmen. 

Skriftlig dokumentation 

Om läraren/skolan inte lämnar tillbaka föremålet direkt efter lektionens slut 
ska den som tagit hand om det dokumentera omhändertagandet skriftligt. 
Det innebär alltså att även om mobiltelefonen/läsplattan lämnas tillbaka 
senast när eleven slutar för dagen ska det ha skapats en skriftlig 
dokumentation. 

Beslutsunderlag 
– Kommunstyrelsen delegationsbeslut, 2015-12-01, KS 2015/316 nr 

64021 
– Motion: Mobil och surfplatteförbud i grundskolan, motionärer Michael 

Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD), 2015-11-10  
__________ 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdes-

datum 
 

 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 26 Dnr 2015/01008  

Svar på motion: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan  

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionens förslag om införande av mobil- och surfplatteförbud i grund-
skolan på prov, med hänvisning till förvaltningens yttrande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera grundskolor-
nas rektorer att i motionens anda fortsätta att utveckla skolornas rastak-
tiviteter och i de fall mobiler/surfplattor har en negativ inverkan vidta de 
åtgärder som krävs.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har den 1 december 2015 remitterat en inkommen motion 
till fullmäktige till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen 
föreslår Sverigedemokraterna: Linnea Bjur (SD) och Mikael Rubbestad 
(SD): 

”Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud 
med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 
en redovisning för Kommunfullmäktige  

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa 
mobil och surfplatteförbud med undantag för när dessa används i utbild-
ningen på prov med analys och redovisning för Håbo kommun”. 

I enlighet med motionens anda vill barn- och utbildningsförvaltningen till-
sammans med skolledarna fortsätta att utveckla skolornas fritidsaktiviteter 
som ett sätt att minska elevernas användning av mobiler och surfplattor. Om 
mobiler och surfplattor används på ett sådant sätt så att det har en negativ 
inverkan på elevers lärande och möjligheter att nå målen så måste skolan re-
agera och vidta åtgärder. 

Enligt skollagen ska det finnas fastställda ordningsregler för varje skolenhet 
och eleverna ska beredas möjlighet att medverka i utarbetandet av dessa. 
Rektor är den som beslutar om reglerna och dess innehåll. Införande av ett 
förbud av mobil- och surfplatteförbud på prov är alltså upp till rektor på re-
spektive skolenhet att besluta om (i de fall sådana inte redan finns).  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  
 2016-03-23  

Barn- och utbildningsnämnden  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

BOU § 26 Dnr 2015/01008  

Beslutsunderlag 
– Föredragningslista ärende 13, 2016-03-16, BOU 2015/1008 nr 22010 
– Tjänsteskrivelse, 2016-02-29, BOU 2015/1008 nr 21688 
– Kommunstyrelsen delegationsbeslut, 2015-12-01, KS 2015/316 nr 

64021 
– Motion: Mobil och surfplatteförbud i grundskolan, motionärer Michael 

Rubbestad (SD) och Linnea Bjuhr (SD), 2015-11-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommun-
fullmäktige avslår motionens förslag om införande av mobil- och surfplatte-
förbud i grundskolan på prov, med hänvisning till förvaltningens yttrande. 
Beslut 2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera grund-
skolornas rektorer att i motionens anda fortsätta att utveckla skolornas rast-
aktiviteter och i de fall mobiler/surfplattor har en negativ inverkan vidta de 
åtgärder som krävs. 

Linnea Bjuhr (SD): Yrkar ändring av förslag till beslut 2. Barn- och utbild-
ningsnämnden rekommenderar grundskolornas rektorer att i motionens anda 
fortsätta att utveckla skolornas rastaktiviteter och i de fall mobi-
ler/surfplattor har en negativ inverkan införa förbud för mobiler/surfplattor.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med förslag till beslut 1. 

Ordföranden ställer ordförandens beslut 2 mot Linnea Bjuhrs ändringsyr-
kande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut 2.  

Protokollsanteckning 
Linnea Bjuhr (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

2015-11-10 

 

MOTION: Mobil- & surfplatteförbud i grundskolan 

 

I dagens moderna samhälle är mobiltelefoner och surfplattor en naturlig del av vardagen. En 

Internetuppkoppling nästan var vi än befinner oss hjälper oss med allt ifrån stort till smått, från att 

boka färdtjänst och kontrollera busstidtabellen till uppdatera vår status på sociala medier. 

Dock finns det en baksida med denna konstanta uppkoppling som är allra tydligast bland våra 

ungdomar. Under rast, lunch eller kortare pauser i skolan där man tidigare passade på att röra på sig i 

allt från lek till promenad väljer allt fler att i större utsträckning fortsätta vara stillasittande och 

istället spendera sin paus med att ”surfa” med mobil eller platta. 

Detta har visat sig ha mycket negativ inverkan på eleverna som till följd av stillasittandet blir tröttare 

vilket i sin tur leder till försämrad inlärningsförmåga. 

I en brittisk studie publicerad av Centre for Economic Performance1 har ett mobilförbud en märkbart 

positiv inverkan på studieresultatet. Provresultaten för 16-åringar som gick i brittiska skolor som 

förbjudit mobiltelefoner gick upp med 6,4 procentenheter2 och enligt studien var det de elever med 

lägst betyg som höjde sig mest av ett mobilförbud. 

Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9e november 2015 infört mobil och 

surfplatteförbud på prov under skoltid3 och har redan märkt av positiva resultat. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna: 

Att man i Håbo kommuns grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud med undantag för när dessa 

används i utbildningen på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige 

Att man tillskriver Håbo kommuns friskolor en rekommendation att införa mobil och 

surfplatteförbud med undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och 

redovisning för Håbo kommun 

 

Michael Rubbestad (SD) 

Linnea Bjuhr (SD) 

                                                           
1 http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf 
2 http://www.theguardian.com/education/2015/may/16/schools-mobile-phones-academic-results 
3 https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2870302-barnen-slutade-leka-rektor-infor-mobilforbud 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 82 Dnr 2011/00112  

Granskning av detaljplan för Väppeby 7:18, Stock-
holmsvägen 27 (Tvåhusplanen) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 

till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i upp-

drag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 11:1. 

Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 till 

att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 

Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den för-

djupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta sam-

hället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för flerbostadshus och en-

staka enbostadshus, i varierande hustyper och hushöjder. Totalt kan detalj-

planen möjliggöra 500 lägenheter tillkomma. Planområdet föreslås få en 

småstadsliknande karaktär med både ny och äldre bebyggelse. En ny central 

gata följer åsen. Gränder med trappor tillkommer för att bättre ansluta en 

busshållplats vid Stockholmsvägen till bostadsområdet. 

Framför kyrkan föreslås en platsbildning med en parkering och ett mindre 

torg. Även efter den nya centrala gatan på åsen föreslås ett mindre torg samt 

en lekpark med utsiktsmöjlighet. 

Med förebild från en småstad ger förslaget även möjlighet att bedriva af-

färsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Av säkerhetsskäl minskas antalet utfarter till Stockholmsvägen och en ny 

anslutning av Håtunavägen till Skeppsrondellen föreslås.  

Beslutsunderlag 

Plankarta upprättad i augusti 2016  

Planbeskrivning upprättad i augusti 2016  

Illustrationsplan upprättad i  augusti 2016  

Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 

(Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2011/00112 nr 69028 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt 
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

Detaljplan för Väppeby 7:18, m fl, Bålsta Håbo kommun, Uppsala 
län(”Två husplanen”) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut 

förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 

18 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900)   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i 

uppdrag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 

11:1. Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 

till att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 

Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den 

fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta 

samhället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för flerbostadshus och 

enstaka enbostadshus, i varierande hustyper och hushöjder. Totalt kan 

detaljplanen möjliggöra 500 lägenheter tillkomma. Planområdet föreslås få 

en småstadsliknande karaktär med både ny och äldre bebyggelse. En ny 

central gata följer åsen. Gränder med trappor tillkommer för att bättre 

ansluta en busshållplats vid Stockholmsvägen till bostadsområdet. 

Framför kyrkan föreslås en platsbildning med en parkering och ett mindre 

torg. Även efter den nya centrala gatan på åsen föreslås ett mindre torg samt 

en lekpark med utsiktsmöjlighet. 

Med förebild från en småstad ger förslaget även möjlighet att bedriva 

affärsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Av säkerhetsskäl minskas antalet utfarter till Stockholmsvägen och en ny 

anslutning av Håtunavägen till Skeppsrondellen föreslås.   

 
Ändringar efter samrådet  
Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden. 

Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 

kompletterats med information om bland uppgifter om hushöjder, antalet 

bostäder, om radon- och geoteknisk undersökning av området, 

dagvattenhantering, riskhantering, järnvägsspårsutredning samt 

bullerutredning.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2011/00112 nr 69028 

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för ca tre fjärdedelar av planen regleras i planavtal och 

resterande regleras med planavgift vid kommande bygglov.  

 

Uppföljning 

"[Här beskrivs om, och hur, det föreslagna beslutet ska följas upp]"  

Beslutsunderlag 

– Plankarta upprättad i augusti 2016 

– Planbeskrivning upprättad i augusti 2016 

– Illustrationsplan upprättad i  augusti 2016 

– Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 

– (Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

  

 





 

 UTLÅTANDE 1(21) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-25 KS 2011/00112 nr 69439 

 

 

 

 

     

Förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta, 

Håbo kommun, Uppsala län upprättat i augusti 2016. 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 6 november 2013 varit utsänt för samråd, en-

ligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter, föreningar, myndigheter 

och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med den 13 november 2013 till 

och med den 11 december 2013. Ett samrådsmöte med sakägare ägde rum den 11 november, kl. 

18.00 - 20.00, i kommunhuset. 19 personer kom och fick information samt ställde frågor. Under 

samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med erinran (invändningar).  

Sammanfattning av inkomna yttranden 

Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter. Det som främst tagits upp är krav på lägre 

exploatering samt olika utredningar som bullerutredning och spårutredning. Detta för att bland 

annat kunna bedöma var det inte bör byggas nya hus av buller och säkerhetsskäl samt vilka åt-

gärder som behöver vidtas för att minska buller om nya bostadshus skall kunna uppföras. En oro 

finns speciellt hos sakägarna norr om planområdet för ökat buller om planförslaget genomförs. 

En annan konsekvens de befarar är sänkta fastighetsvärden. Några av dem ser helst att planom-

rådet inte bebyggs över huvud taget. De vill ha kvar naturutsikten. Flertalet kan dock tänka sig 

att planområdet bebyggs men då med lägre hus. Några föreslår att det skall byggas billiga lägen-

heter för äldre och ungdomar.  

Även krav på en dagvattenutredning har inkommit. Detta för att kunna göra en bedömning av 

hur dagvattnet påverkar bland annat bostadsområden söder om planområdet efter ett genomfö-

rande av detaljplanen. Önskemål om en bullerskärm på södra sidan efter Stockholmsvägen har 

framförts då boende där är rädda för ökat buller från vägen då trafiken befaras öka. 

Lång tid, mer än två år, har gått sedan plansamrådet. Under dessa år har frågan om behov av yt-

terligare järnvägsspår och placering av dem varit en viktig planfråga. Trafikverket har, efter ett 

års väntan, meddelat att någon spårutredning beträffande framtida utbyggnad av järnvägsspåren 

förbi Bålsta inte är aktuell. En utbyggnad finns inte med i någon plan (Länsplan eller Riksplan) 

fram till år 2025. Bedömningen är nu den att det inte kommer att vara aktuellt med en utbyggnad 

med flera spår genom Bålsta före år 2040 - 2050. 

Ett flertal möten med företrädare för fastighetsägarna efter Väppebyvägen har genomförts under 

tiden mellan samrådsmöte och granskning varav ett välbesökt informationsmöte den 12é april 

2016. Under samma tid har även några möten genomförts med fastighetsägare inom planområdet 

samt med fastighetsägare och exploatörer som företräder beställarna av detaljplanen. 
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Ändringar efter samrådet 

Planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning samt planillustration har uppdaterats med in-

formation från kompletterande utredningar (bullerutredning m.fl.)  

Under 2015 genomfördes en utredning om tätare trafik för pendeltågen från Bålsta och Upplands 

Bro stationer till Stockholm. Utredningen bekostades av de två berörda kommunerna Håbo och 

Upplands Bro. Av utredningen framgår att en dylik förbättring av avgångarna blir kostbar då den 

bland annat krävs en utbyggnad av s.k. vändspår och flytt av befintligt järnvägsspår. Möjligheten 

att genomföra denna förbättring bedöms kunna ske även efter ett genomförande av detaljplanen. 

Planbeskrivningen har kompletterats med denna information. 

Kommunen har antagit ett kulturminnesvårdsprogram där Björksäterkyrkan finns medtagen och 

klassas som kulturhistoriskt intressant. Hänsyn har tagits till kyrkan vid utformningen av detalj-

planen. Bland annat genom att föreslå en parkering och ett offentligt torg framför kyrkan. Detta 

för att hålla ett öppet synfält mot kyrkan från Stockholmsvägen. Kyrkan har nu även fått ett 

skydd mot förvanskning i detaljplanen med en skyddsbestämmelse vilket syftar till att kyrkans 

karaktär ska bibehållas vid eventuella åtgärder på byggnaden. 

Kommunen är skyldig att sköta och underhålla gator mm. som definieras som allmän platsmark. 

Gator som enbart försörjer bostäder och bostadskvarter har överförts till kvartersmark för att 

bland annat minska kommunens framtida skötsel och underhållskostnader. 

Bebyggelsen mot järnvägen har sänkts vilket är i linje med idén om småstaden samt till viss del 

tillmötesgå villaägarna norr om järnvägen efter Väppebyvägen. 

Detaljplanen har även kompletterats vad gäller bestämmelser att reglera bebyggelsen. Allt från 

högsta tillåtna antal våningar, högsta byggnadshöjd till högsta nockhöjd för att garantera en 

högsta höjd på husen på vissa platser samt möjliggöra byggandet av större takkupor. 

Parkeringsfrågan har diskuterats och detaljplanen har ändrats vad gäller krav på antal parkeringar 

per lägenhet. Nu föreslås att de framtagna riktlinjerna i kommunens utredning från 2003, och 

som gäller för övriga Håbo, även skall gälla här. För att bygga en normalstor lägenhet krävs det 

nu att det finns en parkeringsplats tillgänglig.  

Genomförandedelen i planbeskrivningen har också kompletteras med information från samrådet. 

Grundkartan har uppdaterats och försetts med information om bland annat bostadsområdet norr 

om järnvägen. 

Inkomna yttranden 

Följande remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:  

 Svenska kraftnät 

 Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting 

 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) 

Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats och kommenterats nedan. 

Originaltexterna återfinns i sin helhet på Bygg- och miljöförvaltningen.  
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1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 25) 

Synpunkter på detaljplanen 

Länsstyrelsen påpekar att Mälarbanan är av riksintresse och att ett spårreservat är utpekat 

i den fördjupande översiktsplanen för tätorten. De noterar att den spårstudie som Trafik-

verket avser genomföra under våren 2014 är av stor betydelse för detaljplanen vad gäller 

placering av framtida extraspår. Även för rekommenderade skyddsavstånd till bostadsbe-

byggelse som i dag är 30 m. 

Placeringen av eventuella nya spår kan komma kräva en uppdatering av både bullerutred-

ning och riskanalysen påpekar man. Av Länsstyrelsens yttrande framgår även vad en bul-

lerutredning bör innehålla. Vidare rekommenderas att det bör finns planbestämmelser för 

buller och vibrationer i detaljplanen i linje med Boverkets allmänna råd. 

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen redovisar detaljplanens påverkan på dag-

vattnet vid bland annat skyfall samt redovisa hur miljökvalitetsnormen för vatten påver-

kas av detaljplanens genomförande.  

Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen säkerställer att lägre områden inte 

drabbats av stora mängder dagvatten vid genomförande av detaljplanen och bedömer att 

utjämningsmagasin kan vara en lämplig åtgärd för att undvika översvämning. En planbe-

stämmelse om dagvattenfördröjning rekommenderas! 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om luftkvalité eller luftkvalitetsnormen för luft inte 

berörts i planhandlingen. Efter att detaljplanen genomförts anser Länsstyrelsen att kom-

munen ska redovisa eventuella förändringar på luftkvaliteten. Vidare om risk finns för att 

godkända gränsvärden för luftkvaliten överskrids. 

Beträffande tillgängligheten för funktionshindrade anser Länsstyrelsen att frågan behöver 

studeras och beskrivas bättre. Speciellt med avseende på att det finns stora höjdskillnader 

inom detaljplanen. 

Även beträffande förorenad mark behöver kommunen utreda och redovisa hur eventuella 

föroreningar skall tas om hand. Det finns ett par fastigheter som kan vara potentiellt föro-

renade. 

Avslutningsvis skriver Länsstyrelsen att barnperspektivet genomgående skall beaktas vad 

gäller lekparker mm. vid fortsatt detaljprojektering. 

Kommentar 

Spårreservat. För kommunens fortsatta utbyggnad är trygga, centralt placerade, bostäder 

viktigt. Förbättrad kollektivtrafik är också en viktig fråga för kommunen med tanke på 

den omfattande utpendling som sker varje dag. 

Spårreservatet i den fördjupade översiktsplanen är ett planeringsunderlag att ta hänsyn 

till. Detta har skett i detaljplanen som har ett ”skyddsavstånd” på 30 m till järnvägen som 

har godkänts av Trafikverket. Det är inte aktuellt med någon spårutredning eller ytterli-
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gare järnvägsspår, dubbelspår, enligt Trafikverket. En utbyggnad finns inte med i någon 

plan (Länsplan eller Riksplan) fram till år 2025. Bedömningen är nu den att det inte 

kommer att vara aktuellt med en utbyggnad med flera spår genom Bålsta före år 2040 - 

2050. 

En utredning om konsekvenserna vid förbättrad pendeltågstrafik har genomförts av Håbo 

kommun tillsammans med Upplands Bro kommun. Den visar att det krävs stora insatser 

och stora kostnader med bland annat utbyggnad av så kallat vändspår samt flytt av befint-

ligt järnvägsspår för att få bättre turtäthet. Möjligheten att genomföra denna förbättring 

bedöms kunna ske även efter ett genomförande av detaljplanen. 

En bullerutredning som omfattar alla de aspekter som Länsstyrelsen pekat på har genom-

förts. De åtgärder som behövs för att åstadkomma god boendemiljö som tyst sida och re-

kommendationer om bullerskärmarnas höjd samt styrande planbestämmelser har inarbe-

tats i detaljplanen. 

Dagvattnets påverkan och omhändertagande enligt Länsstyrelsens rekommendation har 

studerats ytterligare i en utredning. Krav i form av planbestämmelser anser kommunen 

inte är tillämpligt på grund av annan lagstiftning. Däremot finns nu olika förslag i dagvat-

tenutredningen om hur omhändertagandet av dagvattnet kan ske. 

Beträffande miljökvalitetsnormen för luft framgår nu av planbeskrivningen de olika re-

sultatet som framkommit i den luftkvalitéutredning som kommunen har genomfört.  

Tillgängligheten inom planområdet för funktionshindrade har studeras i samband med en 

förprojektering och planhandlingen har kompletterats med nya uppgifter. 

Beträffande förorenad mark har kommunen en klar bild av riskerna. Planhandlingen har 

kompletterats med en bättre redovisning. 

För Bålsta och Håbo kommun är barnperspektivet självklart. Själva planidén med ”små-

stad” syftar till en trivsam och säker miljö för alla. Det gäller såväl på lekplatser som i 

trafikmiljön. Planhandlingen har förtydligats när det gäller utbyggnaden av allmän lek-

plats inom planområdet och tillgång till närmaste allmänna lekplats utanför planområdet. 

 

2. Trafikverket (bilaga nr 16, a(2013-12-10) & b(2014-12-02)) 

Synpunkter på detaljplanen 

Trafikverket påpekar att Mälarbanan är av nationell betydelse och därmed riksintresse för 

kommunikationer. 

Trafikverket har haft funderingar på att göra en spårutredning för att över huvud taget 

kunna ta ställning till planförslaget. I sitt senare remissvar har dock Trafikverket bytt fot 

och beslutat sig för att inte göra någon spårutredning då det i dagsläget inte finns några 

planer på ytterligare järnvägsspår genom Bålsta. I den nationella planen fram till 2025 

bedöms Mälarbanan förbi Bålsta inte ha några kapacitetsproblem. 
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Trafikverket utgår från att kommunen kommer att följa riksdagens riktvärden för trafik-

buller vid uppförandet av ny bebyggelse. Man pekar på svårigheten med att åstadkomma 

god boendemiljö i spannet mellan 30 – 50 m från järnvägen på grund av buller och vib-

rationer. Vidare påpekar man att om kommunen medvetet gör avsteg från rekommende-

rade riktvärden och kostsamma bullerstörningar uppstår i framtiden kommer Trafikverket 

att överväga att ställa skadeståndsanspråk på kommunen. 

Trafikverket anser att ett 30 m brett skyddsavstånd från järnvägen (järnvägsmitt) till ny 

bebyggelse skall räcka för räddningsinsatser och eventuellt ytterligare framtida järnvägs-

spår. Beroende av riskbedömningar kan avståndet behöva utökas och kommunen förut-

sätts göra en lämplighetsbedömning av avståndet samt behov av eventuella riskreduce-

rande åtgärder. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfäl-

ligtvis vistas som parkering eller garage/carports och förråd kan placeras inom skyddsav-

ståndet. Med hänsyn till partiklar från bromsande tåg bör inte oskyddade parkerade bilar 

placeras närmare järnvägsspår än 15m. 

Trafikverket påpekar att hänsyn bör tas till möjligheterna att underhålla järnväg och even-

tuell bebyggelse. Rekommenderat vibrationsriktvärde för bostäder intill järnväg är 0,4 

mm/s (RMS 1-80Hz) enligt Trafikverket. 

Kommentar 

Detaljplaneförslaget är framtaget med rekommenderat skyddsavståndet till järnvägen. Ett 

samråd har skett med Trafikverket och en översyn av skyddsavståndet samt en ny lämp-

lighetsbedömning har gjorts i samband med samrådet. Detaljplanen har kompletterats 

med planbestämmelser vad gäller krav på risk- och buller samt vibrationsreducerande åt-

gärder. Målsättningen från kommunens sida är att skapa en säker och god boendemiljö 

såväl utanför som inom planområdet. 

Bra kollektivtrafik är en viktig fråga för kommunen med tanke på den omfattande pend-

ling som sker varje dag. För kommunen är en fortsatt utbyggnad av trygga, centralt place-

rade, bostäder viktig.  

 

3. Kollektivtrafikförvaltningen, UL (bilaga nr 3) 

Synpunkter på detaljplanen 

Kollektivtrafikförvaltningen, UL, Landstinget i Uppsala län, anser att kommunen plane-

rar för en bra stadsutveckling med många stationsnära bostäder vilket gynnar en hållbar 

samhällsutveckling. Att det pågår planering för en utökning av pendeltågstrafiken, som 

kommunen skriver i detaljplanen, stämmer inte då det ännu inte tagits något beslut i den 

frågan.  

Kommentar 

Planhandlingen har justerats med en ny skrivning. En utredning för att eventuellt åstad-

komma tätare pendeltrafikavgångar har genomförts av Håbo Kommun tillsammans med 
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Upplands Bro kommun. 

 

4. Lantmäteriet (bilaga nr 13) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vad gäller fastighetsbildning påpekar Lantmäteriet under rubriken ”Servitut och led-

ningsrätt” att om gamla servitut inte har någon verkan bör dessa regleras bort i samband 

med planläggningen! 

Vid flytt av ledningar vill Lantmäteriet göra kommunen uppmärksam på att även flytta 

med ”ledningsrätten”. 

Under rubriken ”Inlösen, markersättningar” framgår att mark som skall utgöra allmän 

plats skall upplåtas till kommunen utan ersättning. Viktigt är att ansökan om detta inläm-

nas till Lantmäteriet och att beslut tas om att mark avstås till kommunen innan detaljpla-

nen vinner laga kraft. 

Kommentar 

Kommunen bevakar servitut och ledningsrätt i samband med att detaljplanen vinner laga 

kraft och fastighetsbildningsåtgärder kan göras med stöd av detaljplanen. Frågan om led-

ningsrätt hanteras i exploateringsavtal med berörda fastighetsägare. 

 

5. E.on Elnät Stockholm AB (bilaga nr 11) 

Synpunkter på detaljplanen 

E.on Elnät vill att planbeskrivningen eller plankartan kompletteras med en planbestäm-

melse som föreskriver ett minsta avstånd på 5 m mellan transformatorstation och bränn-

bar byggnad eller upplag. I övrigt inget att erinra.  

Kommentar 

Planhandlingen har justerats efter kommunikation om placering av transformatorstation. 

 

6. Räddningstjänsten Enköping-Håbo (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

Räddningstjänsten har tagit del av den ”fördjupade riskbedömningen” som följt med de-

taljplanen. De förordar att intilliggande bensinstation flyttas och att ett bebyggelsefritt 

område om 30 m anordnas till järnvägen om bostadsbebyggelse skall uppföras enligt de-

taljplanen. Detta för att risker vid eventuella olyckor skall begränsas. 
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Flera riskreducerande åtgärder föreslås som lämpligen kan används som säkerhetsanvis-

ningar i planbestämmelserna. 

I området bör ett brandpostnät anläggas med flödeskapacitet i enlighet med VAV P 83 

och utformat i enlighet med VAV P76. 

Kommentar 

Trenden i tätorter som förtätas är att bensinstationer successivt flyttar längre ut från 

stadskärnan och servar invånarna i entréläge till tätorten. På sikt kommer med all säkerhet 

drivmedelverksamheten att söka sig längre bort från den tätare bostadsbebyggelsen. Med 

placeringen av den föreslagna bebyggelsen har kommunen beaktat närheten till bensin-

stationen och järnvägen med riskanalysens föreslagna skyddsåtgärder och avstånd. 

Beträffande brandposter har en förprojektering av VA genomförts där VA-enheten beva-

kat frågan. 

 

7. Miljö- och teknikförvaltningen, Håbo kommun (nuvarande Tekniska förvaltningen –
Avfallsenheten) (bilaga nr 17) 

Synpunkter på detaljplanen 

Förvaltningen påpekar att det av planhandlingen framgår att det finns en plats utpekad för 

återvinning av avfall. Från renhållningen framhålls fördelen med miljöbodar eller under-

jordsbehållare i utkanten av området. Vidare hänvisas till kommunens långsiktiga miljö-

mål och lämplig text för planbeskrivningen 

Kommentar 

Planhandlingen har kompletterats på denna punkt. 

 

8. Tillståndsnämnden, Håbo kommun (nuvarande Bygg- och miljöförvaltningen, miljöavdel-
ningen) (bilaga nr 20) 

Synpunkter på detaljplanen 

Miljöenheten (avdelningen) påpekar vikten av att en dagvattenutredning redovisar beho-

vet av rening av dagvattnet från hårdgjorda ytor. Krav på oljeavskiljare vid parkeringar 

kan komma att krävas och dessa kräver i sin tur regelbunden tillsyn. Uppföljning av in-

filtrationen av dagvattnet är viktig. 

Kommentar 

En dagvattenutredning har genomförts där frågan om oljeavskiljare särskilt studeras. 

Planhandlingarna har kompletterats utifrån utredningens rekommendationer så långt det 

varit möjligt. 
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9. Naturskyddsföreningen Håbo (bilaga nr 21) 

Synpunkter på detaljplanen 

Naturskyddsföreningen välkomnar att det byggs i anslutning till befintlig bebyggelse och 

att det byggs mindre lägenheter. Mark i staden skall främst användas för att bygga hus på 

enligt föreningen. Inte användas för bilparkering. Parkering bör ske under husen. 

Föreningen påtalar vikten av att bygga energieffektiva bostäder och förväntar sig att 

kommunen går i täten när det gäller energieffektivt byggande och ställer högre krav än de 

nationella energikraven. Arrangemang för olika former av energiproduktion skall bejakas 

i detaljplanen som mindre vindkraftverk, sol-paneler och sol-fångare. Vidare vill före-

ningen att området ska anslutas till fjärrvärmesystemet som bland annat har stora ekono-

miska och miljömässiga fördelar. 

Även s.k. ”gröna tak” är föreningen positiv till med hänvisning till grönskans förmåga att 

fördröja dagvattenavrinningen samt rena luften och reducera buller. 

Föreningen ställer frågan hur det står till med den 1000 m breda skyddszonen till Cheme-

tall samt om det inte krävs en bullerutredning samt bullerdämpande åtgärder mot järnvä-

gen. 

Kommentar 

Parkering under byggnader och gårdar som efterfrågas av föreningen medges på flera 

platser i detaljplanen. 

Det har länge varit omtvistat om en kommun har rätt i sin myndighetsutövning att ställa 

högre krav än de nationella energikraven. Det kunde strida mot den fria konkurrensen. 

Det är inte heller lagligt att föra in bestämmelser i en detaljplan som reglerar energian-

vändning. Från den 1 januari 2015 infördes i plan- och bygglagen en bestämmelse, 8 kap 

4 a §, som förbjuder en kommun att ha så kallade särkrav. Det finns förvisso en del över-

gångsbestämmelser för detaljplaner som har påbörjats före 2015, men Håbo kommun har 

inte haft som princip att ställa den typen av särkrav, och sedan skärpningen infördes i 

PBL bedöms det än mer olämpligt att ställa krav på att en byggnad ska ha en lägre ener-

gianvändning än den som anges i Boverkets Byggregler, BBR. Det finns inget i detaljpla-

nen som hindrar att bebyggelsen utformas med gröna tak eller ansluts till fjärrvärmenätet. 

Inte heller att husen förses med olika former av energiproducerande anläggningar.  

Behov av en skyddszon till Chemetall saknas då den miljöfarliga verksamheten är ned-

lagd. 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 
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10. Mikael och Marianne Eriksson, Väppebyvägen 24 (bilaga nr 23) 

Synpunkter på detaljplanen 

Förslaget till detaljplan med upp till 5 våningar höga hus kommer att påverka alla som 

bor efter Väppebyvägen negativt då utsikten försvinner anser fastighetsägaren och mots-

ätter sig höjden på de nya byggnaderna och anser att två till tre våningar skulle passa 

bättre in i miljön. 

Eventuellt ökat buller från en framtida utbyggd järnväg oroar fastighetsägaren. Speciellt 

om spårutbyggnaden med nytt spår läggs norr om nuvarande spår. 

Fastighetsägaren anser även att informationen från kommunen kunde varit bättre. Det 

lilla som åstadkommits var bland annat ett möte med fyra representanter från Väppeby-

vägen samma dag som inlämningsdagen. 

Kommentar 

Utsikten försvinner: (Se svar under punkt 14.) 

Spårreservat. (Svar se remissvar 1.) 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 

Bristfällig information. Samråd genomförs enligt Plan- och bygglagen. Samrådsmötet den 

13 november 2013 med 19 deltagare syftade till att informera berörda fastighets- och 

sakägare om planförslaget. För de boende efter Väppebyvägen har det genomförts ytterli-

gare informationsmöten efter samrådsmötet för att ge mer information om projektets ut-

veckling samt inhämta synpunkter. Utifrån de synpunkter som kommit in har planförsla-

get i vissa avseenden justeras innan det nu ställs ut för så kallad granskning. I samband 

med granskning/utställning finns det möjlighet att på nytt påverka planförslaget genom 

att lämna in synpunkter innan kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

11. Anna-Carin och Jan Hildeby, Väppebyvägen 20 (bilaga nr 6) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna flyttade till Bålsta och Väppebyvägen för ett år sedan. De har fått be-

skedet av tjänstemän på kommunen att eventuella framtida järnvägsspår skulle placeras 

på söder sida om nuvarande spår. Nu känner de sig lurade. 

De framför i sitt remissvar att de vill att eventuella framtida spår läggs på den södra sidan 

och att det inte byggs höghus från vilka man kan få insyn. De kräver att en bullerutred-

ning tas fram då de är rädda för att det inte går att bo kvar eller sälja fastigheten efter ge-

nomförandet. En vy (bild) som visar utseendet från deras fastighet vill de ska ingå i de-

taljplanen. Vidare undrar de vem som skall stå för värdeminskningen på deras fastighet 

om det byggs som planerat. 
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Kommentar 

Spårreservat. (Svar se remissvar 1.) 

Utsikten försvinner: (Se svar under punkt 14.) 

Bullerutredning. (Svar se remissvar 17.) 

Vyer från norr. (Svar se remissvar 16.) 

Kompensation för fallande fastighetsvärde. (Svar se remissvar 16.) 

 

12. Monika och Jörgen Stålberg, Väppebyvägen 8 (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna flyttade till Bålsta och Väppebyvägen 2009. De har fått besked från 

tjänstemän på kommunen att eventuella framtida järnvägsspår skulle placeras på söder 

sida om nuvarande spår och känner sig nu lurade. 

De kräver att en bullerutredning tas fram där höjdkurvor framgår då de är rädda för 

studsande ljud från passerande tåg. Vidare är de upprörda över höjden på de planerade 

husen som kommer att förstöra deras utsikt och kvällssol vintertid. 

Då det inte är markbrist i Bålsta anser de att det skulle gå att bygga på annat håll som i 

Gröna dalen till exempel. 

Kommentar 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Bullerutredning. (Se kommentar punkt 17.) 

Utsikten försvinner: (Se kommentar punkt 14.) 

Bygg på annan plats. Behovet av bostäder i Bålsta är stort varför det även kommer att 

byggas på andra platser än den nu aktuella. Det aktuella planområdet har bedömts lämp-

ligt att bebygga bland annat på grund av närhet till centrum och järnvägsstation. Området 

är utpekat i kommunens fördjupade översiktsplan från 2010 som så kallat utvecklingsom-

råde för bostäder. Fastighetsägarna rekommenderas att ta del av kommunens byggnads-

planer på kommunens hemsida. 

 

13. Carina och Michael Hazlewood, Väppebyvägen 12B (bilaga nr 5) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna som byggde sitt hus för sex år sedan är övertygade om att bullret från 

tågen kommer att studsa mot dem om bebyggelsen uppförs som föreslagits och kräver att 
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det tas fram en bullerutredning. De vill att bebyggelsen mot Väppebyvägen inte görs 

högre än 1-2 våningar och förses med absorberande ytskikt typ ”gröna väggar”. 

Vidare är fastighetsägarna upprörda över att deras utsikt med djur och natur försvinner. 

De kräver att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår och vill se en 

riskbedömning med fyra spår och eventuellt ersätta skyddszonen med en skyddsbarriär. 

Den föreslagna bebyggelsen vill de skall förflyttas söderut. 

Kommentar 

Bullerutredning. (Svar kommentar punkt 17.) 

Utsikten försvinner: (Se kommentar punkt 14.) 

Spårreservat. (Svar kommentar punkt 1.) 

Riskbedömning. (Svar kommentar punkt 17.) 

 

14. Mona och Gunnar Weiter, Väppebyvägen 18 (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna motsätter sig planen att bygga höghus som kommer att upplevas som en 

mur som tar bort den lilla utsikt som finns. Under vinterhalvåret kan de se ända till 

Åbergs museum och solnedgången är fantastisk. 

Vidare är fastighetsägarna upprörda över att deras utsikt med djur och natur försvinner. 

De kräver att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår. Den före-

slagna bebyggelsen förflyttas söderut. 

De kräver att en bullerutredning tas fram då de är rädda för studsande ljud från passe-

rande tåg samt fordonstrafik på den utbyggda Kapellvägen.  

Fastighetsägarna upplever att de blir inklämda mellan bebyggelsen i söder och grustaget i 

norr samt befarar att det skall byggas vindkraftverk i öster. De ser en framtid med bygg-

arbetsplatser med buller runt omkring sig. 

De undrar om de krav (normer) som skall vara uppfyllda vad gäller direkt solinstrålning i 

de statliga byggreglerna inte gäller för husen efter Väppebyvägen. Vidare vem som skall 

ersätta dem för den värdeminskning de räknar med som konsekvens av detaljplanens ge-

nomförande. 

De är inte nöjda med den information de fått från kommunen under samrådet och den 

korta tid de fått på sig att lämna synpunkter varför de vill ha ett nytt samrådsmöte och ny 

remisstid. 
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Kommentar 

Utsikten försvinner. Detaljplaneförslaget har justerats och bebyggelsen närmast järnvägen 

har sänkts en våning. En konsekvens av detaljplanen är mycket riktigt att utsikten för bo-

ende på Väppebyvägen kommer att förändras. Frågan om rätten till utsikt har prövats i 

många rättsprocesser och det som framkommit är att en befintlig utsikt inte är en självklar 

rättighet. Däremot är rätten att bygga på egen mark dokumenterad. Detta förutsatt att de-

mokratiskt valda politiker har godkänt och fastställt en detaljplan som medger det.   

Den relativt nya bebyggelsen efter järnvägen vid Källvägen i Bålsta kan vara en illustrat-

ion på hur det kommer att bli mot Väppebyvägen. Här är bebyggelsen fyra till fem vå-

ningar men med relativt platta tak. 

 

Mycket byggnation i omgivningen. Situationen med mycket byggverksamhet i närområ-

det samtidigt är inte önskvärd för någon. En tröst kan vara att verksamheterna är övergå-

ende. Byggverksamheten skall dock inte få inkräkta på natt- eller helgfrid.     

Regler om solinstrålning. Det finns idag rekommendationer om mängden direkt solin-

strålning på gårdar för rekreation och lek. För kvartersbebyggelse rekommenderas en 

gårdsstorlek som är fyra gånger hushöjden i Mellansverige. Planbeskrivningen har kom-

pletterats med en solstudie som visar att villabebyggelsen med stora trädgårdar efter 

Väppebyvägen har mer än rekommenderad solinstrålning även efter att detaljplanen ge-

nomförts. 

Bristande information. (se kommentar punkt 10) 
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15. Alex Roos, Väppebyvägen 5A (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han och familjen ser med oro på det planerade planområdet 

och hänvisar till det som sades på samrådet. Bland annat vill fastighetsägaren att spårre-

servatet förläggs på den södra sidan om nuvarande järnvägsspår och att reservatet skall 

ingå i detaljplanen. Han kräver även en bullerutredning som även omfattar Väppebyvä-

gen då han är rädd för studsande ljud från passerande tåg. Han undrar när en sådan kan 

vara klar? 

Han frågar även vidare om kommunen kan ställa upp på att göra (bekosta) en fastighets-

värdering då han är rädd för fallande fastighetsvärde. 

Kommentar 

Oro för utvecklingen (se kommentar punkt 16.) 

Spårreservat. (se kommentar punkt 1.) 

Ny detaljplan för Väppebyvägen. ( se kommentar punkt 16.) 

Bullerutredning. (se kommentar punkt 17.) 

Kompensera fallande fastighetsvärde. ( se kommentar punkt 16.) 

 

16. Björn Normark, Väppebyvägen 5B (bilaga nr 22) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han med stor oro ser på det planerade planområdet som han 

bedömer kommer att ha stor negativ inverkan på fastigheten. Han utgår från att kommu-

nen ska kompensera fallande fastighetsvärde. 

Han kräver bland annat att spårreservatet ligger kvar på den södra sidan om nuvarande 

järnvägsspår och att detta samt fastigheterna efter Väppebyvägen skall ingå i detaljplanen 

utan egna kostnader. 

Han deltog när förslaget till spårreservat i den Fördjupade översiktsplanen föredrogs i 

Miljö- och tekniknämnden och att reservatet då låg söder om nuvarande spår. 

Han kräver att handlingarna kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning samt vyer 

som visar hur bebyggelsen kommer att se ut från Väppebyvägen 5B. När han tagit del av 

vyerna vill han ha rätt att komplettera sitt yttrande. 

Vidare krävs en bullerutredning som baseras på framtida turtäthet och även omfattar 

Väppebyvägen då han är rädd för studsande ljud från passerande tåg.  

Avslutningsvis krävs att en ny riskbedömning genomoförs för en utbyggnad till fyra spår. 
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Kommentar 

Oro för utvecklingen. Kommunen förstår fastighetsägarnas oro. Förändringar i omgiv-

ningen orsakar ofta oro. Möjligheten att uttrycka den och ha synpunkter på förändringen 

är en samhällelig rättighet. 

Kompensera fallande fastighetsvärde. Hur eller om fastighetens värde kommer att påver-

kas som en följd av den nya detaljplanen kan idag inte fastställas. Kommunen har rätt att 

besluta om ändrad markanvändning, men en fastighetsägare har samtidigt en principiell 

rätt till pågående markanvändning. Om fastighetsägaren förhindras att fortsätta använda 

marken på samma sätt som tidigare uppstår en ersättningssituation enligt Plan- och bygg-

lagen (PBL).  

Spårreservat. (se kommentar punkt 1.) 

Ny detaljplan för Väppebyvägen. Enligt plan och bygglagen, PBL, skall en detaljplan 

bara omfatta det område som är nödvändigt att reglera. Bedömningen i dag är att någon 

utökning av detaljplanen norr om järnvägen inte är motiverad.  

Miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen är inte av den omfattningen, enligt miljöbal-

ken, att en miljökonsekvensutredning behövs enligt kommunens och länsstyrelsens be-

dömning. (Se planbeskrivningen, Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan) 

Vyer från norr. Planhandlingen har kompletterats med vyer/fotomontage från olika repre-

sentativa fastigheter efter Väppebyvägen. 

Bullerutredning. (se kommentar punkt 17.) 

Riskbedömning. (se kommentar punkt 17.) 

 

17. Doris Törnblom Johansson m.fl.,  

 Väppebyvägen 1,2,4, 5A, 5B, 8, 8A, 12,12A, 12B, 14,18, 20, 22 o 24 (bilaga nr 10) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de med stor oro ser på det planerade området som de bedö-

mer kommer att ha stor negativ inverkan på dem och deras fastigheter.  

Bland annat anser de att den nya bebyggelsen tar det utpekade spårreservatet i anspråk. 

De är inte nöjda med den information de fått under samrådet och den tid de fått att lämna 

synpunkter varför de vill att kommunen avbryter samrådet och ordnar ett nytt sam-

rådsmöte och ny remisstid på ett nytt underlag. 

De vill att spårreservatet förläggs på den södra sidan om nuvarande spår och att handling-

arna kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning samt vyer som visar hur bebyg-

gelsen kommer att se ut från Väppebyvägen. 
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Vidare krävs en bullerutredning som baseras på framtida turtäthet och även omfattar 

Väppebyvägen då man är rädd för studsande ljud från passerande tåg.  

Avslutningsvis krävs att en ny riskbedömning genomoförs för en utbyggnad till fyra spår. 

Kommentar 

Oro för utvecklingen. (Se kommentar punkt 16.) 

Nytt samråd och samrådsmöte. (Se kommentar punkt 14.)  

Bristande information.  (Se kommentar punkt 14.) 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Vyer från norr. (Se kommentar punkt 16.) 

Bullerutredning. En bullerutredning har genomförts. Utredningen, som är baserad på pro-

gnoser vad gäller bland annat ökad turtäthet, konstaterar att bullernivåerna vid den nya 

bebyggelsen efter järnvägen kommer att överstiga rekommenderade värden. Åtgärder 

som reducerar/minskar buller från tågen har föreslagits i utredningen. Bland annat en 

bättre bullerskärm. Dessa förslag på åtgärder har införts i detaljplanen som krav i form av 

planbestämmelser.  

Enligt bullerutredningen kommer uppförandet av den nya bebyggelsen inom planområdet 

orsaka obetydligt mer buller från järnvägen för de boende efter Väppebyvägen. 

Bebyggelsen efter Väppebyvägen är idag bullerutsatt och kommer med ökad tågtrafik att 

bli mer utsatt av buller. Frågan om hur det går att minska bullret från järnvägen bör för-

handlas direkt med Trafikverket. Här finns bland annat en äldre bullerskärm som skulle 

kunna uppdateras. Bättre bullerskärmar på ömse sidor av järnvägen ger bästa effekten för 

såväl befintlig som ny bebyggelse.  

Riskbedömning. En uppdatering av tidigare utredning om riskerna har genomförts. Åt-

gärder som ska minska olycksriskerna har föreslagits. Vissa av dessa åtgärder har inarbe-

tats i detaljplanen som krav. 

 

18. Jack Ny, Gryningsvägen 10 (bilaga nr 9) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att det krävs en arkeologisk utredning innan den nya bebyggel-

sen tar det utpekade området i anspråk.  

Vidare uppmanar han kommunen att inte upprepa misstaget som begicks när Stock-

holmsvägen smalnades av i ”Gamla Bålsta”. Här kan tillbud ske påpekar han. Den nya 

Kapellvägen måste göras bredare! 
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Han vill dessutom att inga beslut om detaljplanen tas innan Trafikverket har satt ner foten 

angående placeringen av dubbelspåret. 

Avslutningsvis krävs att ingen utbyggnad av tätorten sker på odlingsbar mark samt att 

inga ingrepp görs i den kvarvarande åsen med spår från istiden mellan Gullvivavägen och 

Håtunavägen. 

Kommentar 

Arkeologisk utredning. Det är rätt att när jungfrulig mark tas i anspråk skall antikvarisk 

utredning/utgrävning övervägas. En bedömning av nödvändigheten en sådan görs både på 

Kommunen och på Länsstyrelsen. Dessa två myndigheter har kommit fram till att någon 

undersökning inte behövs.  

Nya Kapellvägen. Syftet med de ”trånga” gatorna som här planeras är att hastigheter skall 

hållas låg och olyckor undvikas. I planerna finns att komplettera gatorna med hastighets-

dämpande nivåskillnader. 

Spårreservat. (Se kommentar punkt 1.) 

Ingrepp i åsen. I nuläget finns inga planer på ingrepp i åsen. Beträffande att bygga på 

åkermark är den frågan inte relevant för den aktuella detaljplanen. 

 

19. Sven-Bertil Storm, Mastvägen 3 (bilaga nr 14) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren är orolig för den påverkan som ytterligare bebyggelse kommer att med-

föra för området söder om Stockholmsvägen där han bor. Han vill att kommunen ”säker-

ställer” att inte området ”skadas”! 

Främst är han orolig för att den ”inte så idealiska” marken skall orsaka skador och före-

slår att tunga fordon omlastas i Bålstas ytterområden innan leverans sker till centrum. Då 

han utgår från att trafiken kommer att öka vill han att ett bullerplank sätts upp söder om 

Stockholmsvägen för att avskärma hans villaområde. 

Kommentar 

Begränsa tyngre fordon på Stockholmsvägen. En fördjupad riskbedömning har genom-

förts som noterar att Stockholmsvägen är en ”sekundär transportled” av farligt gods. En 

mindre ökning av tung trafik bedöms komma att ske. Huvuddelen av leveranserna gäller 

brännbara vätskor och gas till OKQ8 bensinstation. Risken för olyckor bedöms i första 

hand gälla vid stationen. Efter Stockholmsvägen är riskerna ”acceptabelt låga” varför 

inga åtgärder föreslås. 

Bullerplank mot Stockholmsvägen.  Omlastning av gods bedöms inte vara skälig på 

grund av detaljplanens utbyggnad. Enligt den bullerutredning som genomförts blir konse-

kvenserna av den ökade trafiken begränsad. Dagens bullervärden förändras knappast var-

för ett bullerplank inte kan bli aktuellt på grund av detaljplanens genomförande. 
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20. Björksäterkyrkan, Väppeby 7:14 

Synpunkter på detaljplanen 

Representanter för fastigheten framför yttranden över de förändringar som planerats på 

fastigheten i detaljplaneförslaget. 

Nuvarande parkering närmast kyrkan vill de även i fortsättningen ska vara kyrkans ogra-

verade parkering. 

Föreslagen lokalgata från Kapellvägen, söder om kyrkan, vill de placera minst 20 m från 

kyrkan och så att befintlig parkering till kyrkan kan behållas.  

Föreslaget torg söder om kyrkan vill de inte ska vara tillgänglig som allmän parkering.  

Lokalgatan, Kapellgatan, norr om kyrkan skall placeras på minst 25 m avstånd från kyr-

kan. 

Föreslagen kvartersbebyggelse norr om kyrkan vill de inte ska användas för bostäder. 

Vidare anser de att det behövs fler boende- och gästparkeringar i den föreslagna bebyg-

gelsen då de annars befarar att kyrkans parkering olovandes kommer att tas i anspråk. 

Representanterna för kyrkan har synpunkter på planförslagets placering och höjdsättning 

av angränsande bebyggelse. Ett byggfritt område föreslås om minst 4 m på Väppeby 

7:15. Vidare vill de ha ett skydd för den växtlighet som finns i gränsen mot den angrän-

sande fastigheten. De vill helst att ingen nybebyggels skall planeras över huvud taget på 

fastigheterna Väppeby 7:15 och 7:16. Höjden på bebyggelsen på ömse sidor om kyrkan 

vill de inte ha högre än kyrkan för att få ”balans i området” och ”inte skymma kyrkan”. 

Vidare att en ”succesiv minskning av våningsantalet mot Stockholmsvägen” skall genom-

föras på den nya bebyggelsen.  

Avslutningsvis påpekar de att den uteblivna ersättningen för den tidigare anlagda cykel-

vägen över Väppeby 7:14  skall justeras vid kommande fastighetsjusteringar. 

Kommentar 

Parkering närmast kyrkan ligger på kyrkans mark och ev. upplåtelse svara kyrkan för. 

Föreslagen lokalgata från Kapellvägen, söder om kyrkan, har placerats om möjligt enligt 

kyrkans önskemål. Avståndet från kyrkan bedöms som 18 m. 

Föreslaget torg söder om kyrkan kommer att användas som offentligt torg med varierande 

funktioner i framtiden vilket framgår av planbeskrivningen.  Vid behov kan ytan även 

komma att upplåtas för parkering. 

Placeringen av lokalgatan, Kapellgatan, norr om kyrkan och den där föreslagna bebyggel-

sen mot spårområdet har ändrats enligt önskemål. 
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Beträffande boende- och gästparkeringar har kommunen gjort den bedömningen att kra-

vet på parkering behöver justeras vilket framgår av den uppdaterade planbeskrivningen. 

De framtagna riktlinjerna, i kommunens utredning från 2003 för Håbo kommun, skall 

gälla. En enkel utredning har visat att det ryms upp till en bil per lägenhet som markpar-

kering och i nedgrävda garage på den tillgängliga kvarters- och allmäna platsmarken 

inom planområdet. 

Beträffande byggfritt område om minst 4 m på Väppeby 7:15 och skydd för den växtlig-

het som finns i gränsen mot den angränsande fastigheten har planhandlingen ändrats på 

denna punkt. 

Beträffande exploateringen och höjden på bebyggelsen på ömse sidor om kyrkan med en 

”succesiv minskning av våningsantalet mot Stockholmsvägen” har planhandlingen änd-

rats. Planidén om byggandet av ”småstaden” som stöds av den fördjupade översiktspla-

nen innebär att detaljplanen medger tätare bebyggelse på vissa platser. Ibland med varie-

rande våningsantal inom samma kvarter. Här innebär det något högre bebyggelse mot 

Stockholmsvägen.  

Beträffande den uteblivna ersättningen för den tidigare anlagda cykelvägen över Väppeby 

7:14 har detta reglerats i en överenskommelse 1992.  

 

 

21. Stefan och Kristina Lennmark, Väppeby 7:16, Stockholmsvägen 123 (bilaga nr26) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de med stor oro ser på det planerade området som de bedö-

mer kommer att ha stor negativ inverkan på dem och deras fastigheter.  

Fastighetsägarna flyttade nyligen till Bålsta från Stäket. De tyckte att de funnit paradiset 

för sig och sin släkt i Bålsta. 

De konstaterar att de inte skulle ha gjort de investeringar de nu har gjort om de vetat om 

kommunens planer. De upplever nu att de tvingas bort. De undrar dessutom om detaljpla-

nen kan antas innan Trafikverket har satt ner foten angående placeringen av dubbelspåret. 

De motsätter sig ”helt och hållet” att det nuvarande förslaget till detaljplan innefattar de-

ras fastighet.  

Kommentar 

Remissvaret saknar relevans i dag då fastigheten har bytt ägare. Den nye ägaren ingår i 

gruppen av beställare av detaljplanen. 
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22. Björn Forsell, Bista 11:1 (bilaga nr19) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han önskar behålla den nuvarande ”småskaliga bebyggelse-

gruppen” samt tillåta komplettering med ”enstaka friliggande enbostadshus i anslutning 

till bebyggelsegruppen”. 

Han har bilagt en skiss på tänkbar utformning. 

Kommentar 

Behålla befintlig bebyggelse. Den framtagna detaljplanen kommer att tvinga fastighetsä-

garna att avstå mark för att kommunen skall kunna bygga ut de allmänna gatorna, s.k. 

allmän platsmark. Däremot tvingas ingen fastighetsägare till att genomföra den före-

slagna bebyggelsen på de egna fastigheterna. Dock skall detaljplanen följas vid ändringar 

som kräver bygglov.  

 

23. Björn Larsson, Väppeby 7:18 (bilaga nr24) 

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägaren framför att han som motiv för att driva planärendet är för att göra något 

bra med befintlig naturmark. Planförslaget ger han en eloge. Att planförslaget bland annat 

ger plats för ”grönytor”, ”en blandning av nybyggnation och befintlig bebyggelse” samt 

”gårdsmiljöer där folk kan umgås” är han nöjd med och tror det kommer att bidra till en 

attraktiv stadsdel.  

Vidare framför han att lägsta rumshöjd i bottenvåningen där verksamheter tillåts borde ha 

måttet 2,7m som planbestämmelse. 

I övrigt hänvisar han till exploaterings- (beställar-) gruppens remissvar. 

Kommentar 

Lägsta rumshöjd. Lägsta rumshöjd finns angiven i planhandlingen men inte som planbe-

stämmelse.  

 

24. Björn Larsson, Väppeby 7:18, Bengt Björkman, Bista 13:1, Ove Frank, Väppeby 7:1, 
Björn Forsell, Bista 11:1, (bilaga nr12) Exploateringsgruppen.  

Synpunkter på detaljplanen 

Fastighetsägarna framför att de anser detaljplanen som ”mycket lyckad”! Till exempel 

pekar de på illustrationen som visar ambitionen att bygga en småstadsliknande miljö. Vi-

dare detaljplanens uppdelning i kvarter samt bestämmelsen om varierad hushöjd som de 

ser som lyckade inslag. 
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 Datum Vår beteckning 
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De pekar på några kompletteringar de önskar. En ändring är att få till en ”infart, ej utfart, 

till Pizzerian” från Stockolmsvägen. En annan de önskar är att ändra på kravet att placera 

byggnaderna mot gatan i fastighetsgräns/gatuliv. För att få plats med entréer mm. önskar 

de få placera husen 2 m in från fastighetsgräns/gatuliv. De önskar även att alternativa 

uppvärmningssätt skall omnämnas som solpaneler och solceller. 

Avslutningsvis skickar de med några frågor om klargörande av dagvattenhanteringen 

samt kompostkvarnar. Vidare hur markavtal skall regleras mellan ägaren av 7:14 och ex-

ploateringsgruppen.  

Kommentar 

Infart från Stockholmsvägen. En infart innebär att bilar även i fortsättningen kommer åka 

in från Stockholmsvägen både från öster och väster. Det innebär korsande trafik vilket 

var syftet att undvika med den nya vägdragningen av Håtunavägen. Kommunen vidhåller 

att det är bäst ur trafiksäkerhetssynpunkt om alla använder rondellen. 

Bygga i fastighetsgräns. Syftet med planbestämmelsen var att åstadkomma ett gaturum 

som liknar småstadens. Planbestämmelsen har nu tagits bort. Där det ansetts viktigt att 

byggnaden skall ligga vid gata har byggrätten begränsats på annat sätt. Fastighetsägarna 

rekommenderas ändå att placera sina byggnader så de skapar trevliga och ”slutna” gatu-

rum. 

Solpaneler och solceller. Av planbeskrivningens värmeavsnitt framgår att produktion av 

energi från förnybara energikällor är välkomna. 

Dagvatten. (Se kommentar om dagvatten punkt 1.) 

Kompostkvarnar. Tekniska avdelningen tillåter inte dessa i dag. 

Markavtal. Hanteras i exploateringsavtal. 

 

25. VA-avdelningen, Teknikförvaltningen, Håbo Kommun (Nuvarande VA-enheten, Tekniska 
avdelningen) (Bilaga nr. 27) 

Synpunkter på detaljplanen 

Avdelningen framför önskemål om att Dagvattenutredningen behöver kompletteras. De 

rekommenderar samverkan med aktuell konsult för att säkerställa att alla aspekter kom-

mer med. 

De framför även att det skall framgå av detaljplanen att det finns en dagvattenpolicy och 

att den skall följas. 

Avslutningsvis påpekas att planområdet ligger högt och att det kan finnas risk för tryck-

problem vilket bör studeras i förprojekteringen.  
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Kommentar 

Dagvattenutredningen har kompletterats och biläggs nu detaljplanen vid granskningen. 

Texten om dagvattenpolicyn har förtydligats i planbeskrivningen. 

Frågan om vattenförsörjning och eventuella tryckproblem kommer att studeras närmare 

under granskningstiden. 

 

Bålsta den 5 september 2016 

 

 

Isabell Lundberg  Ola Wikström 

Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 

 

 



TEMA -
Småstad med blandad 

kvartersbebyggelse”

SNEDPERSPEKTIV AV VOLYMSTUDIE

Be�ntlig kyrka
kan byggas ut

Gränder med trappor
i branten mot väster

Plats för
återvinnings-

station

Torg för
olika ändamål

Ca. 150 markparkeringar
 utomhus eller i carport

Håtunavägen får ny tra�ksäkrare
anslutning till Stockholmsvägen

Torg m.
utsikt o. lekplats

Möjligt med 
ca. 300 p-platser

i källargarage

Nya byggnader med ca. 500
bostäder och lokaler/bokaler* 

mot gata

*Bokaler är lokaler som är utformade så att de även har en del som går att bo i.

Stockholmsvägen

Stockholmsvägen

Spårområde

Väppebyvägen



Be�ntlig kyrka
kan byggas ut

Gränder med trappor
i branten mot väster

Plats för
återvinnings-

station

Torg för
olika ändamål

TEMA -
“Småstad med blandad 

kvartersbebyggelse”

Ca. 150 markparkeringar
 utomhus eller i carport

Håtunavägen får ny tra�ksäkrare
anslutning till Stockholmsvägen

ILLUSTRATIONSPLAN

Torg m.
utsikt o. lekplats

Möjligt med 
ca. 300 p-platser

i källargarage

Nya byggnader med ca. 500 
bostäder och lokaler/bokaler* 

mot gata

*Bokaler är lokaler som är utformade så att de även har en del som går att bo i.

Be�ntlig
kommunal

lekplats
Stockholmsvägen

Stockholm
svägen

Väppebyvägen

Spårom
råde

Spårom
råde



1(40) 

  NORMALT PLANFÖRFARANDE  

 

Detaljplan för    PBL 2010:900 

Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus, Bålsta  DPL 394 

Håbo kommun, Uppsala län   GRANSKNINGSHANDLING 

 

 
Torget mitt i området sett från norr. Bild: Smideman Arkitekter AB. 

 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser  

Illustrationskarta  

Planbeskrivning  

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

Behovsbedömning  

 

Utredningar: 

Dagvattenutredning inkl. dagvattenkarta, 2015-09-18 rev 2016-07-08  

Trafikanalys för Skeppsrondellen, 2015-10-15 rev. 2016-07-08 

VA-utredning, 2016-04-01 rev. 2016-06-16 

Luftkvalitetsutredning, 2016-04-19 rev. 2016-05-25 

Spårutredning för utökad pendeltågstrafik i Bro och Bålsta, 2015-10-28 

Fördjupad riskbedömning för detaljplan, Väppeby, Bålsta 2011-08-30 

Geoteknik och dagvatten, 2013-08-16 

Solstudie, 2016-04-06 

Naturvärdesinventering, 2015-10-15 rev. 2016-04-12 

Trafikbullerutredning väg och järnväg samt vibrationsutredning 

järnväg, 2015-07-01 rev. 2016-06-06 

Offentliga platser i Väppeby, 2016-08-08 



2(40) 
 

  

PLANPROCESSEN Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson 

eller exploatör. Kommunstyrelsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny 

detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan 

och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet 

samlar kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som 

kommit in sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse.  

 

Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning, det 

är här i processen detta planförslag är nu. Under tiden för granskningen 

samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De 

synpunkter som kommer in sammanställs och besvaras i ett utlåtande. 

Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen innan den 

lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Mellan antagande 

och laga kraft finns en tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  

 

 
 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse för att 

åstadkomma ett småstadsliknande område där varierande kvarter, 

hustyper, hushöjder och lägenhetsstorlekar förekommer. Planområdet 

där småstad är den eftersträvade karaktären och utgör en fortsättning på 

utbyggnaden av centrala Bålsta. 

Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 

”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, 

förbinder huvudgatan med Stockholmsvägen. Planområdet föreslås i 

huvudsak innehålla bostäder. Möjligheter ges för befintlig service att 

finnas kvar samt för nyetablering av icke störande verksamheter i 

begränsad utsträckning. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

 

 

 

 

 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap. som 

gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 kap. som 

gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och 

vattenförekomster. 4 kap. som gäller riksintressen berörs då 

detaljplanen angränsar till Mälarbanan som är av riksintresse.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 

tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig påverkan 

på miljön. För beskrivning av resonemang se avsnitt 

”Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan”.  

 

 

 
  



3(40) 
 

PLANDATA  

Läge, areal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen 

(Mälarbanan) och Stockholmsvägen med en yta av ca 5,5 ha. 

 
Figur 1 Översiktskarta för Bålsta tätort med illustrering av planområdets läge. 

Markägoförhållanden Fastigheterna inom planområdet ägs av privatpersoner och 

fastighetsbolag. Av 15 fastigheter är 10 bebyggda med en- och 

tvåbostadshus. En fastighet ägs av en frikyrkoförsamling och på den 

finns en mindre kyrkobyggnad. En av de större fastigheterna är 

obebyggd naturmark. Kommunen äger en mindre triangelformad 

fastighet i planområdets södra del samt två mindre fastigheter på park- 

och gatumark. 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 

 

Kommunens vision – 
Vårt Håbo 2030  

 

Visionen är vägledande för den kommunala verksamheten med en 

ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. 

Visionen består av fyra inriktningar.  

Den första inriktningen handlar om att Bålsta ska vara en levande 

småstad med en intressant mix av människor, aktiviteter och service. 

Bålsta är en bra kombination av den täta stadens puls och småstadens 

stillhet. Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har 

motiverat att ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär där varierande 

kvarter, hustyper, hushöjder, lägenhetsstorlekar och en blandning av 

funktioner förekommer. 

Planområde

Skogsområde

Gröna Dalen

Grönstråk med 

lekplatser m.m
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 Den andra inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara en aktiv 

part i Mälardalen genom att utnyttja sitt strategiska läge i regionen. Det 

innebär att utbud på varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur 

ska tillgängliggöras kommunens invånare samtidigt som det vi erbjuder 

tillgängliggörs regionen. Planområdets läge med närheten till 

järnvägsstation och Bålsta centrum möjliggör detta utbyte för framtida 

invånare i området. Stadstypen småstad som bebyggelsen inom 

planområdet ska ansluta till, innebär en blandning av bostäder och 

verksamheter. Utvecklingen av området kommer därmed även innebära 

ökad möjlighet av utbyte för befintliga invånare i och i anslutning till 

planområdet. 

Den tredje inriktningen handlar om att Håbo kommun ska vara den 

naturnära Mälarkommunen genom att tillgängliggöra natur och 

vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har kommunen ett 

stort ansvar att förvalta och bevara dessa miljöer. Planområdets 

strategiska läge med närheten till stationsområdet och Bålsta centrum 

talar för förtätning av området. Området ligger mellan Bålstaåsens 

skogsområde och Gröna dalens öppna ytor som sträcker sig ner till 

Kalmarviken i Mälaren med god tillgång till dessa naturområden. 

Den sista inriktningen handlar om hållbara Håbo. Socialt innebär detta 

inkluderande och mångfacetterade bostadsområden för alla. Vi blandar 

upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och 

delaktighet. Kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för natur och klimat 

och är energieffektiv och fossilbränslefri. Planområdet planeras utifrån 

en småstadskaraktär med variation i bebyggelsens arkitektur och 

funktioner. Funktionsblandning ökar tryggheten inom 

bebyggelseområden genom att utemiljön och trafikstråken används 

under en större del av dygnet. För att berika gatulivet ska entréer och 

eventuella skyltfönster finnas mot angränsande gata. På flera platser 

planeras även torg så att det finns plats för möten och olika 

verksamheter. Torget mitt i området uppe på platån gränsar till en 

naturpark som också är lekpark, detta kan bli en knutpunkt för hela 

planområdet. 

Bostadsförsörjnings-
program 

Bostadsförsörjningsprogrammet (antaget av kommunfullmäktige 2014-

12-15) ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och sina 

bostadspolitiska målsättningar.  

I programmet har ett antal riktlinjer formulerats för bostadsbyggandet 

och utvecklingen av bostadsbeståndet. Flera av dessa riktlinjer beaktas i 

planområdet som har ett strategiskt centralt läge med närhet till 

kollektivtrafik, service, handel, grönområden och är en förtätning av 

befintligt bostadsområde. För området eftersträvas variation i arkitektur 

och lägenhetsfördelning. En av riktlinjerna är att bostadsområden ska ha 

variation i olika upplåtelseformer, det kommer att finnas såväl 

bostadsrätter som hyresrätter i området.  

Bostadsförsörjningsprogrammet anger hur många bostäder som kan 

komma att produceras kommande år. Vid programmets upprättande 

uppskattades ca 350 lägenheter kunna tillkomma i det aktuella området 

under perioden 2019-2030. Det planerade bostadsbyggandet är en 

bedömning som är beroende av många olika faktorer. 
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Översiktliga planer Förslaget till detaljplan följer intentionerna i ”Fördjupad översiktsplan 

för Bålsta tätort” (FÖP) som antogs 2010. Där anges att Bålsta ska 

förtätas och att det inom planområdet ska finnas främst bostäder. 

Förebilden för detaljplanen är en stadsdel med småstadskaraktär. 

Riksintressen Planområdet berörs av riksinstresset Mälarbanan som angränsar till 

detaljplanen. Enligt Trafikverkets krav har en zon på 30 meter mellan  

föreslagen bostadsbebyggelse och närmaste järnvägsspår (spårmitt) 

lämnats fri från byggnader där människor uppehåller sig stadigvarande.  

Program Då förslaget till detaljplan följer översiktsplanens intentioner har den 

inte föregåtts av planprogram. 

Gällande detaljplaner Planområdet saknar idag detaljplan. Tidigare fanns en avstyckningsplan 

som upphävdes i samband med utbyggnaden av Mälarbanan 1994. 

Planer som angränsar och berörs till mindre delar av denna detaljplan är 

följande: 

• Byggnadsplanen Frösunda 10:1, Mansängen 1:1 2:1, Yttergransby 1:1 

och 2:3, plan nr K12, Laga kraft 1965-03-27 

• Byggnadsplanen Dyarne 5:1 och 2:5 m fl, plan nr K9,               

 Laga kraft 1963-07-04 

 

• Byggnadsplanen Kalmar gata, plan nr K31a,                                

 Laga kraft 1987-03-21 

 

• Byggnadsplan Hörntorpet, plan nr K23, Laga kraft 1972-10-12 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-

skyddsbestämmelserna i Miljöbalken.  

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas i en 

miljökonsekvensbeskrivning när de kan leda till betydande påverkan på 

miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvens-

beskrivningen används för att få en helhetsbild av den påverkan en 

detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av 

resurser. 

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en 

detaljplan ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen 

för samråd. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning att planen 

inte kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunens 

ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms medföra 

betydande påverkan på miljön med följande motivering:  

Detaljplanen berör inte något natura 2000-område. 
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 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 

MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Eftersom detaljplanen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 

upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 

planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 

översiktligt vilka konsekvenser ett genomförande av detaljplanen kan 

tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen har vid två tillfällen under 2011 fattat beslut om 

planuppdrag för planområdet. Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 

om planuppdrag för fastigheterna Väppeby 7:20 och Bista 11:1 och nytt 

planuppdrag för Väppeby 7:1, 7:18 och 7:19. Eftersom beslut om 

planuppdrag togs efter den 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt 

nya Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslut om att utöka planområdet till att omfatta hela det icke planlagda 

området mellan Håtunavägen, Stockholmsvägen, Kapellvägen och 

Mälarbanan, togs av Kommunstyrelsen 2011-11-28. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur Mark och vegetation 

Större del av planområdet utgörs av naturmark. Den nordöstra delen 

utgörs av en rullstensås med en relativt plan tallbevuxen platå som har 

en marknivå runt +23 m. Från denna platå sluttar marken bitvis brant 

ned mot sydväst. I den sydvästra delen av området, mot 

Stockholmsvägen, är marken relativt plan och här finns villabebyggelse 

av varierande utförande. Marknivåerna mot Stockholmsvägen ligger på 

ca +10 m. 

 Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk utredning och en trafikbuller- samt vibrationsutredning 

har utförts.  

Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av postglacial sand med 

ett lerområde i sydväst. Ett område med berg i dagen och sandig morän 

finns på en begränsad yta i mitten av planområdet. Inom stora delar av 

planområdet förekommer 0-1 meter fyllning med inslag av sand, silt, 

mull och torrskorpelera. Under fyllningen förekommer 1-3 m sand eller 

siltig sand. Lermäktigheten är störst i sydväst mot Stockholmsvägen 

och där förekommer också lösare lera. Djup till förmodat berg varierar 

mellan ca 5-10 m. Några sonderingar i berg har inte utförts.  
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 Figur 2 Geologisk karta. SGU. 

 Det finns inga nationellt antagna riktvärden avseende 

komfortvibrationer (men det är praxis att jämförelser görs med svensk 

standard SS 460 48 61). Enligt denna går gränsen för ”måttlig störning” 

vid 0,4 mm/s. Gränsen för kännbara vibrationer går däremot vid 0,2-0,3 

mm/s. Ofta används därmed riktvärdet 0,4 mm/s men 0,3 mm/s 

förekommer också om man önskar skapa en bra boendemiljö och 

störningarna är ofta förekommande. 

 

Vibrationsmätningar har genomförts i fyra punkter inom planområdet 

utmed järnvägsspåret. Samtliga registrerade nivåer understeg kriteriet 

för ”måttlig störning”. Enligt ISO 4866 kan vibrationsnivån i en färdig 

byggnad bli upp till två gånger högre än den markvibrationsnivå som 

uppmäts innan någon byggnad finns på platsen.  

 

Med tanke på avståndet till järnvägen ska bebyggelsen uppföras 

vibrationssäkert. Ny bebyggelse ska uppfylla riktvärdet 0,4 mm/s. Den 

största risken för besvärande vibrationer finns inom 50 meter från 

järnvägen. Genom att hålla ett 30 meters säkerhetsavstånd mellan 

järnväg och bebyggelse samt föra ner grundläggningen med 

spetsbärande pålar på berg är sannolikheten för vibrationsproblem liten. 

Husets konstruktion kan då också anpassas för att minimera 

vibrationstransport från grundläggningen upp i huset. 

 

I de lägre partierna med lös lera närmast Stockholmsvägen krävs 

grundläggning med pålning. Grundläggning av byggnader med tre eller 

fler våningar bör ske med pålning. Slagna stålrörspålar är lämpligt i 

sandiga jordar. Det kan även bli aktuellt att påla va-ledningar på grund 

av markvibrationer från järnvägen. 
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 Risk för skred/höga vattenstånd 

Risk för jordskred eller höga vattenstånd bedöms inte föreligga inom 

planområdet. 

Några ytvattendrag finns inte inom området. De två installerade 

grundvattenrören har varit torra vid samtliga mätningar. 

Grundvattennivån i området kan förväntas ligga djupare än ca 5-7 m 

under befintlig marknivå. 

 Förorenad mark 

I områdets sydöstra del, på befintlig fastighet Bista 13:1, har det 

tidigare funnits en drivmedelsanläggning. Undersökningar gjorda i 

augusti 2012 har inte kunnat påvisa några föroreningar i marken. Inte 

heller några föroreningar har hittats spridda i anslutning till platsen. 

Fastighetsägaren har ett tidigare krav på att ta cisternerna ur bruk senast 

30 april 2014, beslutet är från 2013-04-02, Tillståndsnämnden §60. 

Lämpligen tas cisternerna bort i samband med schaktarbeten för 

kommande källargarage.  

 Radon 

Enligt radonundersökningen utförd på fastighet Bista 11:1 med 

radongasmätare typ Marcus 10, klassificeras marken som 

högradonmark. Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad 

avser markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av 

grusåsar eller sprickiga bergarter. Samtliga byggnader ska uppföras 

radonsäkert. Årsmedelvärdet för radonhalten i en bostad får inte 

överskrida 200 Bq/m
3
. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar i området. 
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Bebyggelse Bostäder 

Planområdet är idag i huvudsak bebyggt med bostäder i form av ca 10 

befintliga småhus. De flesta ligger i ett stråk från nordväst till sydost i 

anslutning till Stockholmsvägen. Undantaget är ett enbostadshus mitt i 

området som ligger helt uppe på platån. 

 
Figur 3 Befintlig bebyggelse inom planområdet.  

Byggnaderna i planområdet är i tegel eller trä i olika stilar och bedöms 

inte ha något större kultur- eller arkitekturhistoriskt värde. Ett 

enfamiljshus i området kallas ”Tvåhus” i folkmun för att det är två 

sammanbyggda småhus och har därigenom fått en något egen 

utformning. 
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 Planområdets läge i tätorten och terrängens utformning har motiverat att 

ge denna del av Bålsta en småstadskaraktär. Även det i enlighet med 

översiktsplanens intentioner. Detaljplanen har en organiskt formad 

gatustruktur liknande Sigtunas centrala del. Utgångspunkten är att 

bebyggelsen ska uppföras i kvarter men med gator och tvärgränder som 

är anpassade till terrängen. Gränderna är på sina ställen så branta att de 

måste förses med trappor. 

Bebyggelsen ges med de redovisade utgångspunkterna för 

stadsgestaltningen goda förutsättningar att få kvaliteter som medeltida 

städer har med oregelbundenheter och variation. Det är inte bara 

terränganpassning som påverkat planutformningen utan också 

anpassning till befintlig bebyggelse. Det innebär en utvecklad 

bebyggelse likt äldre attraktiva stadskärnor och småstäder. 

 
Figur 4 Centrala Sigtuna stad med tusenåriga Stora gatan mitt i bild.  

  
Figur 5 Foton från Sigtuna stad. Till vänster den svängda huvudgatan och till höger en 

av de sluttande smala gränderna.  
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Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett område för främst 

bostäder. Handel, kontor och förskola tillåts i begränsad omfattning i  

byggnadernas bottenvåning. Nybebyggelse föreslås uppföras i 

kvartersform med byggnaderna placerad i huvudsak mot 

gata/kvartersgräns. För att berika gatulivet ska entréer och eventuella 

skyltfönster  vändas mot gata. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 

omkring 500 lägenheter. I vissa delar kan friliggande småhus få 

förekomma. 

För att bygga ett område med förutsättningar för olika 

familjekonstelationer att finna en bostad föreslås en blandad 

lägenhetsfördelning. Det vill säga att lägenheterna ska uppföras i 

varierande storlekar. Det är viktigt att antalet mindre lägenheter hålls på 

en rimlig nivå. En blandad lägenhetsfördelning är även av stor vikt för 

att kunna uppnå den småstadskaraktär som eftersträvas.  

Genom att erbjuda olika typer av lägenhetsstorlekar och boendeformer 

kan området attrahera olika människor och olika familjestorlekar. Detta 

går i linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram. För att 

säkerställa att även större lägenheter uppförs i området finns en 

planbestämmelse om maximalt antal smålägenheter. Med smålägenheter 

avses lägenheter om 1-2 RoK och mindre än 60 kvm. Lägenheter i form 

av 2,5:a räknas som smålägenhet om den är mindre än 60 kvm. 

Kommunen ser positivt på att det byggs så kallade flexibla lägenheter. 

Det vill säga lägenheter med planlösningar som kan förändras över tid. 

Exempelvis en 1:a och en 2:a som kan omvandlas till en 3:a vid behov 

eller vise versa.  

Bebyggelsen ska i huvudsak bestå av flerbostadshus i varierande höjder. 

Efter järnvägen ska nya byggnader uppföras och utformas för att 

avskärma gårdsmiljöerna mot buller. Högsta tillåtna nockhöjd för 

samtliga kvarter utmed järnvägen är 16 m, vilket innebär en möjlig 

bebyggelse om tre våningar med inredd vind. (Högsta nockhöjd betyder 

avståndet upp till den högsta delen på byggnadens takkonstruktion från 

medelmarknivån. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och 

antenner räknas inte in.)  

Den nya bebyggelsen efter Stockholmsvägen och efter den nya 

lokalgatan kan ha en varierande höjd. Allt från 12 m till 16 m nockhöjd 

eller en byggnadshöjd från 4 m till 10 m. (Byggnadshöjden räknas till 

skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning 

inåt byggnaden berör byggnadens tak och mäts utifrån medelmarknivån.)  

 
Figur 6 Illustration av skillnaden mellan byggnadshöjd och nockhöjd.  
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Fördelen med att reglera en nockhöjd är att det styr byggnadskroppens 

faktiska totalhöjd. Nockhöjd är lämpligt att använda om till exempel det 

är stadsdelens siluett som ska regleras. Efter stadsgator är det däremot 

inte den faktiska totalhöjden på huset vi upplever utan fasaden upp till 

takfoten. Då kan en reglering av byggnadshöjden i stället vara relevant. 

 

För området finns en generell planbestämmelse om att fasadarkitekturen 

ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd får vara maximalt 30 

meter. Därefter ska fasadfärg och fasadmaterial ändras eller fasadliv 

förskjutas med minst 0,5 m. Inom varje kvarter föreslås att minst två 

hushöjder ska förekomma. I begreppet fasadarkitektur ingår även 

takutformningen som kan beskrivas som den femte fasaden på en 

byggnad. För stora delar av planområdet finns även en planbestämmelse 

som endast medger takvinklar mellan 22-45 grader. Syftet med alla 

dessa planbestämmelser är att bostadsbebyggelsen ska få en väl avvägd 

variation. Det vill säga försöka åstadkomma den variation som finns i 

småstaden. 

Kvarteren utmed järnvägen och Stockholmsvägen ska vara slutna så att 

det blir acceptabla ljudnivåer på gårdarna.  

 
Figur 7 Illustrationsplan för möjlig bebyggelsestruktur. 
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Stadstypen småstad, som bebyggelsen inom planområdet ska anknyta 

till, innebär en blandning av bostäder och verksamheter. Detaljplanen 

medger annan verksamhet än bostäder i delar av områdets 

bottenvåningar. Bland annat i gatukorsningar finns möjligheten att 

etablera butiker eller kontor med icke störande verksamhet. Då krävs en 

rumshöjd om minst 3,0 m. Pågående verksamheter bedöms kunna 

fortsätta som i dag. 

I anslutning till planområdet finns ett flertal arbetsområden. Österut, på 

andra sidan järnvägen, finns Draget. I sydväst finns Dyarne samt 

Aronsborg/Bista och i nordväst finns Bålsta centrum samt Västerskog. 

Samtliga dessa är på gång- och cykelavstånd från planområdet.  

Boende inom planområdet kommer att ha god tillgång till en stor 

arbetsmarknad tack vare de goda kommunikationerna i Bålsta. Avståndet 

till järnvägs- och buss-station är ca 700-900 meter.   

 
Kommersiell service 

Inom planområdet finns ett antal mindre verksamheter. I områdets södra 

del finns en restaurang och en liten butikslokal. Mitt i området finns 

också en butik för hemelektronik och bredband. Ytterligare mindre 

serviceverksamheter av olika slag föreslås etablera sig i 

bottenvåningarna i nya byggnader. 

Från planområdet är det inte mer än några 100 meter till Bålsta Centrum, 

ett inomhuscentrum med butiker och restauranger. De centrala delarna 

av Bålsta står inför en omfattande omvandling med tillkommande 

bostäder, kontor och handel.  

 
Offentlig service 

Inom planområdet finns ingen offentlig service. En frikyrkoförsamling 

bedriver verksamhet i en mindre kyrkobyggnad i områdets nordvästra 

del. Detaljplanen medger att offentliga samlingslokaler kan tillkomma 

där lokaler för verksamheter tillåts. 

Om behov av förskola uppstår medger detaljplanen etablering av mindre 

förskolor i bottenvåningen till vissa bostadskvarter. Förutom små gårdar 

är naturparken den lekmiljö som finns inom området. 

 
Småstadens bebyggelsekaraktär 

En målsättning med småstaden är att åstadkomma en variation i 

upplevelsen som kan bidra till den trevnad som ofta förknippas med 

småstaden. Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck 

med en blandning av hushöjder så att området får ett levande intryck och 

en småskalig karaktär. Även färgsättningen ska variera utan att ha för 

starka kulörer. Val av kulör på fasader och tak har stor betydelse och inte 

minst på detaljer. En väl avvägd och sammanhållen färgskala som går i 

de varma kulörerna ska eftersträvas för att bidra till att göra stadsdelen 

attraktiv.  
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Småstadens attraktivitet och trivselkänsla ligger i en sammanhållen varm 

färgskala och en småskalig variation i fasadernas uttryck i form av 

tydliga entrépartier, fasadmarkeringar, fasadförskjutningar, burspråk och 

balkonger. Långa enformiga och slätstrukna fasadavsnitt ska helt 

undvikas. Entréer bör i första hand vara tvåsidiga och ansluta till 

invändiga trapphus. Om loftgångar används ska de variera i längd och 

bredd och utformas som uterum. 

Planen är utformad med små intima gaturum och gränder. På flera 

platser anläggs offentliga rum så att det finns plats för olika möten och 

verksamheter. Torget och lekparken mitt i området, uppe på platån, kan 

komma att fungera som en mötespunkt för hela planområdet. Nere vid 

Björksäterkyrkan, vid Stockholmsvägen, föreslås ett större torg som kan 

bli mer publikt för alla i Bålsta. Mitt i den södra delen av planområdet 

finns också en mindre plats där gata och ett gångstråk i form av en trappa 

möts. Även i områdets södra spets där en gångväg möter Stockholms-

vägen och det idag ligger en restaurang blir det på sätt och vis också en 

torgbildning. Illustrationerna nedan visar möjligt upplägg och 

utformning för den offentliga miljön och för den föreslagna bebyggelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8 Till vänster planområdet med markerade offentliga platser, nr 1-3 är torg och 

parker medan nr 4 är plats för återvinning. Till höger illustreras torget och lekparken 

mitt i området uppe på platån. Funkia. 

  
Figur 9 Torget mitt i området uppe på platån sett från norr. Smideman Arkitekter 

AB.gur 9 En av gränderna mitt i området. Smideman Arkitekter AB. 
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Figur 10 En av gränderna mitt i området. Smideman Arkitekter AB. 

 
Figur 11 Kyrkotorget vid Björksäterkyrkan och mötet mellan aktuellt planförslag och 

kommande bebyggelse i Bålsta centrum. Smideman Arkitekter AB. 

 

 
Figur 12 Skeppsrondellen i södra delen av området. Smideman Arkitekter AB. 



16(40) 
 

Marksektioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Tänkt ny bebyggelse inlagd i flygfoto. A-C är snitt genom området, 

marksektioner. Smideman Arkitekter AB.  
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Tillgänglighet 

Planområdet är starkt kuperat vilket innebär att vissa gator och gångstråk 

får relativt branta lutningar. På grund av topografin krävs trappor i flera 

gränder. Tillgängligheten från bilplats till bostad samt till gårdsmiljöerna 

kommer emellertid att vara god. Efter Kapellvägen är lutningarna sådana 

ned mot Stockholmsvägen att de uppfyller handikapp kraven för 

rullstolar det vill säga mindre eller lika med 5 % (1:20). Nya 

Kapellvägen har därmed utformats med lutningar så att god 

tillgänglighet uppfylls norrut mot centrala Bålsta.  

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk lag. 

Den nya bebyggelsen planeras så att den uppfyller tillgänglighetskraven 

enligt Boverkets Byggregler (BBR) i den yttre och inre bostadsmiljön. 

Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande markens lutning 

vid exempelvis entréer ska vara god. Detta behandlas närmare i 

bygglovskedet. 

Dagsljus 

Planområdet har gynnsamma dagsljusförutsättningar genom att det lutar 

mot sydväst. Bostäderna bedöms uppfylla kraven i BBR gällande 

tillgång till direkt solinstrålning. De högsta bostadshusen är placerade i 

nordvästra delen av området. 
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Byggnadskultur 

Den äldsta byggnaden i området är Björksäterskyrkan som är byggd 

1907. Den är putsad och har en symmetrisk gestaltning med en tidstypisk 

takryttare krönt med ett kors. En byggnadsinventering och klassificering 

har genomförts i Håbo kommun i samband med kommunens 

kulturmiljövårdsprogram 2011. I inventeringen har kyrkan, som finns 

beskriven i programmet, bedöms ha ett kultur- och arkitekturhistoriskt 

egenvärde. Det innebär att kyrkan är ett kulturarv som ska bevaras, 

skyddas, vårdas och utvecklas enligt kommunens fördjupade 

översiktsplan från 2010. 

I detaljplanen har kyrkan skyddats genom en varsamhetsbestämmelse. 

En varsamhetsbestämmelse reglerar befintlig byggnad och eventuell 

tillkommande bebyggelse. Ändringar och tillägg i byggnaden ska göras 

varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara 

byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga samt 

konstnärliga värden. Den putsade fasaden, takryttaren och ljust 

ockragula fasadfärgen ska behållas. Höjd och form på nuvarande fönster 

i kyrksalen ska bevaras. Till- och nybyggnader ska underordnas husets 

karaktär och inte avvika i stil, skala, kulör och material. 

 

Med hänsyn till kyrkans kulturvärde föreslås att marken mellan kyrkan 

och Stockholmsvägen  hålls öppen och inte tillåter skymmande 

bebyggelse. Här föreslås ett offentligt torg med möjlighet till mindre 

kiosker och en parkering på kyrkans mark. 

 

 
Figur 14 Björksäterkyrkan som uppfördes 1907 av Kalmar missionsförsamling. 
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 Angränsande bebyggelse 

Den föreslagna bostadsbebyggelsen kommer att ha olika påverkan på 

angränsande områden. I nordost gränsar planområdet mot järnvägen och 

dess bullerplank. På järnvägens norrsida finns gles villabebyggelse som i 

och med detaljplanens genomförande får en förändrad utsikt mot söder. 

Skogen med bland annat höga tallar försvinner vilket bedöms innebära 

mer soltimmar. Skogen ersätts dock av nya trevåningshus.  

I sydost angränsar detaljplanen mot ett äldre villaområde som främst 

påverkas av Håtunavägens nya sträckning. I sydväst, på andra sidan 

Stockholmsvägen, finns ett grönstråk och ett radhusområde som bedöms 

få liten påverkan.  

 
Figur 15 Montage från Väppeby 7:24. Smideman Arkitekter AB. Ska läggas till. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Figur 16 Montage från Väppeby 7:26. Smideman Arkitekter AB. Ska läggas till. 
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 Solstudie 
En solstudie har gjorts för den föreslagna bostadsbebyggelsen för att se 

hur eventuell skuggning kan komma att påverka befintlig bebyggelse. 

Solstudien visar att skuggningen påverkar främst under höstmånaderna. 

Tillkommande bebyggelse bedöms påverka befintlig bebyggelse i ringa 

omfattning speciellt i och med avståndet med järnvägen i öster och 

Stockholmvägen i väster.  

   
Figur 17 Skuggbild för området under augusti och oktober. Smideman Arkitekter AB. 

Friytor Lek och rekreation 

Inom planområdet kommer varje kvarter att ha en gårdsmiljö för 

samvaro och småbarnslek. Centralt finns en mindre allmän park med 

lekmöjligheter.  

I sydväst gränsar planområdet till ett större grönområde lämpligt för 

promenader, löpning, bollspel med mera. Här finns även två större 

allmänna lekplatser. 

Naturmiljö 

Planområdet har mindre ytor som kommer att avsättas som natur. 

Planområdet gränsar i nordväst till Gröna dalen som är ett större 

sammanhängande naturområde som sträcker sig ner till Mälaren. Även i 

nordost, på andra sidan järnvägen på rullstensåsen, finns naturområdet 

Bålstaåsen som i huvudsak består av skog med ett flertal naturstigar.  
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Gator och trafik Gatunät  

Angöringen till planområdet sker idag i huvudsak från 

Stockholmsvägen. En trafikutredning och förprojektering av gator har 

genomförts. Enligt planförslaget blir Kapellvägen något av en huvudgata 

för området. Den förlängs mot sydost för att angöra Stockholmsvägen 

vid Skeppsrondellen. Antalet utfarter mot Stockholmsvägen begränsas 

av trafiksäkerhetsskäl genom utfartsförbud. 

Håtunavägen, som idag, möter Stockholmsvägen bara 10 meter från 

Skeppsrondellen, får en ny anslutning. Denna kortas av och kopplas till 

den förlängda Kapellvägen så att trafiken ansluts till Skeppsrondellen. 

 
Figur 18 Framtida gatustruktur för planområdet.  

Lokalgatan på platån, lokalgatan med vändplan och lokalgatan som löper 

parallellt med Stockholmsvägen föreslås ha följande sektion: en 5 meter 

bred körbana med plattsättning på vardera sidan om körbanan på en 

meter vardera. Den totala sektionen för gaturummet är 7 meter.  

 
Figur 19 Principsektion för lokalgata med en meter plattsättning på vardera sida om 

körbanan. 
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 Infartsgata till området från Skeppsrondellen till Järnvägsundergången 

föreslås ha en något bredare vägsektion med 5,5 meter körbana och 1,5 

meter gångbana på vardera sidan om körbanan. Den totala sektionen för 

gaturummet är 8,5 meter.   

 

 
Figur 20 Principsektion för infartsgatan från Skeppsrondellen med gångbanor på 

vardera sidan om körbanan. 

I planområdets nordvästra del ordnas angöringsgator mellan varje 

kvarter till parkeringar och entréer i nordost mot järnvägen. Varje 

trapphus ska även ha entré mot de skyddade gårdarna. 

Merparten gator samt gränder/gångstråk som förbinder de övre delarna 

med Stockholmsvägen kommer att byggas ut och skötas av kommunen. 

Ytterligare gator byggs av respektive fastighetsägare på kvartersmark för 

att försörja de olika bostadskvarteren eller fastigheterna.  

 
Trafikflöden 

Den förväntade totala trafiken för prognosår 2030 har beräknats för 

området för Stockholmsvägen och Håtunavägen. De trafikmängder som 

beräknats är uppräknade med 1,5 % per år till år 2030. Teoretiskt skulle 

detta innebära att trafiken på Stockholmsvägen ökar från 8600 ÅDT år 

2015 till 11300 ÅDT år 2030.  

Håtunavägen kommer i och med ombyggnaden att begränsas för tung 

trafik, vilket innebär att trafiken minskar från 560 ÅDT år 2015 till 200 

ÅDT år 2030. Trafikmätning utförda under år 2015 visar att den 

obehöriga trafiken på Håtunavägen under järnvägen är betydande. Enligt 

mätningen passerar ca 700 fordon under Mälarbanan, av dessa bedöms 

ca 20 % av dessa fordon (140 ÅDT) utgöra behörig trafik. Den enda 

trafik som är behörig att använda passaget under Mälarbanan är trafik till 

och från fastigheterna på Väppebyvägen.  

En trafikkapacitetsanalys har genomförts för Skeppsrondellen. 

Cirkulationsplatsen har bedömts ha en god kapacitet och trafiksäkerhet, 

viss risk för köbildning till Kalmarrondellen bedöms dock finnas vid hög 

trafikalstring. 
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Gång- och cykeltrafik 

Utmed Stockholmsvägens norra sida finns idag en gång- och cykelbana 

som ingår i tätortens gång- och cykelvägnät. Nya gångstråk med trappor 

kommer att binda ihop de högre liggande delarna av planområdet med 

gång- och cykelvägen. 

Kapellvägen kommer att förses med särskilda åtgärder för att hålla nere 

hastigheterna för fordon och för att göra den trygg för gång- och 

cykeltrafikanter. Bitvis kommer gatan att bli så kallad gångfartsgata, det 

vill säga att biltrafik ska ske på de gåendes villkor. Både i nordväst och i 

sydväst blir gatan en aning brant. 

 
Kollektivtrafik  

På Stockholmsvägen går flera lokala busslinjer, bland annat en mellan 

Bålsta station och Kalmarsand. Det finns en hållplats i anslutning till 

Skeppsrondellen som kommer att finnas kvar. Det är som mest 300 

meter till busshållplatsen.  

Till Bålsta går det många tåglinjer, både fjärrtåg och pendeltåg. Med 

direkttåg tar det knappt 30 minuter till Stockholms central och med 

pendeltåg tar det drygt 40 minuter. En spårutredning har studerat 

möjligheten till 15-minuterstrafik för pendeltågen. Utökad 

pendeltågtrafik innebär krav på ytterligare ett vändspår i Bålsta. Andra 

alternativ för att öka antalet avgångar till Stockholm är en bättre 

samordning av pendeltåg- och regionaltågstrafikens tidtabeller samt 

biljettsystem.  

Avståndet till järnvägsstationen är 700 meter från områdets norra del. 

Eventuellt kan en uppgång närmare planområdet bli aktuell i framtiden 

vilket i så fall skulle innebära att gångavståndet minskar. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas också busstrafiken, för närvarande 

är det 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Två av dessa är snabbussar till 

Arlanda respektive Uppsala. 

 
Parkering 

Riktlinjer i kommunens parkeringspolicy ska efterföljas.  

För planområdet gäller generellt 1,0 bilplatser/lägenhet varav 0,1 bilplats 

för gästparkering inryms.  

Enligt plan och bygglagen ska parkering för bostäder i första hand 

placeras på kvartersmark. Detaljplanen har utformats med möjligheter att 

utnyttja den sluttande terrängen för att placera garage under 

bostadshusen och de överbyggda gårdarna. Viss besöksparkering 

föreslås som kantstensparkering främst på kvartersmark.  

En beräkning visar att planområdet kan rymma en utbyggnad av p-

platser i garage på kvartersmark samt kantstensparkering på 

kvartersmark så att ca 10 bilar/1000 m2 BTA är möjlig.  

 



24(40) 
 

 
Restauranger, butiker och kyrkan ska arrangera sin besöksparkering på 

kvartersmark. Flertalet av de nya bostäderna kan försörjas med 

parkeringsplatser på den parkering som placerats utmed järnvägen på 

den skyddszon som krävs för bullret bland annat.  

Norm för cyklar är två platser per lägenhet. 

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom VA-avdelningens verksamhetsområde för 

Bålsta och bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Avgifterna följer de av kommunen beslutade taxorna. 

 Dagvatten 

Riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy ska efterföljas.  

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 

Mälaren-Prästfjärden. Recipienten Mälaren-Prästfjärden har fram till år 

2015 ingått i vattenförekomsten Mälaren-Gripsholmsviken. I 

förvaltningscykeln 2015-2021 kommer Mälaren-Prästfjärden att bli en 

egen vattenförekomst för vilken miljökvalitetsnorm för vatten kommer 

att beslutas. Räknat dagvattenvägen är recipienten Kalmarviken belägen 

ca 1,3 km söder om området, se figur nedan. 

 
Figur 21 Dagvattnets väg från Väppeby 7:18 m.fl. till recipient. 

En dagvattenutredning har utförts. Enligt kommunens dagvattenpolicy 

ska nuvarande vattenbalans eftersträvas vilket innebär att 

dagvattenflödet ska vara detsamma före som efter utbyggnad. 

Dagvattenutredningen visar dock att det ökade totalflödet från området 

efter utbyggnad blir 225 l/s mot dagens 220 l/s. Dagvattenflödena 

kommer således öka med 5 l/s efter utbyggnad.  
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 Magasinvolymer har studerats för området, den totala volym som 

behöver fördröjas inom området är 496 m³.  

Den geotekniska utredningen visar att marken inom planområdet har en 

variation av jordarter. Variationen av jordarter inom planområdet 

innebär skiftande infiltrationsmöjligheter för dagvatten: från god 

infiltration i områdets östra del till förmodad dålig infiltration i områdets 

västra del.  

 

 
Figur 22 Magasinvolymer per kvartersmark/allmänna ytor efter utbyggnad. ÅF, 

dagvattenutredning. 

Halterna av föroreningar kommer öka, de kommer fortfarande ligga 

under riktvärdena för dagvatten för de flesta ämnena. Utan 

reningsåtgärder kommer riktvärdena för fosfor, bly och kadmium att 

överskridas. 

I utredningen föreslås att dagvattnet fördröjs och renas inom 

planområdet för att sedan ledas på befintligt dagvattennät och dike innan 

slutlig avledning till recipient. Beräknade volymer, vid dimensionerande 

regn, för tomtmark respektive lokalgator och torg hanteras med 

magasinering och fördröjning genom anläggande av LOD-lösningar, 

perkolationsmagasin, Rain Gardens (växtbäddar) och skelettjordar.  
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Fördröjning och rening av dagvatten från lokalgator och torg kräver 

särskild hänsyn vid utformning med avseende på bevarande av 

stadsmiljön. Fördröjningsåtgärder anläggs i så stor utsträckning så att 

tillräcklig infiltration med efterföljande fördröjning och rening uppnås. 

De föreslagna åtgärderna resulterar i en utjämning av flödestoppar, 

reducerade flödeshastigheter samt rening av dagvattnet.  

Dagvattenutredningen visar att det är tekniskt möjligt att hantera 

tillkommande volymer och rening av dagvatten inom planområdet. Val 

och detaljutformning av föreslagna dagvattenanläggningar ska redovisas 

innan planen antas. 

 Kommunens VA-enhet är ansvarig för byggande och drift av föreslaget 

dagvattensystem. Kommunens miljöavdelning är ansvarig för 

uppföljning och kontroll av att det nya dagvattensystemet klarar krav på 

rening.  

Den nya bebyggelsen ska utformas med utgångspunkt från att lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) så långt möjligt anläggs för att 

minimera belastningen på kommunens befintliga dagvattensystem. 

 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 

2050 innebär bland annat att:  

 

1. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärrvärme ej 

är möjligt eller kostnadseffektivt.  

2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump rekommenderas 

där så är lämpligt och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla 

Nuteks krav för klassning som eleffektiv.  

3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger. 

 El 

E-on svara för elförsörjningen till området. 

 Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta kabel 

TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta kabel TV. 

Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ska följas. 

 
 Avfall 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar 

avfallshantering. Fem långsiktiga mål är uppsatta att:  

 Reducera mängden skadliga ämnen i avfallet 

 Öka materialåteranvändning och materialåtervinning 

 Utnyttja energiinnehållet i osorterat brännbart hushållsavfall 

 Minimera mängden deponerat avfall från kommunen 

 Öka informationen till kommuninvånarna 
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 EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som 

även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.  

För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en 

hållbar avfallshantering. Kärlstorlekar och hämtningsintervall ska 

anpassas till antalet boende och framtida förändringar. 

Störningar Buller 

En bullerutredning har utförts för både väg och järnväg. Enligt den 

kommer delar av planområdet att utsättas för ekvivalenta ljudnivåer på 

över 65 dB(A) och maximala ljudnivåer på upp mot 90 dB(A) om inga 

åtgärder utförs. Mest utsatta är de byggnader som ligger närmast 

järnvägen.  

Buller från järnvägen kräver omfattande åtgärder. Bebyggelsen ska 

utformas enligt avstegsfall A. Nya bebyggelsen måste placeras minst 30 

meter från närmsta järnvägsspår (spårmitt) och utformas med tung 

byggnadsstomme för att klara godtagbara bullervärden. Lägenheterna 

utformas med så kallad ”tyst sida” där majoriteten av boningsrummen, 

det vill säga sovrummen och vardagsrummet placeras mot en gård med 

nivåer betydligt lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Val av fönster 

och ventilationslösning som kan användas måste ta hänsyn till de lokala 

bullernivåerna. Det ska i varje kvarter finnas en uteplats i anslutning till 

bostaden med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) 

maximal ljudnivå. På de gårdar där maximal ljudnivå beräknas högre än 

70 dB(A) måste uteplats skärmas av. 

 

Figur 23 Ljudnivåer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 

Ljusgröna ytor har ekvivalent ljudnivå under 55 dBA, och gröna ytor under 50 dBA. 
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Figur 24 Ljudnivåer 2m över mark för utbyggnadsalternativ med och utan åtgärd. 

Ljusgröna ytor har maximala ljudnivå under 70 dBA, och gula ytor över 70 dBA. 

Utredningen visar på olika sätt att minska bullret. Det finns idag ett äldre 

bullerplank, som reducerar bullret från passerande tåg. Med tiden har 

planken fått diverse skador. I samband med byggnationen ska 

förbättringar ske på planket så att utemiljön även för boende norr om 

järnvägen förbättras. Genom att bygga om och höja befintlig bullerskärm 

minskar järnvägsbullret med 2 dB(A). Denna bullerskärm ska vara en 

del av de carportar som byggs innanför befintligt bullerplank. 

De planerade bostadshusen närmast järnvägen föreslås få sadeltak så att 

ljudet från järnvägen reflekteras uppåt och inte tillbaka mot bebyggelsen 

på andra sidan. 

Stockholmsvägen är hastighetsbegränsad till 40 km/h, befintliga 

rondeller bidrar något till att dämpa hastigheterna. Andelen tunga fordon 

är relativt låg. De bostadshus som planeras mot Stockholmsvägen utsätts 

för maximala ljudnivåer upp mot 85 dB(A). Även dessa fasader måste 

därmed dimensioneras noggrant gällande val av fasad och fönster för att 

klara inomhusnivåerna.  

 

Effekten av utbyggnaden av planområdet tillsammans med 

trafikökningen ger en beräknad höjning av den ekvivalenta ljudnivån 

med 1 dB(A) för alla byggnader längs Väppebyvägen utom en fastighet 

(Bista 12:1) som får en höjning på 2 dB(A) om ingen åtgärd utförs. En 

ökning med 2 dB(A) går nätt och jämt att uppfatta. De maximala 

ljudnivåerna på fasad vid Väppebyvägen beräknas öka med 1 dB(A) på 

grund av den nya bebyggelsen i planområdet. För de boende nedanför 

Stockholmsvägen medför trafikökningen och utbyggnaden av 

planområdet 1 dB(A) höjning jämfört med nuläget i de beräknade 

ekvivalenta ljudnivåerna. De maximala ljudnivåerna vid fasad beräknas 

inte öka. 
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Risker 
 

Vibrationer 

Enligt trafikbuller- och vibrationsutredning ska bebyggelsen grundläggas 

med pålning för att undvika störande vibrationer., se vidare sida 6 

”Geotekniska förhållanden”.  

Explosionsrisk 

Nordväst om planområdet ligger en drivmedelsanläggning. För att 

hantera risken från drivmedelsanläggningen krävs ett skyddsavstånd på 

50 meter. Kyrkans fastighet berörs och eventuell verksamhet i denna. 

Vid om- eller tillbyggnad måste hänsyn tas till risken. 

Riskzon till järnvägen om 30 meter till spårmitt måste beaktas så att 

marken inte anordnas så att den kan locka till lek samt att byggnader och 

anläggningar inte uppförs för stadigvarande vistelse. 

Trygghet och 
säkerhet 

Ny bebyggelse är planerad så att alla delar av utemiljön i planområdet 

får kontakt med något närliggande fönster. Det finns inga skymda 

otrygga skrymslen i utemiljön. Detta kombinerat med välplanerad 

belysning ger trygghet även kvällstid. 

Utbyggnad enligt planförslaget kan även bidra till att öka trygghet och 

säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten till 

bostäder, skola, service och verksamheter kan också främja tryggheten 

genom att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Småstaden som koncept med småskalighet, omsorg om den offentliga 

miljön med mera är avsett att skapa trivsel. Detta i sig bidrar till ökad 

känsla av trygghet. 

Barnkonventionen 

 

Kvarteren är utformade så att boende ska kunna känna igen varandra och 

även lära känna varandra. Gårdarna är tänkta att bli naturliga trygga 

mötesplatser. De har plats för såväl trädgårdar till lägenheterna i 

markplan, som gemensamma gårdsytor där flera barngrupper och 

vuxengrupper kan vistas samtidigt. Det är viktigt med vuxna i utemiljön 

som förebilder för barn. Med de sociala nätverk som utvecklas lokalt 

skapas också sociala skyddsnät för barnen så att problemsituationer kan 

redas ut. 

Planområdet är utformat för att vara barnvänligt och bedöms bli en god 

boendemiljö för barn. Bland annat genom olika lekplatser inom 

planområdet och närheten till större grönområden med lekmöjligheter. 

Det finns tillgång till både skolor och förskolor i närområdet. 

Detaljplanen medger nyetablering av mindre skola/förskola. 

Miljökonsekvenser 
 

Planområdet ligger mycket centralt i Bålsta och det är nära till 

kollektivtrafik. Det är även korta avstånd till olika slags service. Behovet 

av bilresande bedöms därför vara lägre i planområdet än i många andra 

områden i Bålsta. Förslaget till detaljplan anses därmed vara bidragande 

till en hållbar stadsutveckling då den möjliggör relativt hög bostadstäthet 

i ett centralt läge och genererar underlag till service. 

Detaljplanen är utformad med stor hänsyn till terrängförutsättningarna 

vilket gör att genomförandet inte bidrar till onödiga ingrepp i terräng och 

landskapsbild. 



30(40) 
 

Miljökvalitetsnorm Utomhusluft 

En luftkvalitetsutredning har utförts som visar att genomförandet av 

detaljplanen inte kommer att medföra någon negativ inverkan på 

utomhusluften avseende halterna för kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partiklar (PM 10 och PM 

2,5). 

Vattenförekomster 

Recipient för dagvatten är Kalmarviken i Mälaren, vattenförekomst 

Mälaren-Prästfjärden. Den kemiska statusen för recipienten klassas som 

ej god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och 

kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen betraktas däremot som 

god men med risk för försämring. Förorenat dagvatten är en 

utsläppskälla som kan försämra den kemiska och ekologiska statusen vid 

recipient. Därför är det vid all planering av ny bebyggelse viktigt att 

planera för ett gott lokalt omhändertagande av dagvatten, liksom för att 

förhindra översvämningar vid höga vattenflöden.  



31(40) 

GENOMFÖRANDE 
 

Organisatoriska  
åtgärder 
 

 

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan och 

bygglagen (2010:900) 

Tidplan Tidplanen är preliminär.  

Samråd           November 2013 

Granskning     Hösten 2016 

Antagande     Vintern/våren 2017 

Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år. Genomförandet av detaljplanen 

börjar när planen vunnit laga kraft. Planområdet beräknas vara helt 

färdigställt inom tio år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Ansvarsfördelningen/ 
huvudmannaskap 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 

kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och skötsel av allmänna 

platser, gator, torg, och parker samt vatten- och avloppsledningar 
 
Ansvarsfördelning 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna platser och vatten- 

och avloppsledningar. 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och 

byggnadsarbeten inom kvartersmark. 

E-on ansvara för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät. 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina 

ledningar inom planområdet. 

 
Avtal Exploateringssamverkan 

Lagen om exploateringssamverkan upphörde i juli 2012. En form av 

exploateringssamverkan har ändå träffats mellan några av 

fastighetsägarna inom planområdet. Dessa är beställarna av 

detaljplanen. Uppgörelsen reglerar hur fastighetsägarna ska agera vid 

framtida försäljningar i området. 

 
Planavtal 

Kommunen har tecknat planavtal med några av fastighetsägarna 

(beställarna) inom planområdet. För dessa fastigheter kommer 

kommunen inte ta ut någon planavgift i samband med bygglov. 

 
Exploateringsavtal 

De fastighetsägare som kommunen tecknat planavtal med kommer 

kommunen även att teckna Exploateringsavtal med. Det kan bli aktuellt 

att teckna ytterligare Exploateringsavtal med ytterligare fastighetsägare 

inom området. 

 
Konsekvenser av 
organisatoriska 
åtgärder 

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. Detta förutsätter att 

Exploateringsavtalen mellan kommun och fastighetsägare är påskrivna. 
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

 

 

Berörda fastigheter 

 

Detaljplanen berör nedstående fastigheter: 

Fastighet Ägare 

Bista 11:1 privatägd 

Bista 13:1 privatägd 

del av Bista 15:1 Håbo kommun 

del av Bista 4:5  Håbo kommun 

del av Bista S:2 vägsamfällighet 

del av Dyarne 2:3 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

Dyarne 3:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

del av Dyarne 5:69       Håbo kommun 

del av Dyarne 6:2 privatägd 

del av Mansängen 8:1 Håbo kommun 

Mansängen 8:2 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

Mansängen 9:1 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

Mansängen 9:4 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

Väppeby 7:1 privatägd 

Väppeby 7:14 privatägd 

Väppeby 7:15 privatägd 

Väppeby 7:16 privatägd 

Väppeby 7:17 privatägd 

Väppeby 7:18 privatägd 

Väppeby 7:20 privatägd 

Väppeby 7:47 privatägd 

Väppeby 7:61 privatägd 

Väppeby 7:48 Trafikverket, Håbo kommun enligt Köpeavtal 

 del av Väppeby 7:7  Håbo kommun 

 del av Väppeby 7:13 Håbo kommun 

 del av Övergrans-Valla s:1  vägsamfällighet 

Figur 24. Tabell redovisande de fastigheter som detaljplanen berör inklusive 

ägandeförhållande. 

Bilaga 1 redovisar hur fastigheterna är belägna inom planområdet idag. 

Några fastigheter belägna efter Stockholmsvägen har osäkra 

fastighetsbeteckningar. Håbo kommun har gjort en förutredning av 

dessa via Lantmäteriet, ärende C13155.  Kommunen beställde därefter 

en fastighetsbestämning, ärende C14381, akt 0305-14/14. 

Fastighetsbestämningen anger att Stockholmsvägen tillhör fastigheten 

Väppeby 7:1 samt del av Kalmarvägen tillhör Övergrans-Valla s:1. 

Mellan samråd och granskning har en fastighetsreglering skett av 

Fastigheterna Väppeby 7:19 och Väppeby 7:20, akt 0305-16/14. 
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Fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläg
gning, servitut m.m.  

 

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark sker 

genom fastighetsreglering. Fastighetsreglering innebär att mark överförs 

från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut. 

Illustrationskartan visar hur området kan delas in i kvarter-/ fastigheter. 

Bilaga 2 Fastighetsförändringar och bilaga 3 fastighetskonsekvenskartan 

redovisar de fastighetsbildningar som behöver genomföras mellan olika 

fastighetsägare inom planområdet. 

Detta avsnitt nedan redovisar enbart de större fastighetsförändringarna 

samt förändringar som sker inom planområdet.  

Håbo kommuns gatufastighet Väppeby 7:7 kommer att tillföras mark 

från Väppeby 7:1, 7:13-20, 7:48, Mansängen 8:2, 9:1 och 9:4, dessa 

ändringar framgår av fastighetskonsekvenskartan. 

Håbo kommuns gatufastighet Bista 15:1 kommer att tillföras mark från 

Bista 11:1, 13:1 och Bista S:2. 

Fastigheten Väppeby 7:18 kan styckas av samt utgöra en del av en ny 

exploateringsfastighet, även Väppeby 7:1 kan styckas av och bilda en 

ny exploateringsfastighet. 

Håbo kommun skriver avtal om fastighetsreglering med ägarna till 

Väppeby 7:14  för de ytor som blir allmän plats, torg och lokalgata och 

område för Tekniska anläggningar: Transformatorstation och område 

för Återvinning. 

Inom planområdet möjliggörs ytterligare ett till område för 

Transformatorstation inom del av nuvarande Väppeby 7:1, för det 

området tecknar EON-elnät avtal med fastighetsägaren/ exploatören.  

Inom områden markerat med g i plankartan kan 

gemensamhetsanläggning bildas för berörda fastigheter. 

 Servitut och ledningsrätter 

Fastigheterna Väppeby 7:18-7:20 (akt 03-97:114)  har idag servitut för 

väg över gångbana på kommunens fastighet. Med den nya planen har 

detta servitut inte längre någon verkan. Kommunen och fastighetsägarna 

ska träffa en överenskommelse för att upphäva servitutet.  

Enligt Väppeby 7:47 avstyckningskarta (03-KAL-185) så finns ett 

servitut över Väppeby 7:1. Detta servitut syns inte i fastighetsregistret 

men är bildat i samband med att fastigheten styckades av. Med den nya 

detaljplanen har detta servitut inte längre någon verkan. Fastigheten får 

tillgång till ny väg med den nya planen. Kommunen och 

fastighetsägaren ska träffa en överenskommelse för att upphäva 

servitutet. 
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Fastigheten Väppeby 7:61 har servitut på fastigheten Väppeby 7:17 som 

löper parallellt med Väppeby 7:16. Detta servitut syns inte i 

fastighetsregistret men är bildat i samband med en avstyckning (03-

KAL-365). Detta kan behöva ändras när denna del av planen ska byggas 

ut. Kommunen och berörda fastighetsägare tecknar överenskommelse 

för att ändra servitutet. 

Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 

avverkningsservitut (03-99:269) på Väppeby 7:14 och Väppeby 7:1. 

Syftet är att Trafikverket ska kunna få bort träd som kan vara en risk för 

järnvägstrafiken.  

Fastigheten Väppeby 7:2 (ägs av Trafikverket- utanför plan) har ett 

vägservitut ( 03-99:269) på fastigheten Väppeby 7:1 i syfte att komma 

åt fastigheten Väppeby 7:2 för drift, underhåll och utveckling av 

Järnvägsanläggningen. Det åligger fastighetsägaren till Väppeby 7:1  

(Exploatören) att träffa överenskommelse med Trafikverket kring hur 

denna åtkomst till anläggningen ska kvarstå. Detta avtal ska finnas med 

som en bilaga till det Exploateringsavtal som kommunen tecknar med 

fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 

Fastigheten Väppeby 7:17 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM-

73/10815 till förmån för Håbo kommuns fastighet Yttergrans-Valla 

1:63, vatten- och avloppsledningar till Väppeby 7:47. Avtalet behöver 

justeras för att anpassas till de förhållanden som råder idag. På 

plankartan anges ett u-område, detta är inte ledningens verkliga läge. 

Ledningens verkliga läge anges i VA-utredningen. Kommunen ansvarar 

för att bevaka och teckna nytt avtal med berörda fastigheter som 

kommer vara beroende av de kommande utbyggnadsplanerna för den 

som vill genomföra utbyggnaden på Väppeby 7:47 alternativt Väppeby 

7:17. 

Fastigheten Väppeby 7:16 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM-

92/2577 till förmån för Håbo kommuns fastighet Råby 4:18, vatten- och 

avloppsledningar, dock verkar det har skett en fastighetsreglering vilket 

gör att ledningarna inte längre är placerade inom fastighetens mark. 

Fastighetsägaren och Kommunen behöver teckna avtal för att upphäva 

detta servitut. 

Fastigheten Bista 11:1 är belastad med ett avtalsservitut 03-IM1-

44/516.1 tillförmån för Väppeby 7:20. Fastighetsägarna bör teckna en 

överenskommelse för att upphäva detta servitut.  
  

Håbo kommun har ledningsrätt för en VA-ledning som belastar Bista 

13:1 (akt 0305-12/6). 

 

Upphävande eller ändring av servitut sker i en lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser för 
fastighetsägare och 
rättighetshavare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser 

Konsekvenser blir störst för de fastighetsägare inom planen som inte 

tillhör de som har initierat planen. De fastighetsägare som inte redan sålt 

ska ha en möjlighet att bo kvar samt fortsätta bedriva verksamhet inom 

området. 

Fastigheterna Väppeby 7:47, 7:61 och 7:17 ska kunna finnas kvar utan 

någon större förändring mer än mindre fastighetsrättsliga åtgärder. 

Fastighetsägarna kommer att påverkas kraftigast under byggskedet och 

få en helt nya omgivning efter färdigställande. Förändringar kan även 

komma att ske nedanför fastigheten Väppeby 7:47, planen möjliggör för 

terrasshus. Detta är inte genomförbart förrän fastighetsägarna till 

Väppeby 7:47 och Väppeby 7:17 har nått en överenskommelse om vem 

och hur detta ska genomföras. 

Håbo kommun har ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar inom 

planområdet. En flytt av denna ledning kan bli aktuell. Dock kommer 

kommunen/ ledningsägaren inte att flytta ledningen förrän 

exploatörerna är eniga om en kostnadsfördelning mellan sig. Detta 

regleras i Exploateringsavtal som kommunen kommer att teckna med 

Exploatörerna. Vidare fördjupad utredning behöver göras i 

detaljprojekteringen för att bedöma om ledningens exakta placering. 

Denna utredning bekostas av exploatörerna. Ledningen är även belägen 

på Bista 11:1 men kommer sedan att kunna placeras i allmän platsmark. 

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Trafikverket har efter en del fastighetsrättsliga åtgärder i området inte 

längre några små fastigheter inom planområdet. Det blir en renare 

fastighetsindelning efter planens genomförande inom planområdet.  

 

Bilaga 3 redovisar de fastighetsbildningar som behöver genomföras när 

planen vunnit laga kraft. 
 

Ekonomiska åtgärder Planekonomi  
Detaljplanen bekostas av ägarna till fastigheterna Väppeby 7:18-20, 

Bista 11:1 och Bista 13:1. Planavtal har tecknats med ägarna till dessa 

fastigheter. 

Håbo kommun står kostnaden för de fastigheter som inte är beställare av 

planen under planarbetet, men tar ut en planavgift i samband med 

bygglov av de fastigheter som har beteckningen a1 på plankartan. 

Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Håbo kommun ansvarar för utbyggnaden av allmänna platser inom 

planområdet. Kostnaden för detta bekostas i sin helhet av exploatörerna 

inom planområdet i förhållande till den byggrätt respektive fastighet 

erhåller. 

Genomförandet av planen kommer att innebär en del större 

investeringar på kommunens VA-nät. Flytt av kommunens VA-

ledningar som är till nytta för exploatörer, bekostas av Exploatörerna, 

t.ex. VA-ledning som berör Bista 13:1. 
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Inlösen, markersättningar 

Exploatörerna ska inom planområdet överlåta mark som ska utgöra 

allmän platsmark till Håbo kommun, detta regleras i 

exploateringsavtalet. De  fastighetsägare som inte är exploatörer kan 

begära att kommunen löser in mark som ska utgöra allmän platsmark 

(Plan- och bygglagen 14 kap 14§).  

Den del av fastigheten Dyarne 6:2 som är belägen inom området, ska 

regleras över till en kommunal fastighet. Ytan är till största delen 

trottoar och gatudel. Kommunen och berörd fastighetsägare träffar 

särskild överenskommelse om fastighetsreglering för berört 

markområde.  

Håbo kommun ansvarar för att lösa in den mark på Väppeby 7:14 som 

enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats. Kostnaden för inlösen 

bekostas av exploatörerna.  

Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark 

ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. 

Planen gör det möjligt för vissa fastigheter att ändra sina arealer. Planen 

möjliggör för t.ex. Väppeby 7:15, 7:16, 7:47, 7:61 att förändra arealen, 

se vidare Fastighetskonsekvenskartan bilaga 3 samt bilaga 2 

Fastighetsförändringar. Nås ingen överenskommelse kan 

lantmäterimyndigheten värdera marken. 

Ingen ersättning erläggs för Trafikverkets fastigheter, utmed 

Stockholmsvägen. Kommunen har redan köpt fastigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader fastighetsbildning, exploatörernas fastigheter 

All fastighetsbildningen som behövs för den allmänna platsmarken och 

exploatörernas fastigheter bekostas av exploatörerna. Detta regleras i 

exploateringsavtal.  

Kostnader fastighetsbildning övriga fastigheter 

Håbo kommun bekostar den fastighetsbildning som sker mellan Håbo 

kommuns fastigheter och de som kommunen har köpt av Trafikverket 

(f.d. Vägverket 2008). 

Håbo kommun bekostar fastighetsbildningen mellan kommunens 

fastighet och Dyarne 6:2. 

Kostnaden för fastighetsbildning mellan Väppeby 7:1 och Väppeby 

7:15, 7:16, 7:47 och 7:61 berörande kvartersmark träffar parterna 

överenskommelse om. Nås ingen överenskommelse beslutas det i 

lantmäteriförrättning. 
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Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder 

Kommun  

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten- och avlopp får 

kommunen ökade driftskostnader, vilket gör att Tekniska avdelningens 

driftbudget behöver öka. Kommunen får en del kostnader för vissa 

fastighetsbildningsåtgärder som man inte kan belasta exploatörerna 

inom området för. I samband med att detaljplanen antas godkänner 

Kommunfullmäktige en exploateringsbudget för projektet. 

Exploatörer  

Exploatörerna inom planområdet ska bekosta utbyggnaden av allmänna 

anläggningar inom planområdet, såsom gata, vatten och avlopp, el m.m. 

Enskilda  

De fastigheter som blir kvar inom området kan drabbas av kostnader för 

marktillskott som de kanske inte räknat med.  

Tekniska åtgärder Utbyggnadsordning  

Innan detaljplanen antas ska exploatörerna vara överens om i vilken del 

av planområdet utbyggnad av gator ska påbörjas. Detta kommer att 

regleras i exploateringsavtalet. 

Tekniska utredningar  

Inom ramen för detaljplanearbetet har ett flertal tekniska utredningar 

utförts: buller- och vibrationsutredning, VA-utredning, 

dagvattenutredning, geotekniskutredning och trafikutredning. 

Fasader ska utföras med tung stomme eller tung beklädnad för att 

reducera buller i tillräcklig grad. 

Infiltrationsanordningar ska utföras på respektive fastighet. 

Pålning ska göras för bullerreducerande grundläggning och 

vibrationsdämpning. Högre hus ska även pålas för stabil grundläggning. 

Miljöutredning  

På fastigheten Bista 13:1 har det funnits en tidigare 

drivmedelsanläggning. En miljöundersökning som har gjorts av 

Demikon i augusti 2012 har visat att inga föroreningar finns.   

Riskutredning 

WSP har 2011 gjort en fördjupad riskbedömning av detaljplaneområdet.  

Den anger att det ska vara bebyggelsefritt inom 25 meter från järnvägen 

(30 meter från närmaste järnväg spårmitt). Utredningen föreslår ett antal 

riskreducerande åtgärder för att bygga nära Mälarbanan. 
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 Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, 

fasadkonstruktion, ventilation, entréer och nödutgångar samt områdets 

utformning. 

 Skyddsavstånd: I föreslagen plan tillåts inte bostadsbebyggelse 

närmare än 25 meter från Trafikverkets fastighetsgräns (30 

meter från närmaste järnväg spårmitt). 

 Fasadkonstruktion: Fönsterarean på fasader mot järnvägen bör 

minimeras. Fönstren ska inte ha några ventilationsöppningar och 

ej vara öppningsbara.  Fasader och tak ska utföras i obrännbart 

material.  

 Ventilation: Öppningar för tilluft placeras på tak eller 

oexponerad sida, på minst 8 meters höjd. Tilluften ska gå att 

stänga. Denna åtgärd reducerar konsekvenser av gasutsläpp och 

brandgaser. 

 Entréer och nödutgångar: Entréer placeras bort från järnvägen. 

 Områdets utformning: Området ska utformas så att det ej 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

En annan risk nära planområdet det är drivmedelsanläggningar. Farligt 

gods transporteras för närvarande förbi planområdet och kommer 

troligtvis att fortsätta med det. Här bör man följa det som gäller 

järnvägen vad gäller Fasadkonstruktioner, se ovan. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder  

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbarhet. 

Om dessa är kända under planarbete så kommer det inte som en 

överraskning under genomförandet. 

MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av Smideman Arkitekter AB i 

samarbete med tjänstemän inom Håbo kommun för utredningar som 

ligger till grund till detaljplanen har Structor, WSP samt ÅF medverkat. 

För skisser och illustrationer har även exploatörernas arkitekter bidragit 

med underlag.  

Bålsta i augusti 2016 

Håbo kommun 

 

 

 

Isabell Lundberg Ola Wikström 

Plan- och utvecklingschef Arkitekt 

 

 

 

Anne-Marie Engman Paulina Cifuentes Vargas 

Mark- och exploateringsingenjör Planarkitekt 
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Bilaga: Karta och tabell 

 

 

Bilaga 1 ska bytas ut. 
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Ny bilaga 3 tillkommer 

 

 

 

 

Bilaga 2 ska bytas ut.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 84 Dnr 2015/00216  

Uppdrag om detaljplaneprogram för fastigheterna 
Bista 16:1 m.fl., S:t Eriksområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Tidigare beslutat uppdrag om detaljplaneprogram för Bista 16:1 m.fl., S:t 

Eriksområdet, Håbo kommun. KS 2010/00038, upphävs. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram 

för bostadsändamål med mera gällande fastigheterna Bista 16:1 m.fl. inom 

S:t Eriksområdet.  

3. Beslut om uppdrag att ta fram detaljplaneprogram upphör att gälla om 

programmet inte antagits inom två år.  

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Bista 16:1, Bista Mälarstad AB, inkom i augusti 2015 

med en förfrågan om att planlägga fastigheten för att möjliggöra ett helt nytt 

bostadsområde. Fastigheten är idag inte planlagd, men har använts för indu-

striverksamhet sedan många år. Deras avsikt är att påbörja ett första steg i en 

planläggning med att ta fram ett detaljplaneprogram.  

Syftet med ett detaljplaneprogram är att undersöka förutsättningarna för bo-

stadsbebyggelse på fastigheten Bista 16:1 samt i ett större perspektiv, där 

också kopplingen mellan Frösundavik och de centrala delarna av Bålsta ut-

reds. Uppdrag finns sedan 2010 men då det idag gäller ny lagstiftning bör 

detta upphävas och ersättas med nytt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Översiktskarta  

Förslag till planprogramsgräns S:t Eriksområdet  

Tidigare beslutat uppdrag för S:t Eriksområdet, daterad 2010-06-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-26 KS 2015/00216 nr 68854 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
0171-528 95 
sarah.olsson@habo.se 

 

Beslut om uppdrag för detaljplaneprogram gällande fastigheterna 
Bista 16:1 m.fl., S:t Eriksområdet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tidigare beslutat uppdrag om detaljplaneprogram för Bista 16:1 m.fl., 

S:t Eriksområdet, Håbo kommun. KS 2010/00038, upphävs. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram 

för bostadsändamål med mera gällande fastigheterna Bista 16:1 m.fl. 

inom S:t Eriksområdet.  

3. Beslut om uppdrag att ta fram detaljplaneprogram upphör att gälla om 

programmet inte antagits inom två år.  

 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Bista 16:1, Bista Mälarstad AB, inkom i augusti 2015 

med en förfrågan om att planlägga fastigheten för att möjliggöra ett helt nytt 

bostadsområde. Fastigheten är idag inte planlagd, men har använts för 

industriverksamhet sedan många år. Deras avsikt är att påbörja ett första 

steg i en planläggning med att ta fram ett detaljplaneprogram.  

Syftet med ett detaljplaneprogram är att undersöka förutsättningarna för 

bostadsbebyggelse på fastigheten Bista 16:1 samt i ett större perspektiv, där 

också kopplingen mellan Frösundavik och de centrala delarna av Bålsta 

utreds. Uppdrag finns sedan 2010 men då det idag gäller ny lagstiftning bör 

detta upphävas och ersättas med nytt beslut.   

 
Ärendet 

Fastighetsägaren till Bista 16:1, Bista Mälarstad AB, inkom i augusti 2015 

med en förfrågan om att ta fram ett detaljplaneprogram för att pröva 

förutsättningarna inför en planläggning där bostadsändamål blir huvudsaklig 

markanvändning på fastigheten. Fastigheten (cirka 17 hektar) är idag inte 

planlagd. Den verksamhet som har bedrivits på fastigheten är industriell 

verksamhet. Företaget S:t Eriks som har haft verksamheten där har helt 

upphört med detta och nuvarande fastighetsägare är Bista Mälarstad AB.   

Det finns ett uppdrag från 2010 för att ta fram ett detaljplaneprogram, men 

detta bör upphävas och ersättas med ett nytt beslut, eftersom det idag gäller 

ny lagstiftning inom plan- och bygglagen, samtidigt som planarbetet inte 

utvecklats från 2010 och fram till nu och det därför råder en viss oklarhet i 

de dokument som finns sedan tidigare.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-26 KS 2015/00216 nr 68854 

 

Syftet med detaljplaneprogrammet är att undersöka förutsättningarna för att 

uppföra ett helt nytt bostadsområde inom fastigheten. Förändringen saknar 

stöd i kommunens översiktliga planering, och mot den bakgrunden kan det 

vara lämpligt att ett program anger mål och utgångspunkter för området. 

Programmet ger också stöd för kommande detaljplan/-er.  

Utvecklingen av fastigheten Bista 16:1 kan eventuellt komma att inkludera 

intilliggande fastigheter, och benämns tillsammans S:t Eriksområdet. Det är 

fyra av kommunens fastigheter samt tre privatägda fastigheter som kan 

komma att ingå i programområdet, för exakt avgränsning se förslag till 

planprogramsgräns. Det här föreslagna programområdet utgör cirka 37 

hektar. Den exakta områdesavgränsningen får avgöras under arbetets gång. 

S:t Eriksområdet blir en fortsättning på den utveckling som har skett söder 

om området i Frösundavik, där det nu utvecklas bostäder, förskola, viss 

verksamhet, lek- och idrottsytor. I programarbetet blir det viktigt att belysa 

hur det nya området samspelar med Frösundavik, och hur kopplingen mot 

de centrala delarna av Bålsta kan utvecklas, liksom hur kollektivtrafiken och 

gång- och cykelvägsförbindelserna kan utvecklas.  

Fastighetsägarens vision för S:t Eriksområdet är att det ska kunna bli en 

stadsdel som kopplar ihop Frösundavik med de centrala delarna av Bålsta 

samtidigt som det ska vara ett område som kan stå för sig själv. De 

beskriver S:t Eriksområdet som en småstad med kvartersstruktur, som ska 

kunna utvecklas till ett trivsamt bostadsområde, men också vara ett 

besöksmål där man strosar runt, upplever de olika byggnadernas karaktär 

samt naturen i området. Stadsdelen ska vara utformad så att det lätt går att ta 

sig runt mellan de olika områdena och där man ska kunna nå vattnet från 

alla håll. Ett område som ska kännas välkommande och öppet för alla. 

Fastighetsägaren tänker sig att området ska kunna innehålla cirka 1 000 

lägenheter och till och med upp mot 1 300 lägenheter. Volymen beror på 

vilka markområden som bedöms lämpliga att bebygga, och hur hög och tät 

bebyggelse det kan bli. Tanken är även att det ska finnas utrymme för en del 

verksamheter och i deras vision tillåts bebyggelse nära stranden i 

kombination med småbåtshamn och båtliv. Samtidigt ska strandområdet 

vara allmänt tillgängligt.  

Bygg- och miljöförvaltningen anser området lämpligt att utveckla för 

bostadsändamål och att program blir ett bra första steg för att forma en ny 

stadsdel i S:t Eriksområdet. Programmet kommer då att utgöra ett gott stöd 

för kommande detaljplaneläggning. I programskedet utreds vilka 

utredningar som behövs för att ta ställning till förändrad markanvändning. 

Riksintressen berörs och det kommer att behövas naturinventering, status på 

områdets två deponier med förorenad mark, arkeologisk utredning, 

geoteknisk utredning, bullerutredning, dagvattenhantering och VA-

utredning som också beaktar kapaciteten i renings- respektive vattenverk.  
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Norr om S:t Eriksområdet pågår industriell verksamhet och närheten till det 

och eventuella konsekvenser måste belysas. Den föreslaga byggnationen 

kommer att ha en lång genomförandetid minst 10-15 år. 

Vatten- och strandområdet kommer att särskilt studeras inte minst med 

tanke på att det är här det finns natur med delvis höga värden. Limnologisk 

utredning ska tas fram. Samtidigt är siktet ställt på att säkerställa 

allmänhetens tillgång till det strandnära området, så att det inte blir 

privatiserat. Strandskydd om 100 meter gäller för området, och hur det ska 

gälla framöver måste hanteras i programarbetet. I kommunens vision är det 

tydligt att kontakten med Mälaren ska tillgängligöras för alla, och ny 

bostadsbebyggelse här måste underordna sig kommunens övergripande 

vision. Samtidigt ser kommunen gärna attraktiva boende- och livsmiljöer 

och besöksmål med närhet till vatten och natur.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planavtal ska träffas mellan förvaltningen och Bista Mälarstad AB, där 

fastighetsägarens respektive kommunens åtagande framgår. Kostnaderna för 

framtagande av detaljplaneprogrammet står Bista Mälarstad för. Det gäller 

även för de utredningar som berör övriga fastigheter som eventuellt kan 

komma att ingå i programområdet.  

Uppföljning 

Det förslag till program som utarbetas ska godkännas i kommunstyrelsen 

inför samrådet.   

Beslutsunderlag 

– Översiktskarta 

– Förslag till planprogramsgräns S:t Eriksområdet 

– Tidigare beslutat uppdrag för S:t Eriksområdet, daterad 2010-06-03 

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 



 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2010-06-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 88 KS 2010/38 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1588 

           

           

 

Beslut om uppdrag för detaljplaneprogram för Bista 16:1, Kal-
marleden 38-44, Bålsta tätort 
Av miljö- och tekniknämndens beslut framgår i huvudsak följande: S:t Er-
iks, före detta Nordform, ska flytta sin verksamhet. I och med detta har 
Wallroff AB ansökt om att planlägga fastigheten för bostäder. 
Området är benämnt som O6 – Bista industriområde i den fördjupade över-
siktsplanen. Rekommendationen är att den nuvarande användningen av 
marken ska fortsätta. 
I utställningshandlingen av den nya fördjupade översiktsplanen är området 
inte utpekat. Det framgår dock att industriområden nära bostadsområden bör 
flyttas till andra lägen när det blir möjligt. 

Eftersom varken gällande fördjupad översiktsplan eller förslaget till ny för-
djupad översiktsplan ger stöd för bostadsutbyggnad på fastigheten Bista 
16:1 måste en detaljplan föregås av ett detaljplaneprogram. 

Programmet föreslås omfatta fastigheten Bista 16:1, de kommunägda fastig-
heterna Frösunda 6:12, 8:2 och 9:3 samt delar av Frösunda S:1 och S:2. De 
kommunägda fastigheterna ingick i detaljplaneprogrammet för Frösundavik. 
Eftersom strandskyddet inte upphävdes på dessa fastigheter bör det utredas 
hur dessa fastigheter kan användas i en framtida detaljplan. I detaljplane-
programmet bör också utredas om de privatägda fastigheterna Frösunda 4:2, 
4:3, 4:6 och 4:7 ska planläggas.  

I detaljplaneprogrammet kommer buller och andra störningar från Gyproc 
att utredas. Strandskydd inom området och eventuella föroreningar inom 
området kommer också att utredas i detaljplaneprogrammet. 

Nämndens beslut 

1. Föreslå kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att upprätta för-
slag till detaljplaneprogram för Bista 16:1 

 

Beslutsunderlag 
– Miljö- och tekniknämndens förslag till beslut 2010-04-27, § 37. 
– Tjänsteskivelse 2010-05-03. 
– Arbetsutskottets förslag till beslut 2010-05-10, § 54. 
  
Utskottet tillstyrker nämndens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2010-06-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 88 KS 2010/38 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1588 

           

           

 

1. Styrelsen godkänner att miljö- och tekniknämnden upprättar förslag till 
detaljplaneprogram för Bista 16:1, Kalmarleden 38-44, Bålsta tätort. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2010-06-03  

Kommunstyrelsen  

KS § 88 KS 2010/38 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2010.1588 

           

           

 

(forts.) 
___________ 
Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 85 Dnr 2016/00410  

Planuppdrag för ändring av detaljplan K44a, Furuhäll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till änd-

rad detaljplan K44a för Frösunda 3:50, Furuhäll, Håbo kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om detaljpla-

nen inte antagits inom två år.  

Sammanfattning  

Bostadsrättsföreningen Furuhäll, inkom i juli 2016 med en ansökan om de-

taljplaneändring av detaljplan K44a. Ändringen handlar om en mindre juste-

ring av prickmark för fastigheten Frösunda 3:50 för att ge möjligheten att 

uppföra bygglovspliktig uteplats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Översiktskarta  

Gällande detaljplan från K44a 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-25 KS 2016/00410 nr 68868 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Olsson, Planarkitekt 
0171-528 95  
sarah.olsson@habo.se 

 

Planuppdrag - ändring av detaljplan K44a, Furuhäll 

Förslag till beslut  

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till ändrad detaljplan K44a 

för Frösunda 3:50, Furuhäll, Håbo kommun. 

2. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom 

två år.  

 

Sammanfattning 

Bostadsrättsföreningen Furuhäll, inkom i juli 2016 med en ansökan om 

detaljplaneändring av detaljplan K44a. Ändringen handlar om en mindre 

justering av prickmark för fastigheten Frösunda 3:50 för att ge möjligheten 

att uppföra bygglovspliktig uteplats.  

 
Ärendet 

Bostadsrättsföreningen Furuhäll, inkom juli 2016 med ansökan om 

planuppdrag för Frösunda 3:50. Ansökan gäller ändring av detaljplan, K44a. 

Syftet med förändringen är att justera prickmarken för att ge möjligheten att 

uppföra bygglovspliktig uteplats så som till exempel inglasad sådan. 

Detaljplan K44a är från 1983 och området är sedan länge utbyggt med 

friliggande småhus samt radhus. Under årens lopp har det allt oftare 

framförts önskemål om att kunna glasa in uteplatser på radhusens baksidor. 

En sådan åtgärd är bygglovspliktig men strider då mot gällande detaljplan, 

och det innebär egentligen att bygg- och miljönämnden inte kan medge 

inglasningen även om det idag kan anses lämpligt. En del inglasningar är 

redan utförda, vilket har hanterats som mindre eller liten avvikelse från 

detaljplan. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer det lämpligt med hänsyn tagen till 

radhustomterna gestaltning och funktion att prickmarken tas bort på 

radhusens baksidor för att göra både befintliga inglasade uteplatser 

planenliga och underlätta för kommande bygglovshantering. 

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar framgår av 

planbeskrivningen från gällande plan K44a. Justeringen innebär ingen större 

förändringen utifrån dagsläget och kommer inte medföra några negativa 

konskevenser. 

Planläggningen föreslås handläggas med standardförfarande då planen inte 

är av allmänt intresse eller medför en betydande miljöpåverkan. 

Enligt delegationsordningen från april 2016 har förvaltningschefen på bygg- 

och miljöförvaltningen delegation på beslut om samråd och granskning av 

detaljplan med standardförfarande som inte är av större vikt eller har någon 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-25 KS 2016/00410 nr 68868 

 

principiell betydelse. Planprocessen kan komma att övergå till så kallat 

begränsat standardförfarande under förutsättning att samrådskretsen 

godkänner samrådsförslaget och därmed kan granskningsskedet komma att 

bedömas som överflödigt.  

Tidsplanen är att samråd beräknas kunna ske under fjärde kvartalet 2016 

2016. Om planförslaget inte kräver större ändringar, skulle planen kunna 

vara klar för antagande första kvartalet 2017. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planläggning finansieras av bostadsrättföreningen Furuhäll och 

förutsättningar för planarbete kommer att regleras i ett planavtal mellan 

förvaltningen och bostadsrättsföreningen.  

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Översiktskarta 

– Gällande detaljplan från K44a 

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 



 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 86 Dnr 2016/00441  

Markanvisningstävling Åsleden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag till beslut om genomfö-

rande av en markanvisningstävling inom del av fastigheten Bålsta 1:614, 

Åsleden 20, samt att inbjuda exploatörer att delta i tävlingen.  

Sammanfattning  

I samband med olika lokaliseringsutredningar har en sk A-tomt på Åsleden 

20 bedömts som intressant för ny bostadsbebyggelse. Tidiga skisser visar att 

tomten kan bebyggas med 30-50 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. 

En markanvisningstävling föreslås genomföras på den aktuella tomten med 

inriktning små och billiga hyreslägenheter för ungdomar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Kartbilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att förvaltningens förslag till beslut om markanvis-

ningstävling ska avslås då det föreslagna läget för ungdomslägenheter inte 

är lämpligt.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

förvaltningens förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) förslag om avslag på 

förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och därefter om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Owe 

Fröjds (Båp) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-09 KS 2016/00441 nr 69033 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Markanvisningstävling Åsleden 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett 

förfrågningsunderlag inför genomförande av en markanvisningstävling 

inom del av fastigheten Bålsta 1:614, Åsleden 20, samt inbjuda 

exploatörer att delta i tävlingen.   

 

Sammanfattning 

I samband med olika lokaliseringsutredningar har en sk A-tomt på Åsleden 

20 bedömts som intressant för ny bostadsbebyggelse. Tidiga skisser visar att 

tomten kan bebyggas med 30-50 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. 

En markanvisningstävling föreslås genomföras på den aktuella tomten med 

inriktning små och billiga hyreslägenheter för ungdomar.   

 
Ärendet 

Ett markområde vid Åsleden har sedan planläggningen av Y20 år 1974 legat 

ogenomförd för sitt planerade allmänna ändamål, en så kallad A-tomt. 

Områdets läge, halvvägs in på återvändsgatan Åsleden, har inte bedömts 

lämpligt för exempelvis skola eller förskola. Tomtens tillgänglighet med bil 

är bristfällig då resande med bil från närområdet tvingas ta vida omvägar för 

att nå fram.  

Skisser visar att det finns goda förutsättningar för förtätning med nya 

bostäder inom området. Sådan bebyggelse kan ske med hänsyn till och i 

skala med omkringliggande bostadskvarter. En förtätning med mindre 

flerbostadshus skulle även diversifiera bostadsutbudet i området (idag 

endast enbostadshus) och upplåtelseformen. Inom området bedöms ca 30-50 

lägenheter rymmas beroende på lägenhetsstorlek. 

Inriktning i förfrågningsunderlaget 

Syftet med markanvisningstävlingen är att under konkurrens utse det bolag 

som ska förvärva det avsedda området samt planlägga, uppföra, äga och 

förvalta fastigheter för bostadsändamål för i huvudsak ungdomar. Bostäderna 

inom området ska upplåtas med hyresrätt, vilket ska regleras i markanvisningsavtal 

och kommande marköverlåtelseavtal.  

Kommunen ska ha möjlighet att hyra lägenheter för boende med särskild 

service för funktionshindrade eller andra behov. Ett samarbetsavtal ska 

tecknas med kommunen avseende upplåtande av lägenheter till hushåll med 

särskilda behov. 
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Markanvisningsområdet ska bebyggas med ett varierat utbud av mindre och 

relativt billiga lägenheter som genom hyresrätt erbjuds till ungdomar. 

Kommunen ser positivt på förslag som uppmuntrar till socialt utbyte och 

fysisk aktivitet, t ex genom att inrymma lokal för gemensamma aktiviteter 

och att utomhus arbeta med att stärka kopplingar och tillgänglighet till 

intilliggande grönområde.  

Med ungdomsbostäder avses i detta fall hyreslägenheter som uteslutande 

erbjuds till personer som ännu inte fyllt 26 år vid tidpunkten för 

intresseanmälan. Hyresavtal ska utformas utan begränsningar i boendetid så 

att den boende har rätt att behålla sin lägenhet oavsett ålder.  

Även den föreslagna bebyggelsens gestaltning och hållbarhetsaspekter kan 

komma att beaktas vid utvärdering av anbud. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

A-tomten vid Åsleden 20 kan tas i anspråk för byggnation utan att ny 

infrastruktur behöver anläggas. Prissättning av tomten sker genom 

markanvisningstävlingen och redovisas vid nästa beslutstillfälle i ärendet i 

Kommunstyrelsen. 

Uppföljning 

Kommunstyrelsen utser efter genomförd markanvisningstävling det 

vinnande bolaget och uppdrar till förvaltningen att träffa 

markanvisningsavtal med detta. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilaga   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



Markanvisningsområde 

© Håbo kommun, 

Lantmäteriet 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 87 Dnr 2016/00436  

Detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag till upprättande och sam-

råd av ny detaljplan för Bålsta 1:614 m.fl. Norra Ullevi.  

Sammanfattning  

Utifrån ett antal lokaliseringsutredningar har en planlagd, men ej exploate-

rad tomt för allmänt ändamål (A-tomt) gång på gång avvisats utifrån dess 

ursprungliga syfte. Förvaltningen förslår därför en förändrad markanvänd-

ning till bostäder för att på så sätt förtäta, samt stärka Bålstaåsens bostadsut-

bud. Ny detaljplan föreslås ersätta hela gällande byggnadsplan, i och med att 

den sedan 1978 inte stämmer överens med faktisk utbyggnad av området 

och därmed omöjliggör ny-, om-, eller tillbyggnad för ett antal fastighetsä-

gare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Start-PM Bålsta 1:614 m fl, Norra Ullevi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att förvaltningens förslag till beslut om att upprätta 

och samråda detaljplan för Bålsta 1:614 m.fl. Norra Ullevi ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

förvaltningens förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) förslag om avslag på 

förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och därefter om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Owe 

Fröjds (Båp) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-08-05 KS 2016/00436 nr 69002 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
0171-464 378 
anton.karlsson@habo.se 

 

Planuppdrag för del av Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:  

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta 

1:614 mfl, Norra Ullevi 

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Bålsta 

1:614 mfl, Norra Ullevi [enligt 5 kap. 27§ Plan- och byggnadslagen 

(2010:900)] 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom 

två år.     

 

Sammanfattning 

Utifrån ett antal lokaliseringsutredningar har en planlagd, men ej 

exploaterad tomt för allmänt ändamål (A-tomt) gång på gång avvisats 

utifrån dess ursprungliga syfte. Förvaltningen förslår därför en förändrad 

markanvändning till bostäder för att på så sätt förtäta, samt stärka 

Bålstaåsens bostadsutbud. Ny detaljplan föreslås ersätta hela gällande 

byggnadsplan, i och med att den sedan 1978 inte stämmer överens med 

faktisk utbyggnad av området och därmed omöjliggör ny-, om-, eller 

tillbyggnad för ett antal fastighetsägare.  

 
Ärendet 

Längs Åsleden (20), mellan två bostadskvarter ligger en så kallad A-tomt 

(för allmänt ändamål), vilken sedan planläggningen 1974 inte kommit att 

genomföras utifrån planens syfte. Det gäller ett skogsbeväxt avsnitt på cirka 

140 x 70 meter, nära 10 000 kvm av omkring totalt 14 000 kvm yta mellan 

bostadskvarteren. Idag finns där en planstridig gemensamhetslokal och 

parkering för den lokala samfällighetsföreningen, men byggnaden hyrs ut 

till en företagare. Tomten har under åren figurerat i ett antal 

lokaliseringsutredningar, för förskola, skola och särskilda boenden. I 

samtliga fall har platsen underkänts, främst på grund av trafikförsörjning, 

det kuperade läget samt avståndet till centrum och Gamla Bålsta. 

Senast tomten var aktuell i en lokaliseringsutredning, undersöktes 

möjligheten att bygga ett tillfälligt mottagningsboende för nyanlända. Under 

arbetet undersöktes platsen närmare och exploatörer involverades. 

Utredningen kom dock att ändra inriktning, bort från en tillfällig lösning, 

utgick Åsleden 20 som alternativ. Utifrån utredningens kartläggning av 

förutsättningar och skisserad möjlig användning anser förvaltningen att 

platsen lämpar sig för bostadsbebyggelse, väl avvägd i skala och utförande 

för att passa in i redan befintlig bebyggelse. 
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Platsen bedöms, som tidigare, ligga alltför långt upp på åsen och djupt in på 

Åsleden för att bli aktuell för en förskola eller skola. En kommunal förskola 

på minst åtta avdelningar skulle medföra en för stor trafikmängd in på 

återvändsgatan Åsleden och en grundskola ryms inte på tomten. 

Vidare inom Byggnadsplanen Y20 finns ett antal fastigheter och byggnader 

som inte stämmer överens med planenens bestämmelser, från hela 

fastigheter på parkmark till mindre avvikelser gällande prickmark. 

Resultatet är att ett antal fastighetsägare inte har möjlighet att få något 

bygglov alls på sin tomt. Planstridigheterna har visat sig vara ett resultat av 

att kommunen 1975 genomförde en planändring som låg till grund för 

utbyggnaden av stora delar av planområdet. Planändring kom dock aldrig att 

fastställas av Länsstyrelsen (nödvändigt enligt tidigare lagstiftning) och 

kommunen återtog därför planändringen 1978. 

För att möjliggöra för bostäder vid Åsleden 20, samt göra befintliga 

fastigheter och byggnader planenliga föreslås byggnadsplan Y20 ersättas i 

sin helhet med en ny detaljplan. 

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar och förslag till förändring 

framgår i bifogat Start-PM. Mot bakgrund och med stöd i den beskrivningen 

föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Under 

förutsättning att syfte och huvuddrag inte ändras mellan uppdragsförslag 

och kommande samrådsförslag, föreslås kommunstyrelsen även att besluta 

om att samråda förslaget. Återkoppling kring samrådsförslag sker som nor-

malt via partiernas gruppledare i form av remissinstanser, samt vid mindre 

ändring som informationspunkt vid närmaste kommunstyrelsesammanträde.  

Planläggningen föreslås handläggas med så kallat standard förfarande då 

planen berör 176 fastighetsägare och ett tidigare planlagt men ej genomfört 

markområde för allmänt ändamål. 

Vid beslut om uppdrag och samråd beräknas planen kunna gå ut på samråd 

2:a kvartalet 2017. Om planförslaget inte kräver större ändringar, skulle 

planen kunna vara klar för antagande 4:e kvartalet 2017. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Planläggningen finansieras till största del av vinnande exploatör av 

markanvisningstävlingen för Åsleden 20, men även till del av kommunen 

för övrig uppdatering av byggnadsplanen. Kommunen och exploatör tecknar 

planavtal där kostnadsfördelningen klargörs. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Start-PM Bålsta 1:614 m fl, Norra Ullevi  

__________ 
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Beslut skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för Bålsta 1:614 m fl Norra Ullevi  

UPPDRAGSBESKRIVNING  

Bakgrund 

Ett markområde vid Åsleden har sedan 

planläggningen av byggnadsplanen Y20, Norra 

Ullevi legat ogenomförd för planerade allmänna 

ändamål, en så kallad A-tomt (8. se karta sida 

3). Läget, halvvägs in på återvändsgatan 

Åsleden, har inte under dessa år bedömts 

lämpligt eller nödvändig för en skola eller 

förskola. Biltrafik från närområdet (Ullevivägen 

och Åsvägen), är tvungen att ta vida omvägar 

för att nå fram.  

Under 2016 uppmärksammades platsen i en 

lokaliseringsutredning för tillfälligt särskilt 

boende för äldre samt mottagande av nyanlända. 

Under utredningsarbetet kom platsen att bli 

aktuell för det sistnämnda. Utredningen kom 

samtidigt att ändra karaktär från tillfällig 

lösning till ett permanent och mer flexibelt 

användande. Det skulle därmed krävas en 

ändring av gällande detaljplan och läget 

bedömdes därför som allt för tidskrävande. 

Under utredningsarbetet studerades platsen närmare och potentiella exploatörer 

involverades. Kartlagda förutsättningar och framtagna skisser visar på platsens lämplighet 

för förtätning i form av bostäder. Förtätning som anses kunna ske med hänsyn och i skala 

med omkringliggande bostadskvarter. En förtätning med mindre flerbostadshus skulle även 

diversifiera bostadsutbudet i området (idag endast enbostadshus). 

Del av tomten vid Åsleden 20 ingår i en gemensamhetsanläggning för parkering och 

gemensamhetslokal. I dagsläget används dock lokalen för affärsverksamhet. I gällande plan 

finns inget stöd för vare sig gemensamhetslokal eller affärsverksamhet. 

Gemensamhetslokaler är istället planlagda inom de separata bostadskvarteren. En del i 

planarbetet kommer därmed vara att hantera pågående användning, om den bör ingå eller 

uteslutas i en planändring. 

Inom samma byggnadsplan (Y20) återfinns ett antal fastigheter som inte stämmer överens 

med gällande plan, både gällande fastighetsgränser och byggnader. Vid närmare 

efterforskning visar det sig att kommunen 1975 antagit en planändring (Y20a), vilken bland 

annat medförde möjligheter till fem nya tomter söder om Åsleden, förändrad utformning av 

tomter i mitten på Stensötavägen samt djupare tomter på Porsvägen. Ändringen kom till 
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efter att ett byggnadskvarter undantagits fastställande i Y20 och att kommunen därmed 

ansåg det möjligt att förlänga Kaprifolvägen samt Malvägen. 

Efter antagandet av planändringen gavs bygglov och området byggdes ut. 1978, i samråd 

mellan kommunalråd och Länsarkitekt, återtar kommunen sedan planändringen. I kommuni-

kation med Länsstyrelsen under 2006 framkom att de inte har någon dokumentation alls om 

planändringen. Det verkar därmed som att Länsstyrelsen aldrig fastställt ändringen, troligen 

var det en lång process med naturvårdsfrågor i botten. Frågor som även varit aktuella i 

uteslutandet av kvarterer i den ursprungliga och gällande planen (Y20). 

Resultatet av återtagandet är att fem fastigheter helt ligger på parkmark (1. på karta sida 3) 

samt att tio fastigheter har byggnader i olika grad på parkmark samt prickad kvartersmark 

(2. & 3.). Återtagande innebär även att mark som i Y20 är planlagd för bostäder inte 

utnyttjats, utbyggnaden av området var klar innan 1978. Det finns därför omkring åtta 

outnyttjade byggrätter, tre vid Linneavägen (4.) och tre till fem vid Stensötavägen (2.), 

samtliga i kommunal ägo.  

Frånsett planändringens följder finns ytterligare en till två byggrätter vid Kornellvägen (7.), 

planstridigt djupa tomter vid Tibastvägen (6.) samt en gemensamhetslokal förskjuten utanför 

byggnadsplanens tänkta tomtplats, ut i parkmarken (5.). 

Planstridigheterna medför att fastighetsägarna för Bålsta 1:538–542 inte kan få något 

bygglov alls samt att fastighetsägare för Bålsta 1:501–504 och 1:410–413 har klart 

begränsade möjligheter att få bygglov. Förordnandet enligt Byggnadslagens paragraf 113 

har inte justerats vid något av tidigare nämnda tillfällen och gäller därmed för hela eller 

delar av ovan nämnda fastigheter samt Bålsta 1:513–517. Förordnandet syftar till att säkra 

allmänplatsmark och har i detta fall satts ur spel utan officiell åtgärd. 

För att ta tillvara på möjligheterna på platsen, komplettera bostadsutbudet i området samt 

göra planstridiga bostadsfastigheter planmässiga, föreslås att Y20 ersätts med en ny 

detaljplan. På så sätt undviks överlappande planer och hela området regleras utifrån aktuell 

lagstiftning.  

För att bestämma typ av bostadsbebyggelse och exploatör för Åsleden 20 föreslås 

anordnande av en markanvisningstävling. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med planuppdraget är undersöka möjligheterna till uppförande av flerbostadshus vid 

Åsleden 20 samt införlivande av befintlig bebyggelse och fastighetsindelning i gällande 

plan. 

Planläggningen föreslås hanteras med så kallat standardförfarande då den berör en länge 

orörd tomt samt byggrätter för flertalet fastigheter i ett sedan länge bebyggt område. 

Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 

 

Fastighetsägare/beställare Håbo kommun samt vinnare markanvisningstävling. 

Handläggare kommunen Anton Karlsson, planarkitekt Håbo kommun 
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Områden av intresse: 

1. Fem fastigheter helt på parkmark 

2. Fyra fastigheter med planstridigt läge av byggnader samt mellan 2-3 outnyttjade 

byggrätter (kommunalt ägd mark) 

3. Planstridigt djupa tomter samt befintliga byggnader delvis på prickad mark eller 

parkmark 

4. Tre outnyttjade byggrätter (kommunalt ägd mark) 

5. Gemensamhetslokal på parkmark 

6. Planstridigt djupa tomter, befintliga byggnader är dock planenliga 

7. En outnyttjad byggrätt (kommunalt ägd mark) 

8. A-tomten 

1. 

5. 

2. 

6. 

7. 

3. 

4. 

8. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA 
INTRESSEN 

Kommunens vision – vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 

kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 

ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun.   

Visionen består utav fyra olika delar. 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska 

växa med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, 

varor, tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare 

samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 

naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 

tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många 

vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla 

människor i alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska 

ta ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 

förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 

ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen 

ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk.  

Föreslaget projekt spelar väl in med att göra Bålsta mer levande genom att erbjuda nya 

former av boende i ett tidigare homogent område, då marken som föreslås exploateras redan 

är bebyggd alternativt redan planlagd för bebyggelse tas heller inga naturområden i anspråk. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med 

utblick mot 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska 

planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara ledande för hur 

kommunen ska prioritera och utforma översiktsplaner, detaljplaneprogram, 

gestaltningsprogram och detaljplaner.  

Enligt gjorda beräkningar kommer regionen runt Mälaren att växa med cirka 650 000 

personer fram till 2030. En stor utmaning för kommunerna blir att hålla jämna steg inom 

bostadsbyggandet då det råder stor brist på bostäder i kommunen, länet och 

Mälardalsregionen. 2012 genomfördes en etnografisk studie som visar på att bostadssökande 

i Stockholmsområdet som söker hus eller lägenhet ofta söker sig längre ut på 

pendeltågslinjen. Många söker sig till Bålsta på grund av goda kommunikationer och 

attraktiva bostadspriser. 

Ny statistik av SCB visar på att enbart Stockholms län kommer att växa med cirka 700 000 

personer fram till 2045. En tredjedel av alla inflyttade till Håbo kommun kommer från 
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Stockholmsområdet och det trycket kan ge Håbo kommun en större befolkningsökning än 

förväntat. 

Föreslaget projekt kan fungera väl för att möjliggöra för inflyttning till kommunen med 

närheten till buss – och tågstation, men även för omflyttning inom kommunen och inom det 

lokala området. 

Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 

Planområdet ingår i befintligt bostadsområde och en förtätning ligger i linje med den 

fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort (2010). Skalan anpassas till omgivningen 

och typen av bebyggelse bidrar till ett utökat bostadsutbud och diversifiering av närområdet. 

Gällande detaljplaner 

I gällande byggnadsplan Norra Ullevi (Y20) från 1974 ingår områden både söder om och 

norr om Åsleden, planlagda för bostadsändamål (B), allmänt ändamål (A) och natur med 

tillhörande infrastruktur (grönt). Gula områden med beteckning BFII är planlagda för 

friliggande bostadshus i högst två våningar och orangea områden med beteckning BSI för 

sammanbyggda bostadshus i högst en våning. Blått område med beteckning A II är planlagt 

för allmänna byggnader i högst två våningar. Gröna områden utan beteckning är planlagda 

för allmän plats avsedd för park eller plantering. Kvarteret längst väster ut undantogs från 

fastställande och är i dag reglerat som parkmark enligt byggnadsplanen Y25. 

  

I anslutning till Y20 återfinns ett antaldetaljplaner. Y19A och Y21 antagna under 70-talet som 

reglerar bostadsbebyggelse i fristående och sammankopplad form, 377 antagen 2011 med 

genomförandetid till och med 2026 reglerandes fristående bostäder intill järnvägen samt 330 

antagen 2005 reglerande friliggande bostäder. Y25, antagen 1983, reglerar flerbostadshus och 

tennishallen. Y25 reglerar även den tidigare uteslutna delen av Y20 (röd markering på karta ovan) 

som parkmark. 
  

Y19A 

377 

330 

Y25 

Y21 

Y25 
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Utredningar 

A-tomten har varit föremål för flertalet lokaliseringsutredningar, främst för förskola eller 

särskilt boende. I en utredning från 2015, för särskilt boende om 40 lägenheter, föreslogs 

platsen initialt som bästa alternativ. Beslutet kom dock senare att revideras till fördel för en 

mer central och mindre kuperad lokalisering. Under 2016 figurerade platsen återigen, nu som 

tillfällig särskilt boende för äldre alternativt mottagningsboende för nyanlända. I slutändan 

valdes andra alternativ, dels på grund av processtid med nödvändig ny detaljplan och dels för 

att bättre lägen identifierats. 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 

betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). För att undersöka om det 

föreligger risk för betydande påverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser, 

genomförs en behovsbedömning. Behovsbedömningen tas fram i samarbete mellan flertalet 

professioner inom Bygg- och miljöförvaltningen och samråds sedan med Länsstyrelsen. 

Om bedömningen pekar på tydliga risker tas en miljökonsekvensbeskrivning fram, där 

planens påverkan kartläggs i detalj, och som ligger till grund för förändringar av planen 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av något strandskydd. 

Riksintressen 

Planområdet berörs till del av riksintresse för friluftsliv. Ett riksintresse kopplat till Mälarens 

stränder och närliggande områden. Intresset sträcker sig över E18, men begränsas tvetydligt 

av vägen. Med tanke på den begränsningen samt att planändringen inte förslår nya 

exploateringsområden ska inte riksintresset kunna påverkas negativt av planändringen. 

Förordnande enligt 113 § Bygglagen 

I samband med fastställandet av byggnadsplanen 1974, förordnade Länsstyrelsen, med stöd 

av 113 § Bygglagen, ägaren av fastigheterna Bålsta 1:38, 1:75, 2:81 och 3:5 att utan 

ersättning upplåta all mark inom fastigheterna som är obebyggd och som i byggnadsplanen 

upptagits som väg eller annan allmän plats. Förordnandet syftade till att säkra upplåtelsen av 

den allmänna platsmarken och de boendes och allmänhetens tillgång till den. 

Förordnandet upphävdes eller förändrades inte vid antagandet av planändringen 1975 och 

berör därför flertalet av de fastigheter som tillkommit till följd av den tillfälliga ändringen. 

Vid en planändring krävs det därmed ett upphävande av förordnandet för de delar där allmän 

platsmark övergår i kvartersmark (bostadsfastighet). 

Upphävande av förordnande enligt 113 § Byggnadslagen görs av Länsstyrelsen efter 

ansökan från kommun. Innan ansökan ska kommunen informera och möjliggöra för 

synpunkter från berörda fastighetsägare. Berörda anses normalt vara samtliga fastighetsägare 

inom förordnandets ursprungliga byggnadsplan. 
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
Läge, markägoförhållanden och areal 

Planområdet är beläget vid Åsleden ca 1 km norr om Bålsta centrum och omfattar 

bostadsbebyggelse, oexploaterad A-tomt samt parkmark. 

I planområdet ingår 176 Fastigheter som ägs av privatpersoner samt del av Bålsta 1:614, 

som ägs av kommunen.  

Planområdet är cirka 29 hektar. 

Nuvarande markanvändning 

Inom byggnadsplanen (Y20) återfinns enbostadshus, dels friliggande och dels 

kedjekopplade. Som nämnts inledningsvis stämmer ett antal av bostadsfastigheterna inte 

överens med gällande plan. Förutsättningar som gör pågående markanvändning planstridig 

och omöjliggör för berörda fastighetsägare att få bygglov för ny- eller tillbyggnad. 

Den del av fastigheten Bålsta 1:614 som ingår i planområde är i stort sätt uteslutande 

naturmark (barr- och blandskog). Inom gällande plans A-tomt finns dock en 

gemensamhetslokal och en parkering för samfällda fastigheter i nordväst. Byggnaden hyrs i 

dagsläget av en företagare och användningen är att betrakta som verksamhet och därmed 

planstridig (även bygglov saknas). 

 

I Byggnadsplanen pekas ett antal platser ut för just gemensamhetslokaler. Dessa platser 

används i varierande grad som lekplatser och för parkering. Endast en annan lokal har 

byggts. Samtliga platser ingår i Bålsta 1:614 och ägs därmed av kommunen. 

I A-tomtens södra del finns även en grusplan som ansluts via en grusväg, längs med tomten, 

strax utanför planområdet. 
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Service 

Förutom tidigare nämnd affärsverksamhet inom planområdet, återfinns Gransäterskolan, 

Äppelbo- och Täppans förskolor samt tennisbanor, inne och ute, i nordväst. Ytterligare 

service finns i Gamla Bålsta 800 meter i sydväst samt i Bålsta centrum cirka 1 km åt sydost.   

Trafik 

Gatunät 

Åsleden, som nås via Enköpingsvägen, fungerar som matargata till områdets olika kvarter 

vilka försörjer bostadsfastigheterna genom återvänds- eller säckgator. Norrut förlänger 

Häradsvägen som matargata ut från Åsleden. 

I områdets nordvästra del viker Granåsvägen av från Åsleden och fortsätter under E18 mot 

Lilla Ullfjärden. 

Gång- och cykelnät 

Från området löper ett flertal gångstigar ned mot Ullevivägen. Ifrån väster utgår även vägar 

parallellt med Åsleden ned mot Gamla Bålsta. Precis söder om planområdet löper 

Upplandsleden, från Lilla Ullfjärden mot avslutet vid Bålsta station. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats finns i Gamla Bålsta, cirka 800 meters gångväg. Bålsta station nås 

via cirka 1,1 km gångväg. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Området ingår i det kommunala VA-verksamhetsområdet och är försett med anslutningar till 

befintliga VA- och dagvattenledningar, eller har goda möjligheter att ansluta sig till dem. A-

tomtens södra del korsas av en huvudledningen för Vatten och spillvatten. Ledningen 

bedöms inte aktuella att flytta på. 

Dagvatten 

Områdets läge uppe på grusåsen borgar för god infiltration. I och med att tomten vid 

Åsleden 20 endast är marginellt hårdgjort kommer en exploatering leda till ökade mängder 

dagvatten som kräver alternativ infiltration. Sådana alternativ kommer att samrådas med 

VA-enheten under planarbetet, alternativt hanteras i en separat dagvattenutredning.  

Övriga nätförbindelser 

Kabelledningar finns draget genom området. Ytterligare ledningsdragning kommer att 

klargöras under planarbetet. 

Markförhållanden 

Geologi 

Planområdet ligger uppe på Bålstaåsen och marken består därför av åsmaterial, 

företrädelsevis grus och ska inte innebära några komplicerade grundförhållanden. 

Förorenad mark 

Ingen känd förorenad mark finns i eller i anslutning till föreslaget planområde 
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Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde för genomträngning av radonhaltiga 

gaser då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det 

saknas dock en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, 

förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överstiga 200 Bq/m3. Med 

utgångspunkt i planområdets geologi bör ny bebyggelse utföras radonsäkert. 

Natur 

Inga utpekade eller uppmärksammade naturvärden finns inom eller i nära anslutning till 

föreslaget planområde.  

Kultur 

Inga kända fornlämningar finns i eller i anslutning till föreslaget planområde. 

Rekreation 

I anslutning till området går dock del av Upplandsleden, till största del omsluten av 

naturmiljön på åsen vilken enligt den fördjupade översiktsplanen har ett socialt värde som 

rekreations- och strövområde. 
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GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

 Bestämning av exploatör 

 Avtal 

Markanvisningstävling 

Planavtal, genomförandeavtal 

 Planförfarande Standardförfarande 

 Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 

 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 

 Dagvatten (samråds initialt med VA-enheten), för att studera förändrade 

dagvattenflöden vid Åsleden 20 

Vilka tillstånd krävs och när? 

 Upphävande av förordnande enligt 113§ Byggnadslagen. Upphävandet ska vara 

genomfört innan antagande av detaljplan. 

EKONOMI OCH KALKYLER 

Preliminära kostnader i planprocessen  

 Arbetskostnader 

 Ev. Dagvattenutredning 

 Fastighetsförteckning 

 Grundkarta 

 Ortofoto 

 Utskick 

Preliminära kostnader vid genomförande 

 Projektering och utbyggnad av väganslutning till Åsleden 20  

 Anslutning till elnät  

 Anslutning till VA 

 Anslutning till övrig nätinfrastruktur 

 Lantmäterikostnader 

Ev. kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 

PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 2:a kvartalet 2017 

Granskning 3:a kvartalet 2017 

Antagande 4:e kvartalet 2017 

 

Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett 

inträffar.  
 

 

 

Isabell Lundberg   Anton Karlsson 

Plan- och utvecklingschef Planarkitekt 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 88 Dnr 2015/00286  

Markanvisning för Bovieran på fastigheten Väppeby 
7:218 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag till beslut om markanvis-

ning för Bovieran på fastigheten Väppeby 7:218. Detta eftersom en samlad 

bedömning av markanvändningen i centrumetappen bör göras innan beslut 

om markanvisning fattas.  

Sammanfattning  

Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 

2015-06-16 se ärende KS 2015/00286.  

Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Väppeby 7:218 

som idag utgör centrumparkering och är en del i Bålsta centrumutbyggna-

den, etapp 7. Marken är tänkt att sedermera bebyggas med ett av Exploatö-

rens koncepthus för 55+ boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta 

cirka 55 lägenheter samt lokaler i halva bottenvåningen. Bovierans nya ”Ci-

tymodell” som har tagits fram för att kunna byggas i stadsmiljö har en 

byggnadsarea på cirka 2500 kvm och området omfattar totalt en areal om 

cirka 4500-5000 kvm.  

Markanvisningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid 

förhandla med kommunen kring genomförandeavtal med fastighetsöverlå-

telse för det anvisade området.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 

Skisser på Bovierans koncepthus ”Bovieran City”  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd yrkar att förvaltningens förslag till beslut om markanvisning ska 

avslås då en samlad bedömning över markanvändningen i centrumetappen 

bör göras innan beslut om markanvisning fattas.  

Carina Lund yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Agneta Hägglund yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) konstaterar att två förslag till beslut föreligger, 

dels förvaltningens förslag till beslut om markanvisning till Bovieran och 

dels Owe Fröjds (Båp) yrkande om avslag på förvaltningens förslag till be-

slut för att istället göra en samlad bedömning av markanvändningen.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med för-

valtningens förslag till beslut och därefter om arbetsutskottet beslutar i en-

lighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar 

i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 
0171 – 527 86 
sara.veidemann@habo.se 

 

Markanvisning för Bovieran 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten 

Väppeby 7:218 i Bålsta centrum till Bovieran AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att teckna markanvisnings-

avtal med Bovieran AB. Förvaltningen har därefter rätt att förlänga av-

talet samt godkänna eller avslå att Exploatören sätter annan part i sitt 

ställe.  

 

Sammanfattning 

Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 

2015-06-16 se ärende KS 2015/00286.  

Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Väppeby 7:218 

som idag utgör centrumparkering och är en del i Bålsta centrumutbyggna-

den, etapp 7. Marken är tänkt att sedermera bebyggas med ett av Exploatö-

rens koncepthus för 55+ boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta 

cirka 55 lägenheter samt lokaler i halva bottenvåningen. Bovierans nya ”Ci-

tymodell” som har tagits fram för att kunna byggas i stadsmiljö har en 

byggnadsarea på cirka 2500 kvm och området omfattar totalt en areal om 

cirka 4500-5000 kvm.  

Markanvisningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid 

förhandla med kommunen kring genomförandeavtal med fastighetsöverlå-

telse för det anvisade området.  

 
Ärendet 
Markanvisning 
Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 

2015-06-16 se ärende KS 2015/00286. En markanvisning innebär enligt lag 

om riktlinjer för kommunala markanvisningar att kommunen ger en Exploa-

tör ensamrätt att under viss tid och under givna villkor förhandla om genom-

förandeavtal med fastighetsöverlåtelse, dvs. kommunen kan inte under av-

talstiden välja att sälja markområdet till någon annan. Planuppdrag med ef-

terföljande planavtal ska tas i ett större sammanhang för fler projekt samti-

digt i den delen av centrumprojektet. Detta kommer dock att tas upp som ett 

separat ärende vid ett senare sammanträde.  

Bovieran och deras boendekoncept 

Bovieran AB är ett bolag inom Bovieran Holding AB-koncernen. Bakom 

koncernen står det Göteborgsbaserade bolaget Fastighets AB Balder. 
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Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Väppeby 7:218 

som är markerad på bifogad karta till utkast till markanvisningsavtal. Mar-

ken är tänkt att sedermera bebyggas med ett av Exploatörens koncepthus för 

55+ boende i bostadsrättsform som beräknas omfatta cirka 55 lägenheter 

samt lokaler i halva bottenvåningen. Bovierans nya ”Citymodell” som har 

tagits fram för att kunna byggas i stadsmiljö har en byggnadsarea på cirka 

2500 kvm och området omfattar totalt en areal om cirka 4500-5000 kvm.  

Företagets boendekoncept riktar sig till en senior målgrupp där utformandet 

av den stora gemensamma inglasade trädgården syftar till att skapa gemen-

skap, trygghet och interaktion mellan de boende.  

Lägenheterna är fördelade på 2-3 rum och kök i varierande storlekar, samt-

liga lägenheter är genomgående och har balkong. De stora inglasade träd-

gården uppgår till cirka 900 kvm. I konceptet ingår övernattningslägenhet 

och tillgängliga utrymmen som kan disponeras för friskvård, mat-

sal/hobbyrum eller liknande. 

Behovet av olika typer av bostadskoncept ökar. Det förslagna konceptet är 

beprövat i andra kommuner runt om i landet och har fått bra respons och ef-

terfrågan. Den nya Bovieran City har däremot inte uppförts någonstans 

ännu. 

Processen 

Under vår och försommar har ett antal möten skett mellan förvaltningen och 

företrädare för Bovieran. Ett flertal alternativa placeringar av ett Bovieran-

hus av såväl deras Classicmodell som deras nya Citymodell har studerats. 

Vid en samlad bedömning har parterna kommit fram till att detta område är 

det mest intressanta och då för ett Bovieran City. 

För att visa parternas intresse att gå vidare med ett exploateringsprojekt i 

detta tidiga skede tecknas detta markanvisningsavtal som ger Exploatören 

ensamrätt till att förhandla om markområdet under två års tid. Markanvis-

ningsavtalet fungerar här som ett intentionsavtal utan övriga förpliktelser. 

Separat ska sedan planavtal samt genomförandeavtal med fastighetsöverlå-

telse arbetas fram.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eftersom markanvisningen inte innebär några ekonomiska förpliktelser han-

teras ekonomin inom det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan och 

sedermera ett genomförandavtal med fastighetsöverlåtelse. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs utan sker inom ramen för planarbete och genomfö-

randeavtal med fastighetsöverlåtelse. 
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Beslutsunderlag 

– Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 

– Skisser på Bovierans koncepthus ”Bovieran City”. 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- & utvecklingsavdelningen 

Bygg- & miljöförvaltningen 

 

 













 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 89 Dnr 2016/00442  

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 
3 och 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 

Björnbro, Logistik Bålsta, kvarter 3 och 4. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om upplå-

ning av 35 miljoner kronor för projektets genomförande år 2017.  

Sammanfattning  

Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 Lo-

gistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av Ge-

nomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med Ben-

ders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för pro-

jektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet gener-

eras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under förutsättning 

att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att anläggningsavgift infra-

struktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att markpriset uppgår till minst 

250 kr/kvm för återstående mark inom kvarter 4.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomienheten 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Projektledare 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 3 och 4 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 

Björnbro, Logistik Bålsta, kvarter 3 och 4. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 

upplåning av 35 miljoner kronor för projektets genomförande år 2017.    

 

Sammanfattning 

Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av 

Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med 

Benders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet 

genereras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under 

förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att 

anläggningsavgift infrastruktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att 

markpriset uppgår till minst 250 kr/kvm för återstående mark inom 

kvarter 4.   

 
Ärendet 

Budgeten för Logistik Bålsta kvarter 3 och 4 omfattar investeringar i 

infrastruktur; gator, gc-vägar, vatten- och avlopp, dagvatten och naturmark. 

Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda exempelvis ny 

cirkulationsplats på Kraftleden vid infarten till Västerskogs industriområde 

och breddning och förlängning av Björnängsvägen samt investeringar som 

kommer att genomföras så snart detaljplanen för det tredje kvarteret i 

Logistik Bålsta vunnit laga kraft. Budgeten är framtung eftersom stora 

investeringar måste ske innan marken kan försäljas och infrastrukturkostnad 

erläggas. Budgeten är beräknad förutsatt att kommunen köper mark från 

Håbo Marknad AB. 

Exploateringsbudget: 

Projektbudget 

Hela projektet förväntas ge ett överskott på ca 43,8 miljoner kronor. 

  

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 

projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, 

gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade kostnaden för 

anläggningarna är ca 52,7 miljoner kronor.  
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Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal med 

Kilenkrysset, ramavtal med Benders samt med kommande köpare inom 

kvarter 4 förväntas ge 57,5 miljoner kronor. Detta under förutsättning att vid 

kommande försäljningar ska en anläggningsavgift (gatukostnad) med minst 

225 kr/kvm tas ut.  

 

Anläggningstillgångar VA 

Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VA-

enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 

taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. Kostnader för 

utbyggnad av VA inom området bedöms till 33,9 miljoner kronor. Intäkter 

enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca 27,3 miljoner kronor. Detta ger ett 

negativt resultat på 4,8 miljoner kronor för VA-verksamheten. I 

exploateringsavtalet med Kilenkrysset har inte gällande VA-taxa debiterats 

vilket inneburit att ett underskott med 4,8 miljoner kronor uppkommit för 

VA-kollektivet. I exploateringsbudgeten kompenseras VA-kollektivet av 

skattekollektivet med 4,8 miljoner kronor så att resultatet blir 0. Kostnaden 

för denna kompensation tas från resultatet. 

 

Markförsäljning 

Inom kvarter 3 och 4 säljs totalt ca 56,6 hektar (ha) mark. Försäljning av 

ca 30 ha till Kilenkrysset ger 24,8 miljoner kronor, till Benders 11 miljoner 

kronor och den osålda marken förväntas inbringa minst 34 miljoner kronor 

vid ett markpris på minst 250 kr/kvm. Totalt förväntas markförsäljning ge 

en intäkt på ca 70 miljoner kronor. Kostnaderna för markförvärv mm uppgår 

till ca 28,5 miljoner kronor vilket ger ett förväntat resultat på 41 miljoner 

kronor.  

 

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen 

för kvarter 3 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal ska infrastrukturen 

utföras innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att upplåning 

behöver sker år 2017 med 35 miljoner kronor. Från år 2018 förväntas 

projektet ge ett överskott. 

 

Anläggningsavgift för infrastruktur och markpris för kommande 

försäljningar kommer att fastställas i förhandlingar med köpare och ska följa 

marknadspriserna för mark i regionen men ska ha sin utgångspunkt i de 

ovan redovisade beloppen. 

 

Driftskostnad 

Gatuavdelningen får från och med 2018 en ökad driftskostnad för Logistik 

Bålsta med 560 000 kr årligen. Hänsyn till denna ökade kostnad ska tas i 

kommande budgetsprocess. 

 

Riskanalys 

Den största finansiella risken för projektet ligger i det fall detaljplaner för 

kvarter 3 och 4 inte vinner laga kraft. Då uteblir finansiering av de redan 
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gjorda investeringarna med 16,7 miljoner kronor. Även högre 

entreprenadkostnader än beräknat och minskad efterfrågan och 

betalningsvilja på industrimark utgör en risk. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Total Bokslut Budget Plan Plan Plan Plan Senare

Totalt budget t o m 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inkomster 159 447 50 4 896 31 388 31 983 63 425 27 705 0

Utgifter -115 628 -28 907 -1 858 -67 011 -12 555 -718 -4 755 0

Nettoexploatering 43 819 -28 857 3 038 -35 623 19 428 62 707 22 950 0

Driftbudget efter projektslut

Gatuavdelningen, drift -560 -560 -560 -560

Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto -472 -545 144

Finansieringsbehov, årligt från 2016 0 -35 623 19 428 62 707 22 950 0 

Uppföljning 

Uppföljning av projektet i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen 

Kartbilaga  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomi 



 

Kvarter 3 

Kvarter 4 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 90 Dnr 2013/00056  

Markförsäljning till Kilenkrysset inom området Björn-
bro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om förnyelse 

av Avtal om marköverlåtelse och exploatering och ersätter därmed det till-

äggsavtal som godkändes av Kommunfullmäktige 2015--12--14.  

Sammanfattning  

Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan Kilenkrys-

set AB, Håbo marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets giltigt förut-

satte att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast november 2015. 

Då detaljplanen inte vunnit laga kraft än som följd av att beslutet att anta de-

taljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-10-27) måste av-

talet förnyas för att gälla. Parterna ska därför träffa en överenskommelse. 

Överenskommelsen innebär att tidigare avtal om marköverlåtelse och explo-

atering förnyas, avtalstiden är två år, Kilenkrysset AB står för de åtgärder 

med avseende större vattensalamander som ska utföras samt villkor om 

byggnadsskyldighet införs. Avtalet har kompletterats med uppgifter om hur 

stor byggnation i kvadratmeter som ska vara påbörjad inom fem år för att 

inte viten ska erläggas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Överenskommelse om förnyelse av avtal om marköverlåtelse och exploate-

ring.  

Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Kilenkrysset AB 

Håbo Marknas AB 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta 
tätort 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om 

förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering och ersätter 

därmed det tilläggsavtal som godkändes av Kommunfullmäktige 

2015-12-14.   

 

Sammanfattning 

Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan 

Kilenkrysset AB, Håbo marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets 

giltigt förutsatte att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast 

november 2015. Då detaljplanen inte vunnit laga kraft än som följd av att 

beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-

10-27) måste avtalet förnyas för att gälla. Parterna ska därför träffa en 

överenskommelse. Överenskommelsen innebär att tidigare avtal om 

marköverlåtelse och exploatering förnyas, avtalstiden är två år, 

Kilenkrysset AB står för de åtgärder med avseende större vattensalamander 

som ska utföras samt villkor om byggnadsskyldighet införs. Avtalet har 

kompletterats med uppgifter om hur stor byggnation i kvadratmeter som ska 

vara påbörjad inom fem år för att inte viten ska erläggas.   

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare tagit tre beslut i ärendet. Det första 

2013-09-23§ 66 då avtal om marköverlåtelse och exploatering godkändes, 

det andra 2013-11-11 § 82 då ett tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse 

och exploatering godkändes samt ett tredje 2015-12-14 § 93 då ett 

tilläggsavtal till avtal om marköverlåtelse och exploatering godkändes. 

2015-12-14 beslutade Kommunfullmäktige om förlängning av nuvarande 

avtal under förutsättning att avtalet kompletteras med: 

- Den redovisade byggnationen ska vara färdigställd senast 5 år 

efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

- Om inte detta uppfylls återgår köpet till samma summa som 

återfinns i köpebrevet, alternativt att detta avtal upphör att gälla, 

detta under förutsättning att parterna inte överenskommer om annat, 

och efter godkännande av kommunstyrelsen. 

Om köpet inte genomförs, eller återgår enligt ovan, har parterna med 

anledning av detta ingen skadeståndsskyldighet gentemot varandra.  

Avtal om marköverlåtelse och exploatering är förfallet sedan 2015-11-26 

och måste därmed förnyas för att gälla. Enligt Jordabalkens 4 kapitel får 

”köps fullbordan eller bestånd ej göras beroende av villkor under mer än två 
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år från den dag då köpehandlingen upprättades.” Villkor om 

byggnadsskyldighet enligt ovan måste därmed omformuleras för att avtalet 

ska vara giltigt. Den byggnation som ska utföras inom kvarter 3 Logistik 

Bålsta är mycket omfattande och har därmed en lång byggtid. Området är 

cirka 30 hektar och byggrätten inom detaljplanen är cirka 88 000 

kvadratmeter lokaler för lager/logistik. I syfte att säkerställa att Kilenkrysset 

utför sin byggnadsskyldighet inom rimlig tid har villkor formulerats om att 

halva den föreslagna bebyggelsen, d v s 77 500 kvm BTA, ska vara 

färdigställd inom fem år annars utgår vite på halva köpeskillingen 

(12 400 000 kr) och inom planens genomförandetid (10 år) ska all 

bebyggelse, d v s 155 000 kvm BTA, inom planområdet vara färdigställd 

annars utgår vite om halva köpeskillingen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detta avtal om marköverlåtelse och exploatering påverkar inte tidigare 

redovisningar i ärendet avseende ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Om detaljplanen inte vunnit laga kraft inom två år ska avtalet förlängas eller 

så förfaller avtalet. 

Beslutsunderlag 

– Överenskommelse om förnyelse av avtal om marköverlåtelse och 

exploatering. 

– Kartbilaga  

   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Kilenkrysset AB 

Håbo Marknad AB 

 



Kartbilaga 
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 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 91 Dnr 2015/00283  

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ramavtal inför tecknande av 

Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4, del av 

fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-11-23 § 191 uppdragit åt förvaltningen 

att i samråd med Håbo Marknads AB, träffa avtal om markförsäljning till 

Benders, enligt det anbud som inkommit från Benders. 

Ett förslag till ramavtal har tagits fram mellan parterna i syfte att tydliggöra 

förutsättningarna för exploatering av området och detta ska ligga till grund 

för det genomförandeavtal som ska tecknas mellan parterna i samband med 

att detaljplanen antas. 

Ramavtalet reglerar bland annat vilka områden som Benders Fastighets KB 

avser att förvärva av kommunen, vilket markpris som ska gälla vid försälj-

ningen, vilka exploateringskostnader som ska betalas av Benders utöver 

markpriset samt ansvarsfördelningen mellan parterna för det kommande ge-

nomförandet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Ramavtal inför tecknande av Genomförandeavtal för detaljplaneområde Lo-

gistik Bålsta kvarter 4, del av fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 

samt Lundby 2:1.  

Kartbilaga 1  

Översiktskarta 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Benders Fastighets KB 

 

 





Aktuellt område 

Del av kvarter 4 Logistik Bålsta 

Omfattas av 

försäljningen 



Ny gång- och 

cykelväg 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2015/00283 nr 69010 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Plan- och utvecklingschef 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ramavtal inför tecknande av 

Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4, del 

av fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1.    

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-11-23 § 191 uppdragit åt förvaltningen 

att i samråd med Håbo Marknads AB, träffa avtal om markförsäljning till 

Benders, enligt det anbud som inkommit från Benders. 

Ett förslag till ramavtal har tagits fram mellan parterna i syfte att tydliggöra 

förutsättningarna för exploatering av området och detta ska ligga till grund 

för det genomförandeavtal som ska tecknas mellan parterna i samband med 

att detaljplanen antas. 

Ramavtalet reglerar bland annat vilka områden som Benders Fastighets KB 

avser att förvärva av kommunen, vilket markpris som ska gälla vid 

försäljningen, vilka exploateringskostnader som ska betalas av Benders 

utöver markpriset samt ansvarsfördelningen mellan parterna för det 

kommande genomförandet.    

 
Ärendet 

Förvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-23 redovisat förslag till 

markförsäljningen till Benders av Kvarter 4 inom Logistik Bålsta samt 

redogjort för olika scenarier och ekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-10-26 § 172 uppdragit åt 

Kommundirektören att träffa avtal med Benders med utgångspunkt i tidigare 

intentionsavtal. Kommunstyrelsen har i samma beslut även uppdragit åt 

Kommundirektören att förhandla fram bästa möjliga pris. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2015-11-23 § 191 uppdragit åt förvaltningen 

att i samråd med Håbo Marknads AB, träffa avtal om markförsäljning till 

Benders, enligt det anbud som inkommit från Benders. 

Enligt anbudet från Benders vill bolaget förvärva 10 ha av kvarter 4. 

Benders har för denna etablering inga krav på utbyggnad av infrastruktur, 

nya vägar, VA mm då ny mark enligt anbud kommer att ansluta till befintlig 

ägd fastighet av Benders. Om Benders i en framtid behöver ansluta till en då 

utbyggd infrastruktur är företaget villig att betala för denna anslutning till 

gällande marknadspris.  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2015/00283 nr 69010 

 

Ett förslag till ramavtal har tagits fram mellan parterna i syfte att tydliggöra 

förutsättningarna för exploatering av området och detta ska ligga till grund 

för det genomförandeavtal som ska tecknas mellan parterna i samband med 

att detaljplanen antas. 

Ramavtalet reglerar bland annat vilka områden som Benders Fastighets KB 

avser att förvärva av kommunen, vilket markpris som ska gälla vid 

försäljningen, vilka exploateringskostnader som ska betalas av Benders 

utöver markpriset samt ansvarsfördelningen mellan parterna för det 

kommande genomförandet.  

De områden som omfattas av ramavtalet är ca 10 ha av fastigheterna 

Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1. Området framgår av 

Bilaga 1. Därutöver ska fastigheten Bålsta 3:23 och ca 1 300 kvm av Bålsta 

1:614 överlåtas till Benders. Köpeskillingen för marken uppgår totalt till 

11 033 000 kronor.  

Benders ska även ersätta kommunen med 1 250 000 kronor för kommunens 

kostnad för anläggande av en ny gång- och cykelväg då nuvarande gång- 

och cykelväg måste tas bort som följs av Benders expanderande verksamhet. 

Vidare ska ledningsrätt eller servitut bildas för kommunens befintliga 

ledningar inom området. VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt 

gällande VA-taxa ska erläggas till Kommunen. 

Det område som förvärvas av Benders kommer inte ha utfart via 

Björnängsvägens förlängning. I det fall Bolaget önskar nyttja 

Björnängsvägens förlängning ska en planändring ske och Bolaget ska 

erlägga gatukostnadsersättning. 

Kommunstyrelsen har i beslut 2013-05-20 §99 uppdragit åt förvaltningen att 

utarbeta förslag till detaljplan för Kvarter nr 4 Logistik Bålsta. Så snart 

Ramavtalet och ett planavtal tecknats med Benders kommer planarbetet att 

påbörjas. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detta avtal innebär en intäkt för markförsäljning som uppgår till 

11 033 000 kronor samt en gatukostnadsersättning om 1 250 000 kronor.  

Uppföljning 

Om detaljplanen inte vunnit laga kraft inom två år ska avtalet förlängas eller 

så förfaller avtalet. 

Beslutsunderlag 

 Ramavtal inför tecknande av Genomförandeavtal för 

detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter  4, del av fastigheterna 

Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1. 

 Kartbilaga 1 

 Översiktskarta   

__________ 
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Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Benders Fastighets KB
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Sign Bolaget, Kommunen 

RAMAVTAL inför tecknande av  

Genomförandeavtal för detaljplaneområde LOGISTIK BÅLSTA kvarter 4, 

del av fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1 
 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Benders Fastighets KB 

org. nr. 969663-3560, nedan kallad Bolaget, träffas följande Ramavtal inför Genomförandeav-

tal, nedan kallad Avtalet avseende del av fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 S:8 samt 

Lundby 2:1 i Håbo kommun. 

§2 TIDIGARE BESLUT OCH DETALJPLAN 

2.1 Tidigare beslut 

Håbo kommun har genom 2015-11-23 beslutat att överlåta 10 hektar (ha) av kvarter 4 Lo-

gistik Bålsta till Bolaget.  

2.2 Området och framtida detaljplan 

Avtalet avser ett ca 10 ha stort område för verksamhetsändamål, nedan kallat Området. Par-

terna är medvetna att området avgränsning ska fastställas under planprocessen. Områdets pre-

liminära omfattning framgår av Bilaga 1. 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har beslutat att påbörja planläggning för området 

2013-05-20. Parterna har 2016-08-10 träffat ett Planavtal för arbetet med framtagande av de-

taljplaneförslag. 

 

Till Avtalet hör följande handlingar: 

Bilaga 1 Strukturskiss för Området, daterad 2016-05-18 

§3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att Kommunstyrelsen i Håbo kommun god-

känner detsamma genom beslut som vinner laga kraft. Om denna förutsättning inte uppfylls är 

Avtalet förfallet. 

§4 SYFTE, MÅL OCH ANSVAR 

Detta Avtal tecknas i syfte att tydliggöra förutsättningarna för exploatering av Området och 

ska ligga till grund för det Genomförandeavtal som ska tecknas mellan parterna i samband 

med att detaljplanen antas. Detta Avtal upphör att gälla i sin helhet när Genomförandeavtalet 

undertecknats av båda parter. 

Parternas avsikt är att Området ska utvecklas i huvudsak i enlighet med handlingarna i §2. 

Detaljplanearbetet kommer att fastställa Områdets indelning i kvartersmark och allmän plats, 

byggrättens omfattning, åtgärder som kan behöva vidtas för att genomföra detaljplanen etc. 
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Sign Bolaget, Kommunen 

 

Bolaget ska ansvara för all utbyggnad inom Området som ej är allmän platsmark. 

Kommunen ska ansvara för all utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet. Kommu-

nen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet, d v s ytor som i plankartan marke-

ras med bestämmelserna LOKALGATA, GC-VÄG, NATUR mm. 

Kommunen ska vara huvudman för VA-nätet inom planområdet fram till för varje tomt upp-

rättad förbindelsepunkt (servisavsättning). 

§5 FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE 

5.1 Kommande marköverlåtelse, köpeskilling 

Områdets avgränsning kommer att fastställas genom detaljplaneprocessen. Arealerna kan 

komma att avvika från de nedan angivna. 

Kommunen överlåter med äganderätt till Bolaget 10 ha av Skörby 5:1, Bålsta 2:61, S:8 samt 

Lundby 2:1, för en överenskommen köpeskilling om tiomiljoner kronor (10 000 000 kr), base-

rad på ett pris om 100 kr/kvm tomtyta.  

Kommunen överlåter med äganderätt till Bolaget ca 1 300 kvm av fastigheten Bålsta 1:614, 

för en överenskommen köpeskilling om 183 000 kr.  

Kommunen överlåter med äganderätt till Bolaget fastigheten Bålsta 3:23 för en överenskom-

men köpeskilling om 850 000 kr. 

Samtliga marköverlåtelser ska ske så snart detaljplanen för området antagits och vunnit laga 

kraft. 

5.2 Framtida fastighetsbildning 

Kommunen ska ansöka om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelserna enligt 

5.1. Bolaget ska biträda Kommunens ansökan om fastighetsbildning. Överlåtelse kan ske ge-

nom fastighetsreglering eller genom anstyckning. Detta Avtal får inte ligga till grund för fas-

tighetsbildning. 

Bolaget ska svara för samtliga förrättningskostnader.  

 

5.3 Framtida tillträde 

Bolaget ska tillträda fastigheterna/fastighetsdelarna enligt 5.1 när fastighetsbildningen vunnit 

laga kraft. 

5.4 Betalning av köpeskilling 

Bolaget ska inom 30 dagar från det att båda parter undertecknat Genomförandeavtalet till 

Kommunen erlägga en handpenning för marköverlåtelserna om 2 000 000 kr. Bolaget ska 

senast på tillträdesdagen betala återstående köpeskilling i enlighet med §5.1 ovan mot att 

Kommunen utfärdar kvitterat köpebrev.  

5.5 Fastighetens skick 
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Sign Bolaget, Kommunen 

 

Bolaget, som har besiktigat fastigheten, förklarar sig härmed godta fastighetens skick och av-

står med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av brister och fel i fas-

tigheten.  

5.6 Servitut och ledningsrätt 

Bolaget medger Kommunen att inom Området utan ersättning anlägga och för all framtid 

nyttja, underhålla och ombygga ledningar för vatten- och avlopp, dagvatten, belysning. 

Bolaget medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut, upplåtas med lednings-

rätt eller inrättas som officialservitut i samband med fastighetsbildning. 

5.7 Gatukostnader och VA-anläggningsavgift 

I ovan nämnda köpeskillingar ingår inte gatukostnadsersättning med undantag för Bålsta 3:23 

och del av Bålsta 1:614. 

Området kommer inte ha utfart via Björnängsvägens förlängning. I det fall Bolaget önskar 

nyttja Björnängsvägens förlängning ska en planändring ske och Bolaget ska erlägga gatukost-

nadsersättning. 

Bolaget planerar att hantera dagvattnet för det tillkommande området (10 ha) inom den egna 

nybildade fastigheten. Volymen kommer att slås fast i den kommande dagvattenutredningen. I 

det fall Bolaget inte kan hantera dagvatten, fördröjning och rening, inom eget område är Bo-

laget beredd att ta del av kostnaden för ytvatten anläggning utanför de 10 ha. 

Bolaget ska ersätta Kommunen för projektering och anläggande av ny GC-väg med belysning 

med ett belopp om 1 250 000 kr. Denna ersättning ska erläggas när detaljplanen antagits och 

vunnit laga kraft. 

VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa ska erläggas till Kommunen 

för varje byggrätt. Kommunen har rätt att ta ut VA-anläggningsavgiften när förbindelsepunk-

ten har upprättats. 

§6 INFÖR GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Tidplan 

Kommunen och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att genomföra exploatering på Området och 

intilliggande allmän plats i enlighet med detaljplanen och detta Avtal. 

Bolaget ska, i samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för exploateringen.  

6.2 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget ska, i enlighet med i §2 angivna handlingar och vederbörligt bygglov, svara för all 

bebyggelse och alla anläggningar på kvartersmark inom området. Den i samband med detalj-

planearbete framtagna dagvattenutredningen ska följas.  

Färdigställandet förutsätts hela tiden ske i samverkan med, inom och i anslutning till exploate-

ringsområdet, belägna fastigheter och med berörda myndigheter. Bolaget förbinder sig att ak-

tivt verka för genomförandet av detaljplanen. 

 

6.3 Arkeologiska undersökningar 
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Sign Bolaget, Kommunen 

 

En utredning har konstaterat att fornlämningar finns inom exploateringsområdet, inom såväl 

blivande naturmark som kvartersmark. Den exakta utbredningen är inte känd och ytterligare 

undersökningar kommer att krävas för att kunna anlägga dagvattenanläggningar. Parterna är 

överens om att Bolaget ska ansvara för och bekosta dessa framtida undersökningar. 

§7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

För fullgörande av Bolagets åtaganden enligt framtida Genomförandeavtal ska Bolaget, senast 

inför Kommunfullmäktiges beslut om Genomförandeavtal ställa godtagbar säkerhet, t ex i 

form av bankgaranti, pantbrev, moderbolagsborgen motsvarande 1 250 000 kronor. 

7.2 Exploateringskostnad 

Bolaget ska för administration och uppföljning av detaljplan ersätta Kommunen enligt planav-

tal. Kommunen översänder faktura på beloppet efter det att detaljplan och Genomförandeavta-

let blivit antagna av kommunfullmäktige. 

7.3 Överlåtelse av Avtalet 

Detta Avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 

7.4 Giltighetstid 

Avtalet är giltigt till dess ett Genomförandeavtal tecknats mellan parterna.  

  

§8 TVIST 

Tvist angående tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 

__________________________________________________________________________ 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

………………………………………..   ……………………………………………… 

Ort och datum      Ort och datum  

 

För Håbo kommun     För Benders Fastighets KB 

……………………………………   …………………………………… 

……………………………………   …………………………………… 
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Sign Bolaget, Kommunen 

 

BILAGOR 

- Bilaga 1 Strukturskiss, daterad 2016-05-18 
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 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 92 Dnr 2016/00320  

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) för Uppsala län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan med följande tillägg:  

- Kommunstyrelsen ska uttrycka en högre ambitionsnivå beträffande bred-

band, där målsättningen bör vara att alla ska ha tillgång till bredband år 

2030 och 95% år 2020 

- Kommunen ska i sitt yttrande uttrycka vikten av kommunikationer mellan 

Skokloster och Knivsta.  

Sammanfattning  

Regionförbundet Uppsala län har inkommit med förslag till en regional ut-

vecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. RUS är viktigt för att utarbeta och 

fastställa en strategi för länets utveckling. Strategin handlar om hur vi ge-

mensamt ska kunna skapa bästa möjliga tillvaro för invånare, företag och 

verksamheter i Uppsala län. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig 

om förslaget. 

RUS utgår från tre prioriteringsområden; en region för alla, en växande reg-

ion och en nyskapande region. 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan:  

Håbo kommun ser positivt på att den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen (RUFS) och RUS arbetar mot samma tidshorisont år 

2050. Det skapar en bra sammanhållning av utvecklingen i storregionen.  

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med Stock-

holms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen till 

Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra be-

folkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar aktivt 

med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en för-

stärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska ut-

vecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en viktig 

nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör pekas ut som en 

regional kärna i Uppsala län.  

RUS pekar på vikten av en bättre tillgänglighet inom hela regionen. Håbo 

kommun saknar bra tillgänglighet till Uppsala. Kommunen ser även kopp-

lingen mellan Bålsta och Arlanda som mycket viktig. Betydelsen av Aros-

länken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för Håbo kommun såväl som 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

de västra delarna av Mälardalen, som mycket viktig. Förutom den förbätt-

rade tillgängligheten en sådan länk medför kan den även bidra med att av-

lasta de centrala delarna av Stockholms från trafik. Alternativa sträckningar 

av Aroslänken bör utredas. Håbo kommun anser att sträckningen Bålsta-

Sigtuna bör ingå i fortsatta utredningar, då den är den genaste sträckningen 

från västra Mälardalen till Arlanda.  

Håbo kommun anser att målet i strategin gällande att planera för cirka 5000 

bostäder per år till år 2023 i regionen bör vidareutvecklas. Håbo kommun 

har som målsättning att det byggs 150-200 bostäder per år. Håbo kommun 

anser att planen bör fastställa vad som förväntas av respektive kommun för 

att uppfylla regionens målsättning.  

Beslutsunderlag 

Remiss – Regional utvecklingsstrategi Uppsala län 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med 

tillägg att kommunen behöver uttrycka en högre ambition gällande bredband 

- målsättningen bör vara att alla ska ha tillgång till bredband år 2030 och 

95% år 2020 -samt att ambitionen kring kommunikationer mellan Skoklos-

ter och Knivsta bör uttryckas.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet kan besluta i 

enlighet med förvaltningens förslag och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med 

Leif Zetterbergs (C) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
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Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Frisk, Samhällsplanerare 
 
 

 

Remiss - regional utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län  

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan   

 

Sammanfattning 

Regionförbundet Uppsala län har inkommit med förslag till en regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. RUS är viktigt för att utarbeta 

och fastställa en strategi för länets utveckling. Strategin handlar om hur vi 

gemensamt ska kunna skapa bästa möjliga tillvaro för invånare, företag och 

verksamheter i Uppsala län. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig 

om förslaget. 

RUS utgår från tre prioriteringsområden; en region för alla, en växande 

region och en nyskapande region. 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.   

 
Yttrande 

Håbo kommun ser positivt på att den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen (RUFS) och RUS arbetar mot samma tidshorisont år 

2050. Det skapar en bra sammanhållning av utvecklingen i storregionen.  

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med 

Stockholms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen 

till Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra 

befolkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar 

aktivt med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en 

förstärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska 

utvecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en 

viktig nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör pekas ut som 

en regional kärna i Uppsala län.  

RUS pekar på vikten av en bättre tillgänglighet inom hela regionen. Håbo 

kommun saknar bra tillgänglighet till Uppsala. Kommunen ser även 

kopplingen mellan Bålsta och Arlanda som mycket viktig. Betydelsen av 

Aroslänken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för Håbo kommun såväl 

som de västra delarna av Mälardalen, som mycket viktig. Förutom den 

förbättrade tillgängligheten en sådan länk medför kan den även bidra med 

att avlasta de centrala delarna av Stockholms från trafik. Alternativa 

sträckningar av Aroslänken bör utredas. Håbo kommun anser att 

sträckningen Bålsta-Sigtuna bör ingå i fortsatta utredningar, då den är den 

genaste sträckningen från västra Mälardalen till Arlanda.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-26 KS 2016/00320 nr 69354 

 

Håbo kommun anser att målet i strategin gällande att planera för cirka 5000 

bostäder per år till år 2023 i regionen bör vidareutvecklas. Håbo kommun 

har som målsättning att det byggs 150-200 bostäder per år. Håbo kommun 

anser att planen bör fastställa vad som förväntas av respektive kommun för 

att uppfylla regionens målsättning.  

RUS tar upp att 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara 

anslutna till snabbt bredband år 2030. Håbo kommun har en högre 

ambitionsnivå där målsättningen bör vara att år 2020 ska 95 procent ha 

tillgång till bredband och år 2030 ska alla ha tillgång till bredband.  

Uppsala län ska erbjuda goda kommunikationer mellan kommunerna. Håbo 

kommun anser att förbättrade kommunikationer mellan Skokloster och 

Knivsta är mycket viktig och anser att detta bör tas upp i RUS.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Yttrandet orsakar inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Yttrandet orsakar inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

– Remiss – Regional utvecklingsstrategi Uppsala län   

__________ 

Beslut skickas till 

Regionförbundet Uppsala län: rus@regionuppsala.se  

 

mailto:rus@regionuppsala.se
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FÖRORD

Denna strategi handlar om hur vi gemensamt ska kunna 
skapa bästa möjliga tillvaro för invånare, företag och 
verksamheter i Uppsala län. I framtiden vill vi kunna 

blicka tillbaka och konstatera att vi i slutet av 2010-talet tog 
rätt beslut för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv i en 
nyskapande kunskapsregion. 

För att nå dit krävs långsiktiga åtaganden från alla. Ingen 
enskild kommun, person eller organisation kan förverkliga 
visionen på egen hand. Det gäller att få till ett samlat age-
rande, där insatser för att stärka delarna samtidigt bidrar till 
helheten. Utifrån en berättelse om vilka vi är och vart vi vill. 

Alla invånare, både de som bor här idag och de som 
kommer hit i framtiden, ska känna sig betydelsefulla och 
inkluderade. 

Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas 
snabbast växande – och har en stark tradition av kunskap, 
kultur och kompetens. Länet har en väl utvecklad basin-
dustri men är också framstående inom framtidsbranscher 
som life science med Akademiska sjukhuset, gröna näringar, 
energiteknik och avancerade material – från pulverstål till 
nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom 
servicesektorn och många nya innovationsbolag växer fram. 

Arbetslösheten är bland de lägsta i landet. 
Uppsala län har genom alla tider välkomnat nya invånare 

som bidragit till utveckling. Regionens kunskapstradition är 
stark i Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, 
där forskning, utbildning och samverkan främjar kunskap, 
demokrati och samhällsutveckling. 

Vår region präglas av närhet, med små avstånd mellan 
de olika orterna. Länet består av åtta kommuner med stor 
landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geogra-
fiskt nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, 
med kusten, Mälaren, Dalälven och livsmiljöer som lockar 
allt fler invånare till sig. Vi har nära till Stockholm och nära 
till andra länder genom Arlanda flygplats.

Framtiden är ljus, även om vi har stora utmaningar. Vi 
bor, verkar och lever i en växande region, som skapar nytt 
och som ger möjligheter. Här har människor god hälsa och 
livskvalitet.

Uppsala x xxxxxxxxx 2016.
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” Den ekonomiska tillväxten är en förutsättning för 
att förbättra och utjämna livsvillkoren men måste 
ske inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter 
långsiktigt.”

UPPDRAGET

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en lång-
siktig strategi som handlar om hur organisationen 
Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och 

utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans 
med kommunerna, näringslivet, myndigheter, civilt samhälle 
och andra aktörer.1 

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), som säger att den 
regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Uppsala – 
ska ”utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling 
och samordna insatser för genomförandet av strategin”. 

Utvecklingsstrategin ska ge vägledning och skapa sam-
manhang som olika aktörer kan relatera sina egna mål och 
prioriteringar till. Konkretiseringen sker i andra styrande 
dokument, strategier och budgetar. 

Länk mellan EU och kommunerna
Denna strategi ingår i en struktur av styr- och policydo-
kument, från EU:s riktlinjer för den ekonomiska politiken 
och sysselsättningspolitiken i ”Europa 2020-strategin” till 
kommunal nivå. Den regionala utvecklingsstrategin är en 
länk mellan dessa olika nivåer. Enligt lagen om regionalt ut-
vecklingsansvar i vissa län och regeringens förväntningar ska 
utvecklingsstrategin vara den politiskt förankrade kompassen 
för länets utveckling. Den ska visa hur olika aktörer tillsam-
mans vill utveckla länet och därmed bidra till att uppfylla 
mål i Europa 2020 och de nationella prioriteringarna. 

Den centrala formuleringen för Europa 2020 är ”en smart 
och hållbar tillväxt för alla”, som stödjer en ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling. EU har fastställt 
överordnade mål för medlemsländernas arbete med Europa 
2020, som i sin tur konkretiserats av Sverige i den nationella 
strategin för hållbar regional tillväxt och stärkt attraktions-
kraft 2015–2020. 

Denna regionala utvecklingsstrategi bygger vidare på 
struktur och erfarenheter från tre tidigare regionala utveck-
lingsstrategier, Uppländsk Drivkraft, sedan 2006. 

Viktiga utgångspunkter för strategin
Innehållet i utvecklingsstrategin ska i första hand spegla 

länets prioriteringar utifrån ett regionalt utvecklingsperspek-
tiv och det som behöver hanteras i samverkan mellan aktörer. 
Uppgifter som vilar på en enskild aktör inom ramen för den 
egna kärnverksamheten och uppdrag som styrs av exempelvis 
nationell lagstiftning ingår därför inte i utvecklingsstrategin. 

Utvecklingsstrategin prioriterar långsiktiga processer och 
strukturer som skapar förutsättningar för en hållbar utveck-
ling, där det ekonomiska, ekologiska och sociala är beroende 
av varandra. Den ekonomiska tillväxten är en förutsättning 
för att förbättra och utjämna livsvillkoren men måste ske 
inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter långsiktigt. 
Den regionala planeringen ska beakta konsekvenserna av 
olika beslut, inte bara för oss som lever i dag utan även för 
kommande generationer. Detta synsätt och perspektiv löper 
som en röd tråd genom utvecklingsstrategin och bildar ut-
gångspunkt för både vision, mål och förslag till insatser. 

Strategin avser utveckling av det geografiska område som 
utgör Uppsala län. Den är därför vägledande för utveck-
lingsarbetet hos långt fler aktörer än huvudmannen Region 
Uppsala, som från 2017 har det regionala utvecklingsansvar 
som vilat på Regionförbundet Uppsala län sedan 2003. 

Strategin förhåller sig både till omkringliggande län/regi-
oner, landet som helhet, Europa och övriga världen. Framta-
gandet har skett i nära dialog med arbetet i Stockholms läns 
landsting, med en ny utvecklingsstrategi för Stockholmsregi-
onen (RUFS), och övriga län i Östra Mellansverige.

Framtagandet har delats in i fyra faser: 
• Fas 1 – förankring – Dialog om utgångspunkter för regi-

onala utvecklingsstrategin med kommuner, länsstyrelsen, 
landstinget, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksu-
niversitet (SLU) samt olika samarbetsforum. 

• Fas 2 – dialog – Totalt har innehållet i kommande RUS 
diskuterats vid närmare ett 100-tal möten under året, med 
uppemot 3500 deltagare. Ett omfattande kunskapsunder-
lag har utarbetats. 

• Fas 3 – remiss – Förslaget till regional utvecklingsstrategi 
skickas ut på remiss. Den färdigställs inför beslut i för-
bundsfullmäktige i december 2016. 

• Fas 4 – överlämnande för fastställande av Region Uppsalas 
fullmäktige 2017.

1 Den pågående processen mot att bilda större regioner kan komma att förändra landets indelning redan från 1 januari 2019. En ny strategi för hela det området kommer i 
så fall att behöva utarbetas.
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OMVÄRLDEN OCH UTMANINGAR FÖR UPPSALA LÄN

En föränderlig omvärld 
Uppsala län är en liten del av ett litet land i en värld som för-
ändras väldigt snabbt. Sveriges och länets framtid avgörs av hur 
världen kommer att utvecklas under kommande decennier. 

Det är en utveckling som kan beskrivas som genuint 
osäker och som ger upphov till ett antal globala samhällsut-
maningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s 
strategier och den nationella politiken. Alla människor, före-
tag, stater och regioner påverkas av dessa samhällsutmaningar 
och har ett ansvar att hantera dem. Det globala hänger ihop 
med det lokala. 

I detta avsnitt beskrivs de globala utmaningarna kortfattat, 
tillsammans med några centrala frågor som den regionala 
utvecklingsstrategin behöver hantera. Därefter sammanfattas 
regionens nuläge, dess styrkor och svagheter, vilket landar i 
fyra övergripande utmaningar för vårt län. 

Världen knyts samman och allt hänger ihop
Den starkaste utvecklingskraften sedan andra världskriget 
kommer ur den snabba globalisering som inneburit ett 
paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och 
samhällen interagerar. Globaliseringen drivs av en snabb 
teknikutveckling, i synnerhet av framväxten av internet, och 
sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer från 
7,4 miljarder till knappt 10 miljarder år 2050. På många sätt 
har världen aldrig haft det bättre. En miljard människor har 
lyfts ur fattigdom under de två senaste decennierna och den 
ekonomiska utvecklingen har stärks. 

Vilken beredskap har Uppsala län att anpassa sig till och ta del 
av den utveckling som sker i världen och hur kan vi bidra till 
en globalt hållbar samhällsutveckling? Vilken roll ska, och vill, 
länet ta i en värld där allt hänger ihop?

Städerna växer
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – 
att vi bor och arbetar i allt större städer. I början av 2010-ta-
let bor hälften av alla människor i städer. År 2030 beräknas 
70 procent av världens invånare bo i städer. 

Städer är tillgängliga, de har ett brett utbud av arbetskraft 
och de erbjuder miljöer som är attraktiva för många indivi-
der och företag. I städerna genereras mer än 80 procent av 
global BNP. Stadstillväxten erbjuder möjligheter att skapa 
hållbara samhällen och städer, med hållbara transportlösning-
ar, energieffektiva byggnader och införande av nya tekniska 
lösningar. 

Hur drar Uppsala län nytta av närheten till Stockholm och sam-
tidigt utvecklar en egen särart som nordlig nod i huvudstadsre-
gionen? Hur skapar vi sammanhållning mellan länsdelarna och 
får hela länet att utvecklas? 

Tekniken och digitaliseringen utvecklas snabbt
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling har 
förändrat tillvaron för människor och företag i hela världen 
på oerhört kort tid. Tekniken kommer att ta stora steg framåt 
och nya innovationer lär förändra vårt beteende och få dra-
matiska konsekvenser för staters, näringslivets och individers 
sammankoppling, produktivitet, effektivitet, ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning.

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar 
och innovation stödjer framväxten av en lokal och global 
delningsekonomi som gör underutnyttjade resurser tillgäng-
liga för fler. 

Hur kan människor och näringsliv dra nytta av den nya tekni-
ken? Hur förbereder vi oss inför en föränderlig arbetsmarknad, 
där allt fler arbetstillfällen ersätts av ny teknik? Hur görs hela 
befolkningen delaktig i denna samhällsförändrande trend?

Klimatet förändras och miljön hotas
Den snabba globaliseringen, växande ekonomier och ökat 
välstånd sedan 1950-talet har fått och kommer att få stora 
konsekvenser på jordens klimat och ekosystem. Bara några 
graders högre medeltemperatur medför allvarliga konsekven-
ser för kommande generationers livsförutsättningar. 

Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa över 
utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans 
kontroll. Det krävs en smart och innovationsdriven utveck-
ling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt välbefin-
nande och som håller sig inom ramarna för vad planeten och 
miljön kan bära. 

Den svenska ambitionen är att vara internationellt ledande 
i arbetet med att nå en hållbar utveckling och bli ett av värl-
dens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur 
minskade utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, 
jobb och välstånd. 

Hur förbereder vi oss inför ett varmare klimat och förändringar 
i ekosystemen? Hur lyckas människor, företag och offentliga 
organisationer ställa om samhället i hållbar riktning? 

»»
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Konflikterna och de sociala spänningarna ökar 
Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen. Flera 
av dem riskerar dock att få återverkningar även utanför de 
direkt berörda länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens 
om sinande naturresurser, vatten och livsmedel kan väntas ge 
upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått 
under senare tid är sannolikt bara början på en större folk-
vandring som kommer att pågå i många år framåt. 

Nationellt riskerar missnöje, orättvisor och utanförskap 
skapa sociala spänningar som kan följas av främlingsrädsla 
och minskad tillit i samhället. 

Hur kan länets aktörer agera för att alla ska känna delaktig-
het, tillit och tillhörighet i samhället? Hur skapar vi en öppen 
region som drar nytta av den kompetens och erfarenhet som 
människor bär med sig till Sverige? 

Befolkningen växer och andelen äldre ökar 
Förändringar i befolkningens sammansättning har stor be-
tydelse för de offentliga välfärdssystemen. Enligt den senaste 
långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning år 2060 
uppgå till 12,9 miljoner, en ökning från idag med mer än 3 
miljoner. Beaktat senare års invandring och befolkningsök-
ning beräknas Uppsala läns befolkning öka från 355 000 
invånare till uppemot 510 000 invånare år 2050.

Under kommande decennier har Sverige stora demogra-
fiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande 
skatteunderlag. Den högre livslängden innebär att andelen 
äldre ökar snabbt, vilket riskerar att öka kostnaderna för vård 
och omsorg – även om människor kommer att vara friska 
längre än gårdagens pensionärer. 

Hur klarar länet att möta befolkningsökningen med bostäder, 
kapacitet i infrastrukturen och utbyggd service? Hur ska offent-
lig sektor möta växande krav och förväntningar på välfärden? 

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska 
geografin förändras 
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar. 
De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomis-
ka geografi lyckas locka till sig investerare, besökare och 
invånare med de bästa förutsättningarna för hållbar ekono-
misk utveckling och jobbskapande. Administrativa gränser 
luckras upp och människor och företag verkar i allt större 
arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre eko-
nomisk tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner. 

Hur kan regionens aktörer skapa bästa möjliga förutsättningar 
för näringslivet att svara upp mot den globala konkurrensen? 
Hur ska regionen kunna stärka sin attraktionskraft och locka till 
sig fler företagsetableringar, nya talanger och besökare?

En framgångsrik region med potential
De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en – i jämförel-
se med andra svenska regioner – stark utveckling. Flera 
indikatorer pekar på att länet är attraktivt för både företag 
och individer att bo och verka i. Länet har en stark sysselsätt-
nings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med 
ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i 
landet vid sidan av Stockholm. 

Länet har bland landets lägsta arbetslöshet, även om den 
skiftar mycket mellan kommuner och mellan olika grupper. 
Utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar 
av gymnasieskolan har mycket svårt att komma in på arbets-
marknaden.

Den samlade förmågan till förnyelse och innovation ligger 
i en rad mätningar i toppskiktet för riket. Något som i sin tur 
bidrar till att näringslivet har en god internationell konkurrens-
kraft. Detta, tillsammans med ett starkt regionalt utvecklingssys-
tem, en diversifierad arbetsmarknad med två ledande universitet 
och ett antal statliga myndigheter, har bidragit att regionen 
klarar konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska 
regioner.

Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen, närhe-
ten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god till-
gänglighet inom och mellan regionerna. Det finns också en 
närhet mellan stad och land, genom överlag god infrastruktur 
och kommunikationer som skapar goda förutsättningar för 
en levande landsbygd. 

Att Uppsala län kan uppvisa en stark historisk utveckling 
innebär inte att det inte finns områden som behöver utveck-
las och stärkas. 

Det handlar exempelvis om att möta den efterfrågan 
på bostäder som en växande befolkning ställer och ökad 
kapacitet på mjuk och hård infrastruktur, för att ytterligare 
integrera regionen i en större växande huvudstadsregion. På 
det sociala området gäller det att öka sysselsättningsgraden 
och framförallt minska avhoppen på grundskole- och gym-
nasienivå samt minska skillnaderna mellan kvinnor och män 
och mellan länets kommuner. 

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat 
med hot och möjligheter från omvärlden, leder fram till fyra 
övergripande utmaningar för Uppsala län. 

Fyra utmaningar för Uppsala län
• Att vara en öppen och attraktiv region som bidrar till att 

invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god 
hälsa och delaktighet i samhälle och arbetsliv. 

• Att utvecklas till en växande och tillgänglig del av en större 
region, som erbjuder goda kommunikationer, trygga livs-
miljöer och bostäder efter behov, och samtidigt förbättrar 
miljön.

• Att vara en hållbar och nyskapande region som ger för-
utsättningar för ett växande arbetsliv och värdeskapande 
företag i en världsledande miljö för innovation, kreativitet 
och kompetens. 

• Att stärka den regionala samverkan och med god ekono-
misk bärkraft säkra välfärden och investera för framtiden. 
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FRÅN VISION TILL ÅTAGANDEN

Utvecklingsstrategins vision visar på ett långsiktigt önsk-
värt tillstånd. Den bygger på länets styrkor och ingår i den 
gemensamma berättelsen. Den svarar upp mot omvärldens 
förändringar och erbjuder lösningar på den funktionella 
regionens långsiktiga utmaningar. Den inkluderar alla och 
visar att vi är en del i det globala samhället, ansvariga både 
för både vår egen och för den globala utvecklingen.

VISION
Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 
lyskraft

Prioriterade områden, mål och åtaganden
Den långsiktiga och riktningsgivande visionen konkretiseras 
i tre prioriterade områden som knyter an till ovan utpekade 
utmaningar. 

En region för alla tar utgångspunkt i länets invånare och 
den socialt hållbara utvecklingen. 

En växande region fokuserar på det geografiska området 
och den rumsliga strukturen i länet samt den ekologiska 
hållbarheten. 

En nyskapande region tar fasta på den ekonomiska håll-
barheten och förmågan till förnyelse i företag och organisatio-
ner i en globalt konkurrensutsatt värld. 

Varje prioriterat område innehåller: 
• Mätbara mål som visar vad som behöver uppnås på läns-

nivå. För att ge målen relevans och realism kan flera mål 
brytas ner på kommunal nivå, utifrån nuläge och ambition 
i respektive kommun.1 

• Åtaganden som visar vad som behöver göras för att nå 
målen. 
Samtliga prioriterade områden, mål och åtaganden sam-

manfattas på sista sidan i detta dokument. 
Det avslutande kapitlet handlar om hur strategin ska 

omsättas i handling. Kapitlet berör de organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningarna att kunna hantera utmaningar 
som spänner över olika sektorer och geografiska områden. 

1 Bakgrund till målen och nivåer ges i separat målbilaga.

”  Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft
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EN REGION FÖR ALLA

Nuläge, utmaningar och mål
Uppsala län har i stort sett en välmående och välutbildad be-
folkning. Hälsan skattas som bra eller mycket bra hos nästan 
tre fjärdedelar av befolkningen och invånarnas utbildningsni-
vå är högre än i riket som helhet. Regionen står väl rustad för 
att skapa en utveckling som garanterar långsiktig hälsa och 
välfärd hos invånarna. Samtidigt begränsas människors po-
tential och livskvalitet av ojämlikheter i samhället. Skillnader 
finns inom och mellan kommuner, och mellan befolknings-
grupper, och syns oavsett om vi tittar på hälsa, utbildnings-
nivå, sysselsättningsgrad eller de levnadsvanor som ger ökad 
risk för olika folksjukdomar. 

För att utjämna skillnader i hälsa och utbildning är en bra 
start i livet grundläggande. En barndom med hälsa, trygghet, 
kunskap och gemenskap ger en grund för att klara av livet. 
Med utbildning kommer kompetens, egenmakt och förut-
sättningar till arbete och egen försörjning. En region för alla 
behöver säkra en utbildning av högsta kvalitet och möjlighet 
till ett livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad. 

En hög sysselsättningsgrad är avgörande för regionens 
utveckling och för individen. Utbildning, arbete och syssel-
sättning ökar delaktigheten och stärker ekonomin, samti-
digt som det finns tydlig koppling mellan hälsa och arbete. 
Genom en inkluderande och växande arbetsmarknad, med 
goda arbetsmiljöer och trygga anställningar, ges utrymme 
för fler att bidra med sin kompetens efter egna förmågor och 
förutsättningar.

Människor har idag svårt att vara fullt delaktiga i sam-
hället och utvecklingen på grund av ohälsa, fysisk såväl som 
psykisk. Genom hälsofrämjande arbete och en hälso- och 
sjukvård och omsorg av hög kvalitet ges länets invånare stöd 
till att återfå, eller behålla, bästa möjliga hälsa. 

Med en åldrande befolkning behövs säkerställda förutsätt-
ningar för ett gott och friskt åldrande och tillvaratagande av 
den kraft som finns hos oss även när vi blivit äldre. Ett för 
alla åldrar och människor inkluderande och rikt kultur- och 
föreningsliv och civilsamhälle bidrar till att invånarna upple-
ver livskvalitet livet igenom. 

Mål
• Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska över-

stiga 80% (Bas: 70% år 2015)
• Andelen 30–34-åringar som har minst en tvåårig eftergym-

nasial utbildning ska överstiga 57 %. (Bas: 54,7 % år 2014, 
62,4 % kv, 47,3 % m.)

• Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år ska överstiga 80 %. 
(Bas: 76,9 % år 2013. 75,3 % kv, 78,6 m.)

• Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, 
med minskade skillnader mellan grupper och individer. (Bas: 
73 % år 2012. 75 % högst i Sv.) 

Bästa möjliga start i livet
Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de vik-
tigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i 
hälsa och utbildning. Förebyggande sociala satsningar bör ses 
som en investering som förväntas gynna både individen och 
den gemensamma samhällsekonomin, genom rätt insats vid 
rätt tillfälle. 

Samverkan mellan myndigheter och kunskapsbaserade 
insatser ska stärka familjer och individer till mer jämlika 
förutsättningar för en god hälsa som gör att barn och unga 
klarar av skola och livet i övrigt. Det behövs ett koordinerat 
arbete mot barnfattigdom och de familjer som är i behov av 
extra stöd ska erbjudas tidiga och förebyggande insatser. 

Barn och unga ska ges en röst i frågor som rör dem och 
beslut som tas kring barn och unga ska tas med utgångs-
punkt i barnets bästa. En skola med en trygg och stimuleran-
de miljö för lärande och socialt sammanhang behövs för att 
stärka alla barns unika förmågor. 

Den ideella sektorn, idrottsrörelsen, föreningslivet och 
studieförbunden ska ta tillvara och vidareutveckla individer-
nas engagemang och intressen. Samverkan mellan skola och 
föreningsliv ökar andelen barn och unga som engagerar sig i 
meningsfull fritid och därigenom ges möjlighet till vidgade 
referensramar, nya nätverk och goda vanor. Genom att sti-
mulera barn och ungas unika förmågor, delaktighet i sociala 
sammanhang och tillit till människor och samhällsinstitutio-
ner skapas tilltro till framtiden och goda förutsättningar för 
hälsa och välfärd. 

Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion

Skolan ska utjämna ojämlikheter och stärka alla barns unika 
förmågor. Barn med särskilda behov ska få stöd och hjälp 
utifrån sina behov och förutsättningar. Det måste därför vara 
högprioriterat att de nationella målen, om att alla ska klara 

” En hög sysselsättningsgrad är avgörande för 
regionens utveckling och för individen. Utbildning, 
arbete och sysselsättning ökar delaktigheten och 
stärker ekonomin.”
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målen i grundskolan, uppfylls. Dessutom måste fler klara 
gymnasieskolan inom fyra år och vara redo att antingen läsa 
vidare eller arbeta. 

Engagerade lärare med hög kompetens är avgörande för 
goda skolresultat. Behovet av fler lärare växer i takt med att 
befolkningen ökar. Kontinuerlig kompetensutveckling, bra 
arbetsvillkor och goda ledare behövs för att behålla lärare 
inom yrket samt locka fler att välja lärarutbildning. Utma-
ningen måste hanteras i samverkan mellan kommunerna, 
Uppsala universitet, näringslivet och regionens invånare. All 
utbildning ska baseras på forskning, professionens erfarenhet 
och individens delaktighet. 

För att minska skillnaderna i utbildningsnivå mellan 
kvinnor och män är det angeläget att bredda rekryteringen 
till högre studier bland ungdomar från studieovana miljöer. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas pojkars bristande vilja 
att fortsätta på gymnasiet och högskolan. Folkhögskolornas 
studiemotiverande kurser kan byggas ut för att fler ska klara 
kraven för vidareutbildning.

Genom tillgång till utbildning av högsta kvalitet, goda 
livsvillkor med mötesplatser för kultur och nöjen samt till-
gång till bostäder ska fler studenter lockas till vår region. För 
positionen som ledande kunskapsregion är det viktigt att fler 
väljer att stanna kvar i området efter examen. 

Egen försörjning på en växande arbetsmarknad
För att Uppsala län ska ligga i framkant och klara struktur-
omvandlingen inom närings- och arbetsliv behövs satsningar 
på företagaranda, initiativförmåga, digital och social kompe-
tens samt matematiskt och tekniskt kunnande. 

Insatser för funktionsnedsatta, nyanlända och avhoppare 
från gymnasieskolan samt fler arbetstillfällen i ett växande ar-
betsliv är det viktigaste för att öka sysselsättningsgraden. Här 
krävs god samverkan mellan utbildningsväsende, näringsliv 
och myndigheter.

Äldre som orkar, vill och kan arbeta några år längre ska ses 
som en samhällsinvestering som ökar tillgången på arbets-
kraft. Många mindre företag som står inför generationsskif-
te erbjuder möjlighet för yngre att få en rivstart till egen 
företagsamhet.

Skapa goda möjligheter till livslångt lärande

Utbildningssystemet har en stor utmaning i att matcha 
utbildningar mot arbetslivets kompetensbehov och erbjuda 
möjligheter till kompetensutveckling. Detta bör ske med stor 
flexibilitet genom möjlighet till distansstudier och validering 
av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. 

Samverkan mellan utbildningsanordnare och branscher 
behöver öka för att förbereda ungdomar inför de krav som 
ställs på arbetsmarknaden. Arbetsplatser har en viktig uppgift 
i att erbjuda praktikplatser och en första jobbchans. 

Det behöver finnas ett brett utbud av vuxen- och yrkesut-
bildningar som svarar mot arbetslivets efterfrågan, samtidigt 
som antalet sökande till yrkesinriktade utbildningar måste 
öka. Antalet platser inom yrkeshögskolan i Uppsala län behö-
ver utökas, från dagens 1000 till väl över 3000, för att bli ett 
synligt alternativ i utbildningsutbudet.

Folkbildningen är en resurs för att minska utbildningsklyf-
torna i samhället, synliggöra mångfaldens potential och öka 
den sociala sammanhållningen. Möjligheten att utbilda sig 
genom studieförbunden och folkhögskolorna bör stärkas.

Utveckla en jämlik arbetsmarknad 

De traditionella könsmönstren kring utbildningsval och 
rekrytering måste brytas. Det senare är särskilt viktigt för att 
klara kompetensförsörjningen inom flera branscher som re-
kryterar ensidigt från den ena halvan av befolkningen, exem-
pelvis inom vård- och omsorgssektorn samt byggsektorn. En 
jämnare fördelning av föräldraledighet och bättre möjligheter 
till heltidsarbete, framför allt bland kvinnor, bidrar till ökad 
jämställdhet och egenmakt. 

En ökad jämlikhet gynnar även innovation och ökad före-
tagsamhet men rådande strukturer och attityder i samhället gör 
att potentialen inte tas tillvara fullt ut. Det gäller att undanröja 
strukturella hinder, genom utveckling av könsneutral rättvisa i 
trygghetssystemen, för att uppmuntra ett jämlikt företagande. 
Men även att företagsfrämjande aktörer är öppna för att få 
personer med utländsk bakgrund, ungdomar och kvinnor att 
starta och driva företag i större utsträckning än idag. 

Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden

Det är av yttersta vikt att regionens aktörer samverkar för 
att inträdet på arbetsmarknaden för nya invånare, och för 
dem som bott länge i landet utan arbete, sker så snabbt som 
möjligt. 

Detta kräver en effektivare asylprövningsprocess och bättre 
samordnad introduktion av nyanlända. Långsiktiga lösningar 
för att öka inkluderingen är ett skolsystem som utjämnar 
skillnader och ger alla en bra start i livet, tillgång till bostad 
samt en fungerande arbetsmarknad.

En SFI-undervisning som bygger vidare på deltagarnas 
tidigare erfarenheter och yrkeskompetenser är grundläggande 
för integrationen. Att ha kunskaper i flera språk är en styrka, 
eftersom det underlättar kommunikation med kunder, 
patienter och människor från andra länder. Inom stora delar 
av forskning och näringsliv är engelska ett vanligt arbets-
språk. En utökad tillgång till tolkar är viktig bland annat för 
sjukvård och rättsväsende.

Hälsofrämjande arbete och en kvalitativ hälso- och 
sjukvård och omsorg
Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete ges för-
utsättningar till god och jämlik hälsa hos länets invånare. 
Hälsofrämjande betyder att stärka de faktorer hos individer 
och samhälle som bidrar till att förbättra hälsan. Förebyggan-
de arbete fokuserar på att minska de faktorer och de levnads-
vanor som orsakar sjukdom eller ohälsa. 

Levnadsvanor som rökning och stillasittande ökar risken 
för insjuknande i sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- och 
kärlsjukdomar och cancer. Idag vet vi att det går att före-
bygga många av våra vanligaste folksjukdomar genom goda 
levnadsvanor men också att förändrade vanor i sig är en 
viktig komponent i behandlingen av många sjukdomar. Det 
är därför avgörande att hälso- och sjukvården och omsor- »»
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gen arbetar utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande 
perspektiv. 

Säkerställ en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet

En kvalitativ och säker hälso- och sjukvård och omsorg, som 
är jämlik och tillgänglig utifrån behov, är avgörande för att 
länets medborgare ska kunna uppnå eller återfå bästa möjliga 
hälsa. Vården behöver utgå från individens egna förutsätt-
ningar och bygga på och stärka individens egen tilltro och 
förmåga. Inför framtiden behöver smartare och bättre anpas-
sade välfärdstjänster utvecklas inom alla sektorer genom att 
individer, patienter och brukare får reellt medinflytande och 
blir medaktörer i utvecklingen.

Invånarna ska få sitt samlade behov av hälso- och sjukvård 
och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad 
som möjligt, vilket kräver god samverkan mellan huvudmän 
och en sammanhållen vårdkedja landsting – kommun. Varje 

person ska få den hjälp den behöver, bli bemött med respekt, 
få information och ha inflytande över vården och omsorgen 
oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna. 

Individer med upplevelser av krig, flykt och långdragna 
asylprocesser ska erbjudas rätt stöd. Kunskapsläget behöver 
fördjupas på regional nivå och skolhälsovården byggas ut. 

I regionen ska arbetet med god, säker och hälsofrämjande 
vård och omsorg genomsyra och integreras i det löpande ar-
betet och genom hela vårdkedjan. Verksamheter ska vila på en 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det fordras ett 
systematiskt arbetssätt och kompetens att ta till sig vetenskap-
lig och annan relevant ny kunskap och ledning och verksam-
heter ska därför kännetecknas av en kultur av kunskapssökan-
de och ständiga förbättringar. 

För att säkerställa god hälso- och sjukvård krävs aktiva 
insatser för att rekrytera och behålla personal.
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EN VÄXANDE REGION

Nuläge, utmaningar och mål
Uppsala län är ett av landets snabbast växande län, nära 
integrerat med Stockholmregionen och omkringliggande län. 
Uppsala län växer med över en procent per år och passerade 
355 000 invånare år 2016. 

Enligt prognoser2 bedöms planeringen inför 2050 behöva ta 
höjd för att:
• Befolkningen kan växa med uppemot 160 000 invånare. 

Omkring 70 % av tillväxten förväntas ske i kommunhuvu-
dorterna (varav merparten i Uppsala) och resterande 30 % 
i de mindre orterna och på landsbygden.

• Antalet sysselsatta kan öka med drygt 45 %, motsvarande 
75 000–80 000 fler jobb.

• Antalet bostäder behöver öka med 55 %, motsvarande 
ytterligare 90 000 bostäder. 

Uppsala stad har en central roll i länet, som arbetsmarknad 
och för samhällsfunktioner, service, utbildning, kultur och 
nöjen. Staden är en viktig mötesplats för regionens invånare 
och besökare och måste därför vara lätt att nå, som nordlig 
kärna i huvudstadsregionen och storregional nod i Östra 
Mellansverige. Det är viktigt att fler företag och arbetstillfäl-
len kan tillkomma i en attraktiv regionkärna samt att utveck-
la samspelet med andra kommuner i länet och kringliggande 
län. Därtill är Arlanda en viktig målpunkt och arbetsplats-
område för hela regionen.

Det är viktigt att utveckla hela länet, med övriga orter, 
landsbygd och skärgård utifrån deras förutsättningar och 
relationer inte bara till Uppsala utan även till andra län och 
städer, såsom Västerås, Stockholm, Gävle och Sala. 

Samarbetet mellan enskilda kommuner i olika län har 
utökats under senare år. Knivsta arbetar aktivt i Arlan-
daregionen tillsammans med Sigtuna, Vallentuna och 
Upplands-Väsby. Enköping har bildat samarbetet Fyra 
Mälarstäder med Strängnäs, Eskilstuna och Västerås. I norr 
är Älvkarleby tätt sammanlänkat med Gävle och kommu-
nerna i Gävleborgs län och i söder är Håbo tätt integrerat 
med Stockholms arbetsmarknad. Östhammar, Tierp och 
Heby samspelar allt starkare med Uppsala, tack vare bättre 
kommunikationer. 

Den växande regionen för med sig ett antal utmaningar. 
Det gäller att bejaka en fortsatt befolkningstillväxt som inne-
bär att fler människor kan ta del av regionens möjligheter 

men det innebär också stora utbyggnads- och investeringsbe-
hov för bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och service. Det 
är en stor ekonomisk utmaning för kommunerna.

En växande region ställer ökade krav på den fysiska infra-
strukturen. Underhållet av dagens infrastruktur är eftersatt 
och kapaciteten bristfällig.

Den ökade rörligheten och tillgängligheten har många 
fördelar men ställer krav på utbyggnad av långsiktigt hållbara 
transportmedel och ett mer jämställt och jämlikt nyttjande 
av dessa. Samtidigt ger e-samhället nya möjligheter att ersätta 
fysisk interaktion med digital, vilka behöver tas tillvara.

Länets snabba utveckling måste ske i harmoni med miljö 
och klimat. De nationella klimat- och miljömålen måste 
uppfyllas, det ekologiska fotavtrycket minska, ekosystem-
tjänster säkras och naturresurser återanvändas för att uppnå 
dessa mål. Detta förutsätter sammanhållna åtgärder inom 
bostadsbyggande, regional planering, transportinfrastruktur 
och ett livskraftigt näringsliv.

Mål
• Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga 

ikapp behoven och därefter ca 2100 nya bostäder per år för 
att möta befolkningstillväxten.

• De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha 
minskat med minst 40 procent till år 2030, jämfört med år 
1990. (Bas: 2 miljarder ton CO

2
-ekvivalenter år 1990.) 

• Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara 
anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt bredband på minst 
100 Mb/sek till 2030. (Bas: 67% och 52% år 2015) 

• Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och 
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska 
fördubblas till år 2030. (Bas: år 2006).3

En regional strukturbild 2050
För att underlätta en helhetssyn på den regionala fysiska 
planeringen har en gemensam planeringsinriktning för hela 
Östra Mellansverige arbetats fram, med sikte på 2050. Den 
storregionala inriktningen konkretiseras i detta avsnitt i en 
strukturbild för Uppsala län. Strukturbilden pekar ut de 
högst prioriterade noderna och stråken som har en nyckel-
funktion för målen för en växande region. 

Strukturbilden är ramverk inför arbetet med andra 
strategiska styrdokument, såsom länsplan för regional 
transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram. 

2 Utgår från Scenario Hög från WSP:s modellbaserade framskrivningar för ÖMS från år 2012, som aktualitetsprövats mot SCB:s senaste befolkningsprognos från hösten 2015 
samt pendlingsregionens och länets trendmässiga utveckling.
3 Målen för kollektivtrafiken utvecklas i landstingets trafikförsörjningsprogram.

»»
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Den slutliga konkretiseringen sker genom kommunernas 
översiktsplanering, bostadsförsörjningsansvar och 
utvecklingsstrategier.4 

En hållbar samhällsplanering och ett ökat  
bostadsbyggande

Planera för och bygg fler bostäder 

Befolkningen ökar i länets samtliga kommuner. Samtidigt 
är läget på bostadsmarknaden mycket ansträngt. År 2016 
rapporterar samtliga kommuner att det råder bostadsbrist, 
trots att utbyggnadstakten har ökat under senare år. Målet 
om antal nya bostäder är satt utifrån de årliga befolkning-
sökningarna, behovet av omflyttning och det strukturella 
underskottet på bostäder.

En fortsatt hög planberedskap behöver upprätthållas och 
handläggningen behöver ske effektivt med hög servicegrad. 
Det gäller också att se till att nybyggnationen blir långsiktigt 
hållbar. 

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden, och till-
godose olika gruppers behov, behöver det byggas mer och 
med blandade upplåtelseformer i olika storlekar. En stor 
och viktig utmaning i närtid är att öka utbudet av bostäder, 
företrädesvis hyresrätter. Det är särskilt viktigt för att unga 
vuxna, nyanlända och låg- och medelinkomsttagare ska 
komma in på bostadsmarknaden. Det har även betydelse för 
att klara rekryteringen av internationell kompetens till före-
tag och forskning. För att klara bostadsförsörjningsbehovet 
och bygga levande livsmiljöer måste det till en effektiv och 
proaktiv planering i kommunerna och en övergripande 
regional planering.

Planera för och bygg täta, funktionsblandade miljöer

En tät bebyggelse och koncentration av människor bidrar till 
att skapa efterfrågan på kommersiell service och en starkare 
kollektivtrafik. Samlokalisering och sammanlänkning av bo-
städer, arbetsplatser, handel, privat service, offentlig omsorg 
samt rekreation minskar det totala transportbehovet och ökar 
tillgängligheten för invånarna. 

I anslutning till stationslägen och centrumkärnor bör en 
balans mellan byggande av bostäder och verksamhetsytor 
eftersträvas. Täta, funktionsblandade stadsmiljöer är gene-
rellt attraktiva för näringsverksamhet, inte minst för olika 
kontakt- och/eller kunskapsintensiva näringar.

Uppsala är regional stad med en storregional funktion för 
Östra Mellansverige, enligt strukturbild 2050. Andra storregio-
nala städer, som Örebro, Västerås, Eskilstuna, Gävle med flera, 
är prioriterade för att åstadkomma en flerkärnig och förstorad 
arbetsmarknad genom det storregionala (kollektiv)trafiksys-
temet. Dessa städer är viktiga för arbetspendling och resande 
samt har en särskild roll vid lokalisering av exempelvis högre 
utbildning, specialiserad sjukvård och myndighetsfunktioner. 

Kommunhuvudorterna Enköping, Bålsta, Knivsta, Heby, 
Tierp, Östhammar och Skutskär är lokalt och delregionalt 
viktiga boende-, arbets- och serviceorter med givna roller 
som målpunkter i det regionala kollektivtrafiksystemet samt i 
vissa fall som tågstopp i den storregionala kollektivtrafiken.

Utpekade lokala noder är därutöver viktiga för tillgången 
till basservice och kollektivtrafik i regionen. De har även po-
tential som utbyggnadsorter och hyser i vissa fall även större 
arbetsplatskoncentrationer av regional betydelse.

Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och kollektiv
trafik samt gång och cykel

Under 2014 gjordes omkring 40 miljoner resor med kol-
lektivtrafiken i Uppsala län, varav stadstrafiken i Uppsala 
stad svarade för ca 22 miljoner resor. Kollektivtrafiken ger 
möjligheter till ökad sysselsättning genom pendling men 
bidrar även till minskad miljöbelastning, färre trafikolyckor, 
minskad trängsel och bättre folkhälsa genom renare luft och 
ökad fysisk rörlighet. Kollektivtrafiken har en central roll i 
utvecklandet av en resurseffektiv, mer jämställd och jämlik 
mobilitet. Därför behöver kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna öka väsentligt.

Byggande av bostäder och lokaler behöver kopplas tydligt 
till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik längs länets 
stråk. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och 
möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Inom pla-
neringen är det viktigt att säkra tillgången till kollektivtrafik 
och förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter såsom 
större arbetsplatser och besöksmål. 

Utbyggd infrastruktur för gång och cykel underlättar resor 

4 Prioriterat i närtid är att säkerställa att regionens prioriteringar får genomslag i den nationella transportplanen 2018–2029 samt att utveckla stadsstrukturen i Östra 
Mellansverige med spårtrafiken som grund, i enlighet med överenskomna prioriteringar inom ÖMS-samarbetet och En bättre sits (EBS).

” Byggande av bostäder och lokaler behöver kopp-
las tydligt till befintlig infrastruktur och kollektiv-
trafik längs länets stråk”
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från dörr till dörr. Arbetspendling med cykel ska underlättas, 
längs säkra cykelvägar som kopplar samman tätorter med 
omlandet. 

En tydligare flerkärnighet av orter längs transportstråken 
ska underlätta byggande på landsbygden och ger fler loka-
liseringsalternativ för företag och organisationer, samtidigt 
som det förkortar restiderna. Därtill behövs bytespunkter för 
att möjliggöra för befolkningen i de mindre orterna och på 
landsbygden att nyttja regional kollektivtrafik och ta del av 
basservice. 

Skapa hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer

Den fysiska och sociala miljön är viktig för att skapa 
hälsofrämjande, hållbara livsmiljöer. Ämnen i inomhus- 
och utomhusmiljön som har skapats eller utvunnits av 
samhället får inte hota människans hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Även levnadsmiljön har stor betydelse för hälsa 
och välbefinnande. Alla invånare bör i största möjliga mån 
ha tillgång till naturområden och till trygga och välplanerade 
bostadsområden som främjar möten, rekreation och goda 
levnadsvanor, såsom vardaglig fysisk aktivitet. Sociala relatio-
ner och tillit mellan människor är hörnstenar i ett inklude-
rande samhälle. Det formas i bostadsområden, på skolor och 
arbetsplatser, i föreningslivet, på folkbiblioteken och i alla 
andra sammanhang där individer möts. 

En trygghetsorienterad bostads- och samhällsplanering 
samt långsiktiga satsningar på jämställdhet och inkludering 
ökar känslan av trygghet. Samarbetet mellan skola, polis och 
socialtjänster behöver utvecklas. Kulturen behöver tas till vara 
som drivkraft för regionens hållbara utveckling och invånar-

nas välbefinnande genom att bidra till social sammanhållning 
och platsförankring.

Bättre tillgänglighet inom och mellan regioner
I länet finns ett antal viktiga kommunikationsstråk, som 
markeras i strukturbild 2050. Stråken har avgörande betydelse 
för inom- och genomgående gods- och persontransporter. De 
binder samman kommunhuvudorter med varandra för arbets- 
och studiependling samt näringslivets transporter. Det gäller 
att utveckla stråkens standard i takt med förväntade befolk-
ningsökningar och godsflöden. Lika viktigt är det att tillgodose 
kapacitet och tillgängligheten till och från bostäder, till rese-
centra, arbetsplatser, kombiterminaler och andra målpunkter.

Prioriterade storregionala stråk

ABCX-stråket i sträckan Stockholm–Uppsala är landets största 
länsgränsöverskridande pendlingsstråk och det viktigaste 
stråket för en god utveckling i hela regionen. Ostkustbanan är 
dess viktigaste beståndsdel, tillsammans med E4:an. Stråket, 
som är av nationell vikt, förbinder landets norra delar med 
huvudstaden och Uppsala, som landet fjärde största stad, med 
Arlanda. Ytterligare två spår är högt prioriterade i närtid, för 
att stärka kopplingen mellan Uppsala och Stockholms län och 
möjliggöra ökat bostadsbyggande, exempelvis vid nya stations-
lägen i Uppsala Södra/Bergsbrunna och Alsike. Ostkustbanan till 
Uppsala utgör en naturlig förlängning av höghastighetståg från 
Malmö och Göteborg. I Uppsala finns en beredskap att hysa både 
vagnhallar och tågverkstäder. 

I framtiden kommer godstrafiken att öka genom kopplingarna 
till Gävle hamn och Rosersberg/Arlanda, potentiellt också ham-
nen i Hargshamn för bulkvaror. 

ABCU-stråket längs Mälarbanan och E18 binder samman 
Enköping och Håbo med Stockholm och Västerås, i en öst-västlig 
relation, med stora och växande flöden av person- och god-
stransporter. 

Turtätheten i dessa två storregionala järnvägsstråk behöver 
öka. Det innebär att pendeltågs- och regionaltågstrafiken behöver 
utvecklas och samordnas avseende restider, turtäthet, uppehålls-
mönster och biljettsystem. 

Det är högt prioriterat att koppla samman ABCX-stråket med 
Arlanda genom en ny järnvägsförbindelse mellan Enköping och 
Uppsala. 

Prioriterade stationsorter för regionaltågstrafikens utveckling 
är Tierp, Uppsala, Knivsta, Enköping och Bålsta. 

 

»»

Regional kollektivtrafik i Uppsala län, 2015. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen UL 
och Samtrafiken.
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Regionala stråk

Dalabanestråket, med en konkurrenskraftig lokaltågstrafik och 
Riksväg 72, binder samman Uppsala och Heby med Sala och 
vidare norröver mot Falun/Borlänge. Dalabanan har stort behov 
av drift- och underhållsåtgärder och ökad kapacitet. 

Riksväg 56, även kallad Räta linjen, förbinder Gävle–Heby 
med Västerås–Eskilstuna och vidare till Norrköping. Den är ett 
nationellt godsstråk som förbinder Norrland med Mälarregionen 
och södra Sverige. 

Väg 55 förbinder den norra och södra delen av Mälaren och 
är därmed strategiskt viktig för att integrera Stockholm–Mälar-
regionen. Sträckan Enköping–Uppsala ingår i ett storregionalt 
sammanhang, där resandeutbytet är stort och restiderna 
kraftigt behöver förbättras för en utvecklad flerkärnighet och 
bättre tillgänglighet till Arlanda. En ombyggd Hjulstabro har 
stor betydelse för Mälarsjöfarten och de storregionala gods- 
och persontransporterna och bör rymmas inom den nationella 
transportramen. 

Väg 70 är en nationell stomväg som kopplar an till E18 i Enkö-
ping mot Stockholm och Dalarna. 

Utveckling och pågående investeringar i Stockholms län av 
väg 77 knyter an till behovet av öst-/västliga förbindelser norr 
om Mälaren, inte minst i relation till utvecklingen av Kapellskär 
som internationell gods- och passagerarhamn. 

 

Delregionala stråk

Kuststråket längs väg 76 (Gävle–Älvkarleby–Östhammar–Norr-
tälje) fyller flera delregionala funktioner för arbetspendling, 
framför allt till de kärntekniska anläggningarna i Forsmark samt 
för godstransporter till/från Hargshamn. Det används även 
för transittrafik till/från Norrland samt Grisslehamn. Förbätt-
ringsåtgärder behövs för ökad säkerhet och tillgänglighet samt 
anslutning till väg 288.

Stråket till kusten (Uppsala–Östhammar) på väg 288 ska 
upprustas längs hela sträckan och binder därigenom bättre 
samman Roslagskusten med Uppsala och det storregionala 
kollektivtrafiksystemet. Stråket är viktigt för arbetspendling, 
utveckling av Forsmarkshalvön och för landsbygdsutveckling 
och fritidsboende. 

Tvärstråket från Tierp–Gimo–Hargshamn, på väg 292 och Hargs-
hamnsbanan, knyter ihop de norra delarna av regionen på tvären 
och är genom kopplingen till hamnen i Hargshamn även betydelse-
full ur ett godsperspektiv. 

De lokala stråken (Uppsala–Almunge–Knutby samt Uppsala–
Öster våla), väg 282 resp. 272, ger tillgång till attraktiva utbygg-
nadsorter i länets nordöstra delar, med god tillgång till arbetsplat-
ser i Uppsala stad och norra Stockholms län.

Minskad klimatpåverkan och bättre miljö
De övergripande nationella klimatmålen innebär att framtida 
utveckling inte får ske på bekostnad av miljön eller klimatet, 
utan ska bidra till ekologisk återhämtning. Samtidigt förut-
sätter en sund samhällsutveckling ett långsiktigt hälsosamt 
och konkurrenskraftigt näringsliv. Med en hållbar utveckling 
ska båda ambitionerna kunna uppnås samtidigt. 

Länet behöver skapa ökad beredskap och förmåga att 
anpassa samhällsutvecklingen efter snabba förändringar och 
vända kriser till möjligheter. Alla delar av samhället måste 

fungera väl och minimera sårbarheten inför effekten av kli-
matförändringar, konflikter, driftavbrott och resursknapphet. 
Det ger stabila förutsättningar för hållbar utveckling.

Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem

Energianvändningen, medräknat transportsektorn och 
jordbrukssektorn, står för ca 60 procent av länets klimatpå-
verkande utsläpp. Eftersom tillgången till förnybar energi är 
begränsad är det viktigt att hushålla med den, vilket innebär 
fortsatt fokus på energieffektivisering i bebyggelse, transpor-
ter, verksamheter och hushåll. 

I samband med upprustning av bebyggelsen från rekordå-
ren på 1960–70-talen ges tillfälle att minska energianvänd-
ningen i fastighetsbeståndet. Nybyggnation bör ske med 
giftfria och förnybara materialval och hög energistandard för 
att uppfylla de uppsatta miljömålen.

Samspelet mellan storskalig och småskalig förnybar energi, 
som sol, vind, vatten och bioenergi, blir allt viktigare. Smarta 
elnät och mikroproduktion av förnybar el behöver utveck-
las, liksom mer storskaliga satsningar på förnybar energi. 
Det behöver även utvecklas och etableras olika former av 
energilagring för att energitillgången ska kunna säkras. Med 
hänsyn till länets stora kunnande och installerade kapacitet 
inom området finns kärnkraft med som komponent även i 
kommande decenniers energiförsörjning. Oavsett produk-
tionsmix gäller det att näringslivet garanteras tillgång till 
säker el till konkurrenskraftiga priser. 

Utveckla hållbara godstransporter

Hållbara godstransporter är grundläggande för samhällets 
och näringslivets utveckling. Godstransporterna behöver 
hanteras hållbart och effektivt genom en storregional gods-
strategi i samverkan med övriga län i Östra Mellansverige. 
Strategin behöver även beröra behovet och lokaliseringen av 
större distributionscentraler och kombiterminaler. Regionalt 
och lokalt behövs en ökad samordning av transporter och 
varudistribution.

Med ökad Östersjöhandel, utvecklingen vid Arlanda/
Rosersberg och i Gävle hamn kommer större godsflöden 
att färdas såväl i öst-västlig riktning norr om Mälaren som 
nord-sydlig riktning längs Ostkustbanan. Hargshamn och 
Kapellskär samt Skutskärs hamn kan förutses få allt viktigare 
roller i regionens framtida godsstruktur. Det är viktigt att 
säkerställa kapaciteten till och från hamnarna utifrån deras 
potential och efterfrågan på deras tjänster. För Hargshamn 
är en farledsfördjupning angelägen för att större fartyg ska 
kunna anlöpa hamnen.

Idag sker många godstransporter med lastbil, där transport 
på andra trafikslag vore önskvärt. En betydligt större del av 
lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna transporteras 
sjövägen. Med Mälaren som nav inom Stockholm–Mälar-
dalen kan ökad distribution på vattenvägar ge bättre möj-
ligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. 
Brister i järnvägssystemet behöver åtgärdas och godstrafik på 
tåg användas mer rationellt och effektivt, med lösningar som 
kopplar samman transportslagen och underlättar omlastning. 
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Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel

För att klara utfasningen av fossila bränslen krävs såväl tek-
nikutveckling, hållbart samhällsbyggande som beteendeför-
ändringar. En utbyggd infrastruktur för hållbara drivmedel 
behöver säkerställas. Offentliga aktörer bör leda utvecklingen 
mot en effektiv och kretsloppsanpassad energiförsörjning 
genom sina val av fordon och färdmedel, energileveran-
törer, vid utformning och lokalisering av lokaler samt vid 
upphandling av varor och tjänster. Kollektivtrafik och den 
offentliga fordonsparken ska vara fossilfri senast år 2020 och 
alla upphandlade transporter ska vara fossilfria till 2025. 

Det offentliga bör även uppmuntra och påskynda initiativ 
från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att 
spara energi och ställa om till förnybara bränslen. Genom att 
konsumera produkter och tjänster på ett hållbart och resur-
seffektivt sätt kan såväl individer som institutioner minska 
spridningen och exponeringen av miljögifter i samhället, 
gynna naturens återhämtning och bidra till en bättre hälsa. 

Utveckla den digitala infrastrukturen

Tillgång till bredband och en ökad IT-användning gör att 
fysiska möten och transporter kan ersättas med mer resursef-
fektiv digital kommunikation. För länets glesbefolkade delar 
är tillgången till kapacitetsstarkt bredband, goda kommu-
nikationer och tillgång till grundläggande kommersiell och 

offentliga service nödvändigt. Genom digitaliseringen och 
utbyggda e-tjänster får invånarna tillgång till information, 
samhällsservice, sjukvård i hemmet, kulturutbud och möj-
lighet att kommunicera, studera, arbeta, driva företag och nå 
kunder oberoende av bostadsort. 

Utbyggnaden av snabbt och kapacitetsstarkt bredband 
är därför en prioriterad fråga. Det innebär ett särskilt 
samhällsansvar i regionens mer glesbefolkade delar, där de 
kommersiella aktörerna inte är verksamma. 

Samtidigt krävs en satsning på stärkt användar-, utvecklar- 
och beställarkompetens för att ta vara på e-samhällets poten-
tial inom elektronisk förvaltning, service, marknadsföring, 
ehälsa, handel, distansarbete, tjänsteutveckling etc. Folkbild-
ningens aktörer, genom folkbiblioteken och studieförbunden, 
har en viktig roll för att minska det digitala utanförskapet. 

”De övergripande nationella klimatmålen innebär 
att framtida utveckling inte får ske på bekostnad 
av miljön eller klimatet, utan ska bidra till ekolo-
gisk återhämtning. Samtidigt förutsätter en sund 
samhällsutveckling ett långsiktigt hälsosamt och 
konkurrenskraftigt näringsliv.”
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EN NYSKAPANDE REGION

Nuläge, utmaningar och mål 
Näringslivet i Uppsala län utvecklas starkt men skiljer sig åt 
geografiskt. I norr och väst är industritraditionen fortfarande 
dominerande, samtidigt som småföretagandet växer. I sydväst 
ingår Enköping och Håbo mer i Stockholmregionens nä-
ringsliv, med logistik, byggverksamhet och en växande tjäns-
tesektor som grund. Heby är starkt inom gröna näringar och 
ett växande e-handelskluster i Morgongåva. Uppsala kom-
mun har en hög andel sysselsatta inom offentliga verksam-
heter, flera globalt verksamma företag och en växande privat 
företagsamhet. Småföretagandet växer snabbt i Knivsta, som 
också drar nytta av ett utmärkt pendlingsläge. Länet som 
helhet kan uppvisa en stor branschbredd, vilket bidrar till en 
robust arbetsmarknad.

Alla slags företag behövs för att svara upp mot invånarnas 
behov av service, handel och tjänster. Högre löner och hushål-
lens konsumtion driver tillväxten framåt och skapar nya jobb. 
En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter emellertid ett högre 
värdeskapande, som ges av fler globalt konkurrenskraftiga fö-
retag. Ny och befintlig kunskap behöver omsättas i högkvali-
ficerade varor och tjänster, som kan skapa värden och en sund 
samhällsutveckling i en hårdnande global konkurrens.

Regionen uppvisar särskilda styrkor inom life science, infor-
mations- och kommunikationsteknologi (ICT), energi- och 
miljöområdet och den kunskapsintensiva verkstadsindustrin. 
Allt fler nischade tillväxtbolag uppkommer även inom område-
na ehälsa, nya material, rymdforskning, livsmedelsförsörjning, 
resurseffektivitet och högspecialiserad sjukvård för människor 
och djur. Genom ökad integration med Stockholm–Mälarregi-
onen ökar förmågan till konkurrenskraftig specialisering. 

Den globaliserade ekonomin öppnar fler möjligheter än 
någonsin tidigare, samtidigt som konkurrensen mellan städer 
och regioner ökar. Utifrån ranking och värdering av objektiva 
data har Uppsala län förutsättningar att möta denna konkur-
rens på samma nivå som framstående platser som Cambrid-
ge, Freiburg, Grenoble, Utrecht, Oxford och Leiden. Särskilt 
om länet drar nytta av Stockholms dragningskraft. 

Uppsalaregionen har dock inte riktigt lyckats omsätta 
dessa goda förutsättningar i ekonomisk styrka, internationell 
ryktbarhet och attraktionskraft. Det ligger en betydande 
potential i att locka till sig fler företagsetableringar, att skapa 
ökade värden ur den höga andelen FoU-investeringar och få 
fler företag att verka på internationella marknader. Arbets-
marknaden är heller inte tillräckligt inkluderande och jäm-
ställdheten avspeglas inte i hur företag rekryterar och närmar 
sig marknaden. 

Omställningen av samhället till en smart och fossilfri 
tillväxt, tillsammans med en accelererande digitalisering och 
utvecklingen av nya material i en global miljö, väntas skapa 
helt nya spelregler och förutsättningar för näringslivet. Även 
på detta område kan mer göras.

Delningsekonomi och cirkulär ekonomi växer fram som 
svar på nödvändigheten att hushålla med allt mer knappa na-
turresurser. Allt fler företag vittnar om att högt satta klimatmål 
stimulerar innovationstakten, reducerar kostnader och stärker 
varumärken som ansluter sig till förändringarna. Klimatmå-
lens gränser, tillsammans med bland annat målen om ren luft, 
god vattenkvalitet och en giftfri miljö, skapar ett ramverk och 
förutsättningar för företag att våga gå före och vinna framgång 
genom att deras varumärken förknippas med hållbarhet. 

Mål
• Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entrepre-

nöriella företag ska öka. Indikatorer: antalet exporterande 
företag (Bas: 924 år 2013) och exportvärdets andel av BRP 
(Bas: 17 % år 2013).

• Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 
6 % av bruttoregionalprodukten (BRP). (Bas: 5,8 % år 2013.)

• Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 
1000 inv. (Bas: 11,6 år 2014.)

Innovationsområde för smart tillväxt 
För att säkra och stärka rollen som nyskapande region och 
vidga arbetsmarknaden, behöver antalet konkurrenskraftiga 
innovativa och entreprenöriella företag öka, samtidigt som 
nya samhällstjänster kan utvecklas. 

Regionen behöver stärka sin position som globalt intressant 
innovationsområde, genom att knyta samman företag, kom-
petenser och resurser i alla kommuner och utveckla samspelet 
och tillgängligheten mellan landsbygd, tätorter och olika 
stadsmiljöer i ett regionalt ekosystem för innovation. Detta för 
att möta den internationella trenden att företag och talangfulla 
människor gärna söker sig till stadsområden som är anpassade 
till fotgängare och cyklister, som är förbundna med kollektiv-
trafik och som erbjuder kreativa mötesplatser och nöjen. 

Utveckla det regionala innovationssystemet 

Det gäller att dra nytta av utvecklingskraften i alla kommu-
ner, genom att göra regionens sammanhållna innovations-
stödssystem tillgängligt för företag och entreprenörer oavsett 
ursprung och hemvist. 

Genom tätt samarbete mellan innovations- och företags-
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främjande aktörer ska huvudprincipen vara att varje företag 
ska kunna hänvisas rätt, oavsett vilken ingång det väljer, och 
få stöd steg för steg genom sin tidiga utveckling. 

Innovationssystemet behöver kompletteras med både 
fysiska och organisatoriska mötesplatser för företag drivna av 
kvinnor och män, inom olika branscher och med olika stor-
lek. Därför behöver länets stora företag involveras mer aktivt 
i innovationssystemet. 

De innovations- och företagsfrämjande aktörerna ska stöd-
ja olika typer av innovationer i små och medelstora företag 
och prioritera en näringslivsutveckling som samtidigt bidrar 
till minskad klimatpåverkan och hushållning med ändliga 
resurser. 

Det gäller även att utveckla öppna och starka regionala 
kunskapsmiljöer, produktionsmiljöer och användarmiljöer, 
där nya varor, produkter och tjänster kan utvecklas utifrån 
kunders behov. Detta underlättas av ett strukturerat quad-he-
lix-samarbete som inkluderar det civila samhället i regionens 

redan väl etablerade samarbete mellan akademi, samhälle och 
näringsliv. En fortsatt utveckling av testbäddar bör under-
stödjas, liksom satsningar på kompetensförsörjning. 

Det finansiella systemet behöver kunna matcha alla faser 
av ett företags utveckling. Genom att stärka regionens attrak-
tionskraft och synlighet kan företag få tillgång till en ökad 
andel av det riskkapital som nu är koncentrerat framför allt 
till Stockholm.

Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga 
företag och kluster 

Ingen kan veta vilka branscher och företag som blir framti-
dens flaggskepp. Regionens näringsliv uppvisar dock ett antal 
styrkeområden. 

I regionens norra delar samlas kunskapsintensiva indu-
striföretag som håller yppersta klass internationellt inom 
områden som massatillverkning, kärnkraft, verktygstillverk-
ning, specialgjutning, pulvermetallurgi och specialkablage. 
Branschen bör dra nytta av regeringens strategi för nyin-
dustrialisering, som syftar till att stärka industrin genom 
digital teknologi, klimatomställning, samarbete med mindre 
innovationsbolag och stärka forskning och utveckling inom 
industrin.

På energi- och miljöområdet utvecklas inom hela regio-
nen ny teknik för småskalig energiproduktion, energilagring 
och avfallslösningar som både löser problem på hemmaplan 
och har potential att etableras på världsmarknaden. Nya 
metoder och projekt som understödjer övergången till en 
ekonomi med reducerad resursanvändning, kloka materialval 
och mindre koldioxidutsläpp ska uppmuntras och stödjas. 

Gröna näringar är ett regionalt profilområde under stark 
utveckling, inte minst genom satsningar på nytt campus vid 
SLU Ultuna och bildandet av Green Innovation Park. 

Inom tech-branschen, eller ICT, uppstår nya företag som 
etablerar sig globalt från första dag med mobilapplikationer, 
betalningslösningar, musiktjänster och spel. Branschen präg-
las av snabb tillväxt och kan dra nytta av utvecklingskraften 
och nätverken i Stockholm och Kista. 

Life science (livsvetenskaper) är en mycket viktig industri 
för Sverige och med särskild relevans för hela Stockholm–
Uppsalaregionen. Denna sektor bidrar genom ny teknik, 
behandlingsmetoder och diagnoser till bättre vårdkvalitet 
och ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet även i äldre år 
för befolkningen. Framgången har vilat på en unik och nära 
samverkan mellan företag, forskare och den svenska hälso- 
och sjukvården, där för Uppsalas del Pharmacia historiskt 
haft en helt avgörande roll.

För en utvecklad smart specialisering och ökad innova-
tionskraft behöver dessa olika styrkeområden korsbefruktas 
genom nya mötesplatser och samarbetsprojekt. De tradi-
tionella branscherna och mindre innovationsbolag behöver 
mötas och kreativiteten från de kulturella och kreativa 
näringarna tas tillvara. 

Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset
som regional utvecklingskraft

Akademiska sjukhuset är ett av landets sju universitetssjuk-
hus, med uppdrag att leverera avancerad sjukvård och att 
bedriva medicinsk och farmaceutisk forskning och utbild-
ning i samarbete med Uppsala universitet. Ett annat viktigt 
uppdrag är att leverera samhällsnytta av betydelse för regio-
nens utveckling, där forskningskunniga medarbetare, närhet 
till akademisk miljö, patienter, patientdata och avancerad 
utrustning på Akademiska sjukhuset utgör ett nav i regionens 
framgångsrika life science-system.

Eftersom nuvarande Uppsala län är för litet för att bära 
ett universitetssjukhus på egen hand, krävs det en fördjupad 
samverkan och en tillräcklig patientvolym från övriga aktörer 
i sjukvårdsregionen och nationellt. Sjukhuset levererar vård 
för cirka två miljarder kronor per år externt, varav merparten 
till landsting inom Uppsala–Örebro sjukvårdsregion. Denna 
vård omfattar i huvudsak så kallad högspecialiserad vård 
inom till exempel neurokirurgi, neurologi, barnsjukvård, 
cancersjukvård samt thoraxkirurgi. 

På sikt är ett ökat samarbete över gränserna, med andra 
sjukhus och universitet i landet och parter inom EU, 
en naturlig väg till ytterligare specialisering, spets och 
finansiering. Den patientnära, kliniska forskningen ska 
vara en stark plattform för innovationer och industriell 
utveckling.

Ledstjärnan för Region Uppsalas forskning ska vara att 
generera patientnytta. De forskningsprojekt som Region 
Uppsala deltar i ska vara sådana där forskningens resultat 
kan tillämpas i vården inom en period på cirka tre år. Fokus 
på patientnytta innebär också att den kliniska forskningen i 
första hand ska läggas på de stora folksjukdomarna. 

Den medicintekniska testbädden Innovation Akade-
miska behöver stärkas och ges vidgat handlingsutrym-
me, så att såväl interna som externa idéer till patientnä-
ra och resurseffektiva lösningar snabbare omsätts i nya »»

” För att säkra och stärka rollen som nyskapande 
region och vidga arbetsmarknaden, behöver 
antalet konkurrenskraftiga innovativa och entre-
prenöriella företag öka.”
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produkter, metoder och processer som vinner inträde i 
vården. På motsvarande sätt bör entreprenörskap tas tillvara 
inom kommunala verksamheter och offentliga bolag för 
att stimulera innovationer och långsiktigt värdeskapande 
företagande. 

Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt 
ledande lärosäten 

Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
har sedan länge haft avgörande betydelse för regionens 
utveckling och varumärke som kunskapsnod och centrum 
för utbildning, forskning och innovationskraft. Uppsala uni-
versitet återfinns vanligen bland de 60–80 bästa universiteten 
totalt i världen och SLU rankas bland de tio bästa mindre 
och mer specialiserade universiteten. 

För att befästa universitetens ställning bland globalt ledan-
de lärosäten behövs en ökad andel basanslag för forskning 
och stärkt finansiering av såväl utbildning som forsknings-
infrastruktur. Ur de stora satsningarna på forskning behöver 
fler banbrytande upptäckter och innovationer utvecklas 
till framgångsrika företag. Samverkan mellan universite-
ten, näringsliv och omgivande samhälle behöver utökas för 
ömsesidig nytta. Att stärka banden mellan den akademiska 
forskningen i Uppsala och regionens industriella styrkeområ-
den har högsta prioritet.

Genom att knyta samman länets forskningsinfrastruktur 
med näringslivet och universitet och högskolor i Stockholm, 
inom exempelvis life science (Hagastaden) och ICT (Kista), 
blir styrkan ännu större.

Utbudet av studieplatser vid Uppsala universitet och SLU 
bör ligga i nivå med målet att långsiktigt kunna bredda re-
kryteringen till högre utbildning från närregionen, säkra fort-
satt riksrekrytering och även attrahera utländska studenter. 

Fler och växande företag

Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer

Varje kommun bör sträva efter att erbjuda ett så bra före-
tagarklimat som möjligt, så att fler män och kvinnor kan 
starta företag med både bredd och spets. Fler nystartade 
företag bidrar till ökad dynamik i ekonomin och ger en mer 
diversifierad arbetsmarknad. Samtidigt måste redan befint-
liga företag ges förutsättningar att växa och att växa snabbt, 
eftersom merparten av nya jobb skapas i relativt nystartade 
företag som växer snabbt. 

Det gäller att vårda de företag som redan finns etablerade 
och uppmuntra dem att göra nya investeringar på orten. 
Därför behöver alla kommuner utvecklas till exceptionellt 
goda värdkommuner för redan etablerade företag och upp-
muntra företagarna att träda fram som förebilder och ambas-
sadörer för orten. Näringslivets internationalisering och det 
ökade utländska ägandet gör att platsens förmåga att skapa 
rätt förutsättningar för framgång blir allt viktigare. 

Grunden för ökad företagsamhet läggs genom ett stödjande 
företagsklimat med kundservice, effektiv hantering och gott 
bemötande. För företagen ska det vara lätt att göra rätt. An-
ställda i region och kommuner ska ha som utgångspunkt att ge 
bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller sko-

la, företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Kulturen 
ska vara stöttande och serviceinriktad mer än kontrollerande. 

Snabbhet, minskade vänte- och handläggningstider, att 
ligga steget före, att förstå och se helheten för företagaren och 
inte bara sitt eget arbetsområde och att förenkla regelverk 
bör eftersträvas. Med e-tjänster för ansökningar, tillstånd och 
kommunikation med myndigheter blir servicen tillgänglig 
överallt, hela tiden. 

Som mått på framgång ska ständiga förbättringar i service 
till invånare och företag eftersträvas i undersökningar av 
företagsklimat och nöjd-kund-index.

Stöd fler företag att bli internationellt verksamma 

Den framtida ekonomiska tillväxten kommer framför allt att 
ske på marknader utanför Sverige. I enlighet med regeringens 
exportstrategi gäller det därför att fler små och medelstora 
företag vågar och vill agera internationellt och att svenska 
varor, tjänster och system når ännu högre upp i förädlings-
kedjan. Det gäller även att fler företag kan inleda samarbeten 
med leverantörer, kunder och genom FoU, som gör att hela 
värdekedjan internationaliseras i större omfattning.

Ett välkoordinerat samarbete mellan företagsfrämjande 
aktörer som Almi och UIC ska därför underlätta för före-
tag att ta klivet över nationsgränsen när detta ofta kan vara 
komplicerat och kräver förberedelser. Genom digitaliseringen 
och nya affärsmodeller blir det dock allt vanligare att små 
nystartade företag startar globalt direkt. 

Underlätta för nya etableringar och investeringar 

För att möta konkurrensen om kompetens, företag och in-
vesteringar mellan platser i världen behövs det ett samordnat 
regionalt etableringsfrämjande arbete. Var för sig har endast 
ett fåtal kommuner resurser att ensamma söka upp och bear-
beta potentiella etablerare. 

Det gäller att vässa det gemensamma erbjudandet, pake-
tera precisa investeringsmöjligheter till utpekade företag och 
förbättra mottagningskapaciteten, för att på ett effektivt sätt 
kunna ta emot förfrågningar och människor och företag som 
vill etablera sig här. Det är viktigt att visa vilka förutsättning-
ar som kan tillhandahållas, vad gäller tillgång till kompetens, 
markberedskap, kommunikationer, tillstånd, servicegrad 
med mera. Ett gott bemötande och förståelse för företagens 
individuella behov omfattar information om och tillgång 
till bostäder, förskola/skola, sysselsättning till medföljande 
partner, tillgång till sociala nätverk och fritidsaktiviteter. 

Närvaron och framgången inom Stockholm Business Alli-
ance stärks om regionens kommuner och aktörer samordnar 
sig bättre internt.

Kraftsamla för ökad global synlighet 

I länet finns flera organisationer som verkar inom olika 
internationella nätverk och som tar emot utländska delega-
tioner och besökare från andra länder. Till dessa hör Uppsala 
universitet och SLU, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala 
kommun, Region Uppsala och Handelskammaren. Trots 
omfattande nätverk är regionens aktörer små på den globala 
arenan. Därför krävs det kraftsamling och ökat samarbete. 



REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI UPPSALA LÄN         21

Regionen bör kontinuerligt delta i internationella nätverk, 
samarbetsorganisationer, forskningssamarbeten och företags-
nätverk för att skapa och upprätthålla strategiska allianser 
till platser på samtliga kontinenter. Genom benchmarking 
och erfarenhetsutbyte med andra platser i Europa och övriga 
världen ges inspiration och stöd i framtida utvecklingsarbete. 

Ökad medverkan i gränsöverskridande samarbeten ger 
regionen tillgång till utvecklingsresurser och kompetens. 
Region Uppsala och övriga aktörer i regionen bör öka sitt 
engagemang i dessa sammanhang och dra nytta av EU:s 
samarbetsstruktur. 

Utvecklingskraft och kreativitet i hela regionen 

Utveckla samspelet mellan länets alla delar 

Samspelet mellan länets olika delar behöver utvecklas, mellan 
landsbygd, tätorter och städer. Särskilt som närmare en 
tredjedel av befolkningen bor på landsbygden eller på mindre 
orter. Landsbygden är ett viktigt konkurrensmedel för etable-
ringar, då få platser i Europa har så mycket och så attraktiv 
landsbygd som Sverige. 

För att öka den regionala självförsörjningsgraden och 
möjliggöra miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion gäller 
det att Uppsalaslättens bördiga jordar och regionens stora 
kunnande inom gröna näringar tas tillvara. Ökad samverkan 
och kunskapsöverföring mellan universiteten, företagare och 
lantbrukare inom gröna näringar och boende på landsbygden 
behövs för att öka förädlingsvärdet och innovationskraften. 

Insatser för landsbygden ska skapa förutsättningar för 
människor och företag att bo och verka var de vill i länet 
och erbjudas god offentlig och privat service inom rimliga 
avstånd och goda kollektiva transporter till delregionala orter. 
På landsbygden och i stads- och tätortsnära områden ska 
drivkraften vad gäller företagsamhet, kretsloppstänkande och 
omställning till ett hållbart samhälle tas tillvara. De produk-
ter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vårt välbefinnande måste värnas.

 
Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft

Kulturen medverkar till att stärka de värden som är viktiga 
för en region präglad av öppenhet och tolerans. Regional 
kulturplan 2015–2018 lyfter fram mod, bildning och nytän-
kande som förutsättning för en framgångsrik region. Det ska 
förverkligas genom ett rikt konstliv, en ökad kulturell delak-
tighet och en attraktiv livsmiljö. Den kulturella infrastruktu-

ren med kulturinstitutioner, det fria professionella kulturlivet 
och aktörer inom civilsamhället bidrar till att skapa estetiska 
upplevelser och dynamiska mötesplatser på folkbibliotek, i 
studiecirklar, vid musik- och scenkonstföreställningar.

Kulturen har både en direkt och en indirekt påverkan på 
regionens utveckling. Direkt påverkan sker i form av satsade 
medel, investeringar och sysselsättning i konstnärlig verksam-
het samt i kulturella och kreativa näringar. Indirekt påverkan 
sker genom att kulturen bidrar till platsers attraktivitet, före-
tags kreativitet samt människors hälsa och välbefinnande. 

Kultur- och folkbildningsaktörer kan spela en aktiv roll i 
arbetet med integration av nyanlända och människor med 
olika bakgrund berikar regionens kreativitet och kulturella 
mångfald.

Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring

Besöksnäringen spelar en stor roll för utveckling och livskraft 
på landsbygden och för storstäderna som besöksmål, centrum 
för evenemang, mässor och möten. 

Aktörer inom hela näringen– turistbyråer, taxichaufförer, 
hotellpersonal och anställda inom handeln – behöver sam-
verka för att marknadsföra regionens attraktioner. Aktörerna 
ska svara för ett gott bemötande och bidra till ett positivt 
värdskap och personliga möten som skapar minnen för livet 
bland besökarna. 

Kulturen är viktig för besöksnäringen, då ett rikt kultur-
liv är en anledning till besök. Företag inom kulturella och 
kreativa näringar bör få tillgång till det innovationsstödjande 
systemet, dels för att utveckla sin egen verksamhet, dels för 
att få möjlighet att möta företag från andra branscher. 

För att få fler kommersiella gästnätter och utländska 
besökare behöver nya och bättre tematiska erbjudanden för 
besöksnäringens målgrupper skapas och paketeras. Regionens 
olika besöksmål och reseanledningar behöver tydliggöras 
gentemot olika geografiska målmarknader, samtidigt som 
språkkunskaperna inom branschen breddas. 

Inom näringen behövs mer av entreprenörskap, företagan-
de och kompetensutveckling samt tillgång till finansiering. 
Ökad kunskap om och samverkan kring marknadsföring är 
nödvändig, inte minst via digitala kanaler. Med fler konfe-
renser, kultur- och idrottsevenemang, utvecklade destinatio-
ner och tillgängliga natur- och kulturmiljöer kan omsättning-
en öka och jobb skapas. En ökad turism måste kombineras 
med miljövänligt resande och ett hållbart agerande.
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RESULTATINRIKTAT GENOMFÖRANDE

De beslut som fattas idag formar framtidens samhälle. Denna 
strategi visar på en riktning framåt och pekar ut vad som 
behöver göras för att skapa förutsättningar för ett gott liv i 
en nyskapande kunskapsregion. Genom att ta ställning till 
ett önskvärt läge i framtiden är det lättare att fatta rätt beslut 
och att hitta rätt samarbetsformer. 

Höga ambitioner att utveckla vår region till en plats där 
invånarna har ett gott liv måste dock gå hand i hand med de 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna att klara 
den hållbara utvecklingen. Detta kräver stort ansvarstagande 
med väl fungerande institutioner och en ekonomi i balans. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig dialog mellan den lokala 
och den regionala nivån, där ny kunskap och nya perspektiv 
ständigt tillförs. Det krävs att olika aktörer tar ansvar för sina 
respektive kompetensområden och att medborgarna engage-
ras i arbetet. 

Region Uppsala ansvarar för att leda och driva det regio-
nala utvecklingsarbetet i samverkan med länets kommuner, 
länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrä-
dare för berörda organisationer och näringsliv. 

Denna utvecklingsstrategi är således vägledande för 
aktörer på nationell och regional nivå, stödjande för dem 
som verkar på kommunal och lokal nivå och inspirerande för 
näringslivet och den ideella sektorn.

Mötesarenor, överenskommelser och uppföljning
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska Region Uppsala 
vara en plattform för samverkan kring gemensamma utma-
ningar och mötesplats för kommunerna och andra aktörer, 
både på politisk nivå och mellan tjänstemän och andra 
aktörer. Under Region Uppsalas ledning möts en mångfald 
av frågeställningar och sakområdesansvar som har betydelse 
för regionens utveckling. 

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och hand-
lingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och 
insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del av regionens 
utveckling. Utvecklingsstrategin fäster hos alla aktörer om 
den blir utgångspunkt när andra strategier och verksam-
hetsplaner beslutas, när handlingsprogram sjösätts och när 
samarbetsprojekt inleds. 

I Region Uppsalas regionplan och budget (RPB) konkre-
tiseras de delar av utvecklingsstrategin som Region Uppsala 
har ansvar för.

Kommunerna har en central roll för det lokala och regio-
nala utvecklingsarbetet genom sina verksamhetsområden och 
långsiktiga fysiska planering. 

Andra aktörer behöver konkretisera hur de, utifrån sina 
olika uppdrag och möjligheter, kan bidra till att tidigare 
utpekade mål hanteras och åtaganden ingås. Det gäller att 
systematisera, koordinera och utveckla befintliga strukturer i 
regionen. Att se till samhällsuppdraget, snarare än att fastna 
i det egna stupröret. När så krävs kommer Region Uppsala 
att ta initiativ till nya handlingsplaner för ett resultatinriktat 
genomförande. 

Region Uppsala ska bidra till mer av helhetssyn, en 
löpande omvärldsbevakning och en förmåga för regionen att 
anpassa sig till ständig förändringar. 

Region Uppsala finansierar vissa utvecklingsfrämjande 
aktörer med årliga verksamhetsstöd och projektmedel. Dessa 
kombineras med årliga uppdragsavtal.

Region Uppsala föreslår att treåriga överenskommelser 
tecknas med varje kommun om hur samverkan ska bedrivas 
och vilka insatser som ska prioriteras, med utgångspunkt från 
den regionala utvecklingsstrategin. Överenskommelserna 
följs upp vid årliga utvecklingsdialoger om vad som gjorts 
och uppnåtts samt vad som ska göras tillsammans framöver. 
Detta arbete ska ske inom ramen för den samverkansstruktur 
mellan Region Uppsala och länets kommuner som etableras 
inför 2017.

Liknande överenskommelser kan även tecknas med andra 
aktörer eller inom olika samarbetskonstellationer. Efter 
remisshantering kan dessa aktörer namnges närmare.

Region Uppsala svarar för årlig uppföljning av hur regi-
onen utvecklas, med utgångspunkt från angivna mål och 
överenskommelser. 

Utveckla en erkänt god samverkan 

Samverkan och närheten mellan människor och organisatio-
ner i Uppsala län är omvittnat god men behöver utvecklas 
ytterligare. Inom flera sektorer krävs ökad samordning och 
ett helhetstänk som sträcker sig över administrativa gränser 
och mellan sektorer. Det fordras ett regionalt ledarskap som 
kan prioritera och vägleda utifrån tydligt uttalade ambitioner. 

Pågående regionalisering erbjuder en möjlighet att 
åstadkomma en mer kraftfull samordning av olika frågor på 
regional nivå och därmed få ett bättre genomslag av olika 
politiska beslut. 

Skapa ekonomiska förutsättningar för utveckling

Fram till 2020 väntas Sverige ha en god BNP-tillväxt men 
utvecklingen är osäker. Under stabila förhållanden väntas 
god utveckling av sysselsättning och skatteunderlag. Trots 
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det bedöms resultaten i kommuner och landsting komma att 
försämras till följd av ökade kostnader för verksamheterna 
och demografisk utveckling. Till detta kommer att dagens 
och framtidens invånare lär ställa ökade krav på servicen vad 
gäller kvalitet och individuella behov. 

Kostnaden för hälso- och sjukvården har ökat snabbare än 
den ekonomiska tillväxten, mätt i BNP, och behoven ökar i 
takt med att fler sjukdomar kan botas, allt svårare kirurgiska 
ingrepp kan göras och nya mediciner utvecklas. Detta är i 
sig positivt men det gör också att vården gör anspråk på en 
större del av samhällets totala resurser.

De offentliga verksamheterna behöver eftersträva ständiga 
effektiviseringar för att möta väntade kostnadsökningar. Ge-
nerellt sett gäller det att skapa utrymme för ökad produktivi-
tet, med fokus på verksamheten. Den administrativa bördan 
behöver minska på alla plan.

För att regionen ska kunna bära sin del av landets utveckling 
krävs det statliga investeringar i infrastruktur, där utgångs-
punkten är att statlig infrastruktur ska bekostas av staten. Möj-
ligheten att använda kompletterande finansiering genom en 
kombination av offentliga och privata medel bör ändå prövas. 
Det kan handla om ökade markvärden genom försäljning av 
byggrätter, ökade fastighetsvärden och brukaravgifter. 

Bygg långsiktig samverkan i sjukvårdsregionen med stabila 
spelregler

Den samverkan som bedrivs inom ramen för Uppsala–Öre-
bro sjukvårdsregion omfattar sju landsting med drygt två 
miljoner invånare, vilket tillgodoser behovet av patientun-
derlag för regionens två universitetssjukhus. Genom samver-

kansavtal mellan alla parter i nuvarande sjukvårdsregion ges 
alla invånare tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård på lika 
villkor. Den nyligen inledda processen kring storregioner gör 
det att möjligt att långsiktigt parera en ojämn befolkningstill-
växt och ekonomisk bärkraft, för ett mer effektivt utnyttjan-
de av sjukvårdsresurserna inom regionen. 

En fördjupad samverkan inom storregionen är 
förutsättningen för att gemensamt värna och utveckla 
universitetssjukhusen och andra enheter inom regionen 
som utgör centra för regionvård, forskning, utveckling och 
utbildning. 

Inom välfärdsområdet ska den väl upparbetade samverkan 
och samordningen mellan kommunerna och Region Uppsala 
gällande socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt specifika, 
mer tillfälliga uppdrag, utvecklas. 

Påverka beslut på högre nivå

Utifrån den nationella strategin för hållbar regional tillväxt 
och stärkt attraktionskraft har regionerna ett betydan-
de handlingsutrymme och ansvar för utvecklingsarbetet, 
även om det i hög grad påverkas av vad som beslutas på 
högre nivå. Förutsättningar för infrastrukturutveckling, 
bostadsförsörjning eller arbetsmarknadsinsatser och andra 
områden påverkas av regelverk och lagstiftning på nationell 
och EU-nivå. Det är därför av stor vikt att försöka påverka 
besluten på högre nivå i för regionen rätt riktning, genom 
initiering av ärenden, som remissinstans eller i den politiska 
behandlingen. Det är även viktigt att arbeta för en tilldelning 
av nationella infrastruktur- och utvecklingsanslag som svarar 
upp mot befolknings- och sysselsättningstillväxten. 
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Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft

EN REGION FÖR ALLA

Mål: 
• Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 80%.
• Andelen 30–34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning 

ska överstiga 57 %.
• Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år ska överstiga 80 %.
• Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade 

skillnader mellan grupper och individer. 

Åtaganden:
• Säkra utbildning av högsta kvalitet i en attraktiv kunskapsregion.
• Skapa goda möjligheter till livslångt lärande.
• Utveckla en jämlik arbetsmarknad.
• Påskynda integrering av nyanlända på arbetsmarknaden.
• Säkerställ en kvalitativ hälso- och sjukvård och omsorg.

EN VÄXANDE REGION

Mål: 
• Planera för ca 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven 

och därefter ca 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
• De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med 

minst 40 procent till år 2030 jämfört med år 1990.
• Minst 95 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till 

snabbt och kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/sek till 2030.
• Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafi-

kens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030.

Åtaganden:
• Planera för och bygg fler bostäder.
• Planera för och bygg täta, funktionsblandade miljöer.
• Stärk sambanden mellan bebyggelseutveckling och utbyggnad av kollektiv-

trafiken.
• Skapa hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer.
• Möjliggör kretsloppsanpassade och effektiva energisystem.
• Utveckla hållbara godstransporter.
• Utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel.
• Utveckla den digitala infrastrukturen.

EN NYSKAPANDE REGION

Mål: 
• Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag 

ska öka. Indikatorer: antalet exporterande företag och exportvärdets andel av 
BRP.

• Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 6 % av bruttore-
gionalprodukten (BRP).

• Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 inv.

Åtaganden:
• Utveckla det regionala innovationssystemet.
• Utveckla och koppla samman konkurrenskraftiga företag och kluster.
• Stärk hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset som regional utveck-

lingskraft.
• Befäst Uppsala universitets och SLU:s ställning som globalt ledande lärosä-

ten.
• Skapa ett gott företagsklimat och underlätta för entreprenörer.
• Stöd fler företag att bli internationellt verksamma.
• Underlätta för nya etableringar och investeringar.
• Kraftsamla för ökad global synlighet.
• Utveckla samspelet mellan länets alla delar.
• Utveckla en kulturregion med internationell lyskraft.
• Utveckla destinationer för stärkt och hållbar besöksnäring.

RUS I KORTHET
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SWOT FÖR UPPSALA LÄN

En region för alla

STYRKOR MÖJLIGHETER

• Ung befolkning
• Låg arbetslöshet
• God hälsa och hög medellivslängd
• Hög utbildningsnivå
• Växande befolkning
• Brett utbud av utbildningar av god kvalitet 
• Stark lokal identitet och stolthet över kultur och historia
• Stark tillit mellan människor

• Inflyttning och växande befolkning underlättar kompetensförsörjningen
• Många jobbchanser uppstår på växande arbetsmarknad
• Kompetensimport från andra länder och regioner
• Utvecklad tillit och samverkan ger utvecklingskraft
• Utvecklad samverkan mellan kommuner, landsting och andra aktörer

SVAGHETER HOT

• Låg sysselsättningsgrad bland flera grupper 
• Regionala och könsmässiga skillnader i hälsa, utbildningsnivå, arbetslöshet 

och övergångar till högre utbildning
• Bristande inkludering
• Svaga skolresultat, f f a bland killar
• Avhopp från gymnasieskolan
• Barnfattigdom och social utsatthet
• Könsuppdelad arbetsmarknad

• Stor inflyttning på kort tid försvårar integrationen
• Ökad konkurrens om kunskap och kompetens
• Ökade klyftor och utanförskap
• Lågkvalificerade jobb försvinner och ersätts av ny teknik – kräver omskol-

ning 
• Demografin skapar obalans mellan försörjda och försörjande

En växande region

STYRKOR MÖJLIGHETER

• Ökad befolkning, ca 4500 inv/år 
• Strategiskt geografiskt läge
• Närhet till Arlanda
• Attraktiva städer
• God tillgänglighet inom och mellan regioner
• Livskraftig landsbygd med bördiga marker
• Utvecklad kollektivtrafik
• Väl utvecklad samverkan inom Stockholm–Mälarregionen

• Resurseffektiv samhällsbyggnad längs prioriterade stråk och noder
• Öka integration med omkringliggande län
• Länet utvecklar sin särart som nordlig nod i huvudstadsregionen
• Utbyggd digital infrastruktur inkluderar fler i utvecklingen
• Länet blir förebild i energi- och klimatarbetet, genom lyckad omställning
• Regionförstoring ger utvecklingskraft i alla länsdelar, med utbyggda kommu-

nikationer och bättre service. Bostäder byggs överallt

SVAGHETER HOT

• Bristande kapacitet och underhåll av infrastrukturen
• Bostadsbrist i alla kommuner
• Endast 1 av 15 miljömål uppfyllda
• Höga CO2-utläpp

• Länet utvecklas till utpendlingslän, med ökad obalans mellan dag- och 
nattbefolkning

• Ekonomiskt svårt att matcha investeringsbehoven i kommunerna 
• Ökad press på ekosystemtjänster, brukbar mark och tillgång till dricksvatten
• Hög kostnadsutveckling i kommuner och landsting
• Ökad sårbarhet och bristande anpassningsförmåga till snabba förändringar i 

samhället
• Omställningen till ett resurseffektivt, klimatsmart och digitalt samhälle går 

för långsamt 
• Försämrad service på landsbygden
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En nyskapande region

STYRKOR MÖJLIGHETER

• Utvecklat innovationsstödsystem
• Innovationskraften
• Stark sysselsättningstillväxt
• Växande BRP och ökade lönesummor
• Stora satsningar på FoU
• Stark image kring kunskap och kompetetens 
• Konkurrenskraftiga kluster, särskilt Life science, med Akademiska sjukhuset
• Attraktiva urbana innovationsmiljöer
• Världsledande inkubator och högt rankade lärosäten

• Starkare integrering med Stockholm
• Bättre etableringsfrämjande arbete genom stärkt profilering
• Potential som framstående ekosystem för innovation
• Korsbefruktning av kluster och kompetense möter samhällsutmaningar
• Snabb anpassning till digitaliseringen, med utvecklade samhällstjänster
• Utvecklad delningsekonomi skapar nya tjänster
• Ökad närvaro i internationella nätverk och samarbeten
• Utvecklade testbäddar 

SVAGHETER HOT

• Ojämn nyföretagsamhet mellan kommuner
• Få utländska företagsetableringar 
• Få exporterande företag och låg andel export av BRP
• Lägre företagsamhet bland kvinnor och utlandsfödda
• Sysselsättningen främst kopplad till intern köpkraft och konsumtion

• Förlorad konkurrenskraft mot Stockholm och omvärld
• Innovationskraften i offentlig sektor otillräcklig -produktivitetsförbättring 

och effektivisering uteblir 
• Potentialen tas ej tillvara – svårare att locka hit investeringar och besökare 

och attrahera riskkapital
• Utlandsägda företag tappar konkurrenskraft och lämnar regionen
 

Underlagsmaterial finns på www.regionuppsala.se/RUS
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§ 93 Dnr 2016/00253  

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.  

Sammanfattning  

Stockholms läns landsting har inkommit med förslag till nästa regionala ut-

vecklingsplan för Stockholmsregionen som syftar till att peka ut riktningen 

för regionen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om förslaget.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har vis-

ionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Utvecklingspla-

nen har sex utmaningar som kommer fungera som viktiga utgångspunkter i 

den fortsatta regionala planeringen. 

RUFS bygger på fyra tidsperspektiv där 2018-2026 är den kortsiktiga peri-

oden innehållandes prioriterade åtgärder. 2030 är delmålens målår. 2050 är 

målår för planens strukturbilder och regionens övergripande mål och bortom 

2050 gäller visionen. 

Planen har fyra övergripande mål för att kunna bedöma om utvecklingen går 

åt visionens riktning: 

 En tillgänglig region med god livsmiljö 

 En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

 En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

 En resurseffektiv och resilient region 

 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedan. 

Håbo kommun ser positivt på att RUFS och den regionala utvecklingsstra-

tegin för Uppsala län (RUS) arbetar mot samma tidshorisont år 2050. Det 

skapar en bra sammanhållning av den regionala utvecklingen inom storreg-

ionen.  

RUFS lyfter tillgängligheten till Arlanda. Håbo kommun anser att Aroslän-

ken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för de västra delarna av Mälar-

dalen, är mycket viktig. Förutom den ökade tillgängligheten en sådan länk 

medför kan den även bidra med att avlasta de centrala delarna av Stockholm 

från trafik. Alternativa sträckningar av Aroslänken bör därför utredas. Håbo 

kommun anser att sträckningen Bålsta- Sigtuna bör ingå i fortsatta utred-
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ningar, då den är den genaste sträckningen från västra Mälardalen till Ar-

landa. 

Håbo kommun ser positivt på den regionala grönstrukturen med de 10 gröna 

kilarna som presenteras i RUFS. En av kilarna sträcker sig till Håbo 

kommungräns. Kommunen avser förlänga den gröna kilen genom att peka 

ut angränsade område i kommande översiktsplan.  

Håbo kommun anser vidare att målsystemet, med fyra övergripande och 

långsiktiga mål till år 2050 samt mätbara delmål att uppnå år 2030 är bra. 

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med Stock-

holms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen till 

Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra be-

folkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar aktivt 

med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en för-

stärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska ut-

vecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en viktig 

nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör utpekas som en 

regional kärna. 

Håbo kommun är positiva till storregional samverkan genom bland annat 

samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050). Detta bidrar 

till bättre samarbete mellan kommuner i östra Mellansverige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 

2050 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: registra-

tor.trf@sll.se (ange diarienummer TRN 2016-0047). 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-08-04 KS 2016/00253 nr 68996 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sarah Frisk, Samhällsplanerare 
 
 

 

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.   

 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har inkommit med förslag till nästa regionala 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen som syftar till att peka ut 

riktningen för regionen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om 

förslaget.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har 

visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Utvecklingsplanen har sex utmaningar som kommer fungera som viktiga 

utgångspunkter i den fortsatta regionala planeringen. 

RUFS bygger på fyra tidsperspektiv där 2018-2026 är den kortsiktiga 

perioden innehållandes prioriterade åtgärder. 2030 är delmålens målår. 2050 

är målår för planens strukturbilder och regionens övergripande mål och 

bortom 2050 gäller visionen. 

Planen har fyra övergripande mål för att kunna bedöma om utvecklingen går 

åt visionens riktning: 

- En tillgänglig region med god livsmiljö 

- En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

- En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

- En resurseffektiv och resilient region 

 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedan.    

 
Yttrande 

Håbo kommun ser positivt på att RUFS och den regionala 

utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) arbetar mot samma tidshorisont 

år 2050. Det skapar en bra sammanhållning av den regionala utvecklingen 

inom storregionen.  

RUFS lyfter tillgängligheten till Arlanda. Håbo kommun anser att 

Aroslänken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för de västra delarna av 

Mälardalen, är mycket viktig. Förutom den ökade tillgängligheten en sådan 

länk medför kan den även bidra med att avlasta de centrala delarna av 

Stockholm från trafik. Alternativa sträckningar av Aroslänken bör därför 

utredas. Håbo kommun anser att sträckningen Bålsta- Sigtuna bör ingå i 
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fortsatta utredningar, då den är den genaste sträckningen från västra 

Mälardalen till Arlanda. 

Håbo kommun ser positivt på den regionala grönstrukturen med de 10 gröna 

kilarna som presenteras i RUFS. En av kilarna sträcker sig till Håbo 

kommungräns. Kommunen avser förlänga den gröna kilen genom att peka 

ut angränsade område i kommande översiktsplan.  

Håbo kommun anser vidare att målsystemet, med fyra övergripande och 

långsiktiga mål till år 2050 samt mätbara delmål att uppnå år 2030 är bra. 

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med 

Stockholms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen 

till Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra 

befolkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar 

aktivt med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en 

förstärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska 

utvecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en 

viktig nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör utpekas som 

en regional kärna. 

Håbo kommun är positiva till storregional samverkan genom bland annat 

samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050). Detta bidrar 

till bättre samarbete mellan kommuner i östra Mellansverige.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Yttrandet orsakar inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Yttrandet ska inte följas upp. 

Beslutsunderlag 

– Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050   

__________ 

Beslut skickas till 

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: 

registrator.trf@sll.se (ange diarienummer TRN 2016-0047).  
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§ 94 Dnr 2016/00366  

Yttrande över remiss: Trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan med tillägget att ytt-

randet tillförs önskemål om utökad trafiktäthet till Bålsta samt minskad 

kostnad för Bålstatillägg.  

Sammanfattning  

Stockholms läns landsting har tagit fram ett nytt regionalt trafikförsörj-

ningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är länets viktig-

aste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmet ska fast-

ställa de långsiktiga målen för den regionala kollektivtrafiken. 

Trafikförsörjningsprogrammet utgår från visionen Attraktiv kollektivtrafik i 

ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attrak-

tiva storstadsregion. Visionen bryts ned i tre övergripande mål; ökat kollek-

tivt resande, smart kollektivtrafiksystem och attraktiv region. Till varje 

övergripande mål hör tre nedbrutna mål med tillhörande måltal samt ansva-

riga aktörer.  

Trafikförsörjningsprogrammets målår är 2030 och dess målsättningar är 

synkroniserade med Stockholmregionens regionala utvecklingsplan 

(RUFS).  

Trafikförsörjningsprogrammet är på remiss till 30 september 2016. Håbo 

kommun har givits tillfälle att yttra sig på förslaget och yttrar sig enligt ne-

dan. 

Håbo kommun angränsar till Stockholm län och trafikeras av pendeltågs-

linje 35 (Bålsta – Stockholm C – Västerhaninge/Nynäshamn) samt buss 579 

(Bålsta – Sigtuna – Arlanda) som drivs i Stockholms läns landstings regi.  

Majoriteten av kommuninvånarnas kollektivtrafikresor sker med pendeltåget 

och tillika Stockholms läns landstings kollektivtrafik. Pendeltåget är avgö-

rande för Håbo kommuns koppling till Stockholmsregionen. Mer än hälften 

av kommunens förvärvsarbetande befolkning har sin arbetsplats i Stock-

holms län och pendeltåget är oerhört viktigt för att tillgängliggöra en bred 

arbetsmarknad för kommunens invånare.  

Håbo kommun ser positivt på att trafikförsörjningsprogrammet uppmärk-

sammar vikten av samarbete och länsöverskridande kollektivtrafik. En söm-

lös kollektivtrafik, som fungerar över administrativa gränser, krävs för att 
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uppnå trafikförsörjningsprogrammets såväl som RUFS:s målsättningar om 

en attraktiv och samtidigt hållbar storstadsregion.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Remiss, trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att förvaltningens förslag till yttrande tillförs önske-

mål om ökad trafiktäthet till Bålsta samt minskat Bålstatillägg.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet 

med förvaltningens förslag till yttrande och finner att så sker. Ordförande 

frågar därefter om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Owe Fröjds 

(Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 

Trafikförvaltningen, Stockholm läns landsting registrator.tf@sll.se 
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Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08–686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post: registrator.tf@sll.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.sll.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Välkommen med era synpunkter på 

remissversionen av 

trafikförsörjningsprogrammet för 

Stockholms län 

Stockholms läns landstings regionala trafikförsörjningsprogram är regionens 

viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med 

programmet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, 

som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas.  

 

Det första trafikförsörjningsprogrammet fastställdes 2012 av Stockholms läns 

landstingsfullmäktige. Nu pågår en revidering av programmet för att hålla det 

aktuellt och anpassat till förändrade förutsättningar.  

 

Remiss 

Trafiknämnden beslöt på sitt möte den 31 maj att skicka förslaget till reviderat 

trafikförsörjningsprogram på remiss till berörda aktörer. Remissen finns att 

ladda hem via följande länk: 

 

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-

stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/ 

 

Remisstiden är 1 juni till 30 september 2016.  

 

Frågor kring remissen besvaras av Anna Bruzaeus, 08-686 1943 eller 

anna.bruzaeus@sll.se. Syntolkat material finns att beställa hos Anna. 

 

Alla som vill är välkomna att besvara remissen. Skicka remissvaret till 

registrator.tf@sll.se alternativt till Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm senast 

30:e september 2016. Märk svaret med diarienummer TN 2015-1712. 

 

mailto:registrator.tf@sll.se
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/
mailto:registrator.tf@sll.se
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Utredning pågår 

Under remissperioden kommer trafikförvaltningen att arbeta vidare med 

revideringen av trafikförsörjningsprogrammet. Vi kommer att sätta målnivåerna 

för år 2030 avseende: 

 

 Trygghet 

 Buller från spårtrafiken  

 Säkerhet 

 Resurseffektivitet 

Alla aktörer kommer erbjudas möjlighet att tycka till om målnivåerna genom en 

webbenkät i början på hösten.  

 

Vi kommer också att utreda hur trafikförsörjningsprogrammet ska hantera den 

länsöverskridande trafiken.  

 

Under sommaren påbörjar vi dessutom arbetet med en hållbarhetsbedömning 

av trafikförsörjningsprogrammet som kommer att vara klar i slutet av året.  

 

Ny resvaneundersökning, RVU 2015 

Kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna är ett måltal i det 

gällande trafikförsörjningsprogrammet och föreslås även ingå i det nya. 

Resvaneundersökningarna skiljer sig åt mellan det gällande programmet och 

det nya, vilket medför att andelen skiljer sig åt. I det gällande programmet är 

kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna 37% medan i 

remissversionen är den 49%. Skillnaden beror bland annat på olika 

insamlingsmetoder, olika studerade åldersgrupper och olika tidsperioder.  

 

En utförlig beskrivning av RVU 2015 finns i rapporten Resvanor i Stockholms 

län 2015 (diarienummer SL-2014-1041). 

 

Remisskonferens 

I slutet av november alternativt i början av december planerar vi att genomföra 

en remisskonferens. På konferensen kommer vi bland annat att presenterer 

inkomna remissvar och hur vi valt att hantera dem i det fortsatta arbetet med 

trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Separat inbjudan till konferensen kommer efter sommaren. 
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Samråd 

För att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet behöver vi samarbeta. Vägen 

dit går genom dialog och samråd med berörda intressenter. Under februari och 

mars 2016 genomfördes därför sammanlagt tretton samråd med länets 

kommuner, myndigheter, angränsande län, trafikoperatörer, 

resenärsorganisationer och intresseorganisationer för tillgänglighetsfrågor.  

 

Samrådsredogörelsen finns att läsa på följande länk:  

 

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-

stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/ 

 

 

Vi ser fram emot era synpunkter på remissversionen av 

trafikförsörjningsprogrammet för Stockholm län!  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Jens Plambeck 

Chef avdelningen för strategisk utveckling 

Stockholms läns landstings trafikförvaltning 
  

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-vaxer-med-stockholm/regionala-trafikforsorjningsprogrammet/
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Sändlista 

Trafikföretag 

Arriva Sverige AB 

Keolis Sverige AB 

Nobina 

MTR 

Transdev 

Stockholmståg 

Roslagståg 

Stockholms Spårvägar 

Taxi Kurir Stockholm AB 

Taxi 020 

Samtrans AB 

Samres AB 

Roslagstaxi AB 

Haninge Nynäs Taxi AB 

Södertälje Taxi AB 

Stockholms Sjötrafik AB 

Skärgårdsredarna 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsforum 

Bolling&Norling AB 

Ressel rederi AB 

Stavsnäs båttaxi 

Vattenbussen 

Strömma kanalbolaget 

Utö Rederi AB 

Blidösundsbolaget 

Refsnäs Sjötransport AB 

Norra Skärgårdstrafiken AB 

SeaCab Möja AB 

Rederi AB Runmarö kanal 

Vånö skärgårdsliv AB 

Haninge charter och sjötaxi 

Dalarö sjötransporter 

Nynäs sjätrafik AB 

Landsortstrafiken AB 

Krokholmens sjötrafik AB 
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Trafikföretag fortsättning 

Bergkvarabuss 

Netbuss AB 

Buss i Väst 

FAC Flygbussarna AB 

SamBus AB 

Swebus Express AB 

SJ AB 

Arlanda Express 

Svenska Tågkompaniet AB 

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Bussbranschens Riksförbund 

Branschföreningen Tågoperatörerna 

Taxi Stockholm 

Övrigt 

A-Train 

 

Länets pensionärsorganisationer 

PRO 

SPF 

SPRF 

SKPF 

 

Handikapporganisationerna 

DHR, Stockholms läns distrikt 

HSO 

SRF 

 

Länets kommuner 

Botkyrka kommun 

Danderyds kommun  

Ekerö kommun 

Haninge kommun 

Huddinge kommun 

Järfälla kommun 

Lidingö stad 

Nacka kommun 

Norrtälje kommun 

Nykvarns kommun 
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Länets kommuner fortsättning 

Nynäshamns kommun 

Salems kommun  

Sigtuna kommun 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Stockholms stad 

Sundbybergs stad 

Södertälje kommun 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Upplands Väsby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Vallentuna kommun 

Vaxholms stad 

Värmdö kommun  

Österåkers kommun 

 

 

Angränsande län 

Kommuner 

Knivsta kommun 

Håbo kommun 

Gnesta kommun 

Uppsala kommun 

Landsting 

Uppsala läns landsting 

Landstinget, Sörmland 

Örebro läns landsting 

Landstinget Västmanland 

Landstinget i Östergötland 

 

 

Näringslivets representanter 

Svenskt Näringsliv 

Handelskammaren 

Företagarna i Stockholms län 
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Resenärsorganisationer 

Resenärsforum 

Kollektivtrafikant Stockholm 

Öppen Skärgård 

Skärgårdens trafikantförening 

SIKO 

TIM-pendlare 

Pendlarföreningen i Tierp 

Uppsalapendlarna 

Föreningen Gnestapendlarna 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 95 Dnr 2015/00221  

Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende 
köp av fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på köp 

av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04 § 35.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehandling-

ar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med övriga beslut 

2016-04-04 § 35. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 

förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 

108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 

delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner kro-

nor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 

53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 

har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 

ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 mil-

joner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 

kraven på vidaredelegation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-06 KS 2015/00221 nr 68490 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
vipul.vithlani@habo.se 
0171 – 527 16 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör  

 

Översyn av kommunens bolag – tillägg delegation 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på 

köp av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04 

§ 35.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehand-

lingar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med övriga 

beslut 2016-04-04 § 35. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 

förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 

108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 

delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner kro-

nor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 

53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 

har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 

ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 mil-

joner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 

kraven på vidaredelegation.  

 
Ärendet 

Detta ärende syftar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 

2016-04-04 § 35 punkt 2 innebär den delegation till förvaltningen att ge-

nomföra köpen som förvaltningen avsett. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inget till följd av detta tilläggsärende. 

Uppföljning 

Ingen till följd av detta tilläggsärende. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-04 § 35 

 

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-06 KS 2015/00221 nr 68490 

 

 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-04-04  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 35 Dnr 2015/00221  

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo Mark-

nadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 108 791 401 

kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter enligt marknadsvär-

deringen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder mellan 

parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till kommu-

nen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen fastställs av kom-

munstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkning mellan 

parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom upplåning 

om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-verksamheten 

från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som beslutas av kommunfull-

mäktige i likhet med kommunens övriga verksamheter.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs med 

anledningen av marköverlåtelsen.  

Sammanfattning  

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande markä-

gande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan för 

kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och se-

pareras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 

tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 

för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo kom-

mun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 fastigheter 

genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt värderingen till 116 

000 000 kronor. Efter granskning av parterna har justeringar gjorts avseende 

några av fastigheterna varför det nya totala värdet bedöms vara 108 791 401 

kronor.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-04-04  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 

som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 

tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 

Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verk-

samheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter påföras en 

skattekostnad på 18,7 mkr. 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom ut-

delning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 

om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 

lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 

fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom till-

kommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 250 tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 

Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga 

fastighetsregleringar 

Utredning Håbo Marknads AB 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Förvaltningschef  Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingschef 

HMAB 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-30 KS 2016/00295 nr 69448 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Redovisning med anledning av uppdrag - Anslutning till 
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdrag givet av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97.   

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-08-23 § 97 förvaltningen i 

uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa det lagstöd som säger att 

kommunen inte kan gå med i den gemensamma överförmyndarnämnden 

förrän den 1 januari 2019. 

Anledningen till att Håbo kommun inte kan gå med i den gemensamma 

överförmyndarnämnden redan nu vid årsskiftet återfinns i Föräldrabalken, 

närmare bestämt 19 kap. 7 § 1 st. 

”7 § Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare 

väljas för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter 

det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.” 

Det står alltså uttryckligen i föräldrabalken att överförmyndare väljs för fyra 

år. Därmed kan inget nyval göras under pågående mandatperiod. 

Övriga nämnders mandatperioder styrs istället av kommunallagens 6 kap. 

12-13 §§. 

”12 § Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, 

räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 

fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid skall 

räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill 

det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång. I ett 

sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid 

fullmäktiges första sammanträde. Lag (1994:998). 

13 § Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än 

styrelsen.” 

Alltså kan fullmäktige välja nya nämnder enligt § 13 genom att besluta om 

kortare mandatperiod än fyra år, dock inte för kommunstyrelsen.  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-30 KS 2016/00295 nr 69448 

 

I detta fall är kommunallagen subsidiär, vilket innebär att speciallagen 

föräldrabalken trumfar ramlagen kommunallagen. Alltså kan ingen 

förändring göras förrän nästa mandatperiod.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Föräldrabalk (1949:381) 

– Kommunallag (1991:900) 

– Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97    

__________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 97 Dnr 2016/00295  

Anslutning till gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av motsvarande be-

slut i berörda kommuner,  

- bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Kniv-

sta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun 

som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 

- anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,  

- anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

- överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 ja-

nuari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyn-

darförvaltning, samt 

- godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvalt-

ning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till kom-

munstyrelsen redovisa det lagstöd som säger att kommunen inte kan gå med 

i den gemensamma överförmyndarnämnden förrän den 1 januari 2019.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa 

om att Håbo kommun blir en del av den gemmensamma överförmyndar-

nämnden i Uppsala län från och med januari 2017. Innan beslut i kommun-

styrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun tillstyrkt en sådan 

hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo 

kommun att ingå i den gemensamma nämnden förrän efter nästa val till 

kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 januari 2019. Dock är det 

möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 ja-

nuari 2011. Parter var samtliga kommuner i Uppsala län förutom Enköping 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-kommun för den nya gemen-

samma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i Upp-

sala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till den 

nybildade nämnden, även om utfasningen skedde etappvis under 2011. Av-

sikten med att skapa den gemensamma nämn-den för överförmyndarverk-

samheten var bland annat att minska såbarheten i de deltagande kommuner-

na och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från 

ställföreträdare. Ett annat mål var att samverkande kommuner därigenom 

skulle vara bättre rustade för eventuella för-ändringar och volymökningar 

inom överförmyndarverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Följebrev  

Förslag till reglemente 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarförvaltning 

Förslag till beslutssatser 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsens förvaltning också ska ges i 

uppdrag att till kommunstyrelsen att redovisa det lagstöd som visar att 

kommunen inte kan gå med i den gemensamma överförmyndarnämnden 

förrän den 1 januari 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet kan besluta i 

enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker. Ordfö-

rande frågar därefter om utskottet kan besluta i enlighet med Owe Fröjds 

(Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

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

 

 

 

Bildande av gemensam överförmyndarnämnd samt samverkan om gemensam 

överförmyndarförvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,  

1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkar-

leby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och med 

den 1 januari 2019, 

2. anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 – 31 de-

cember 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt 

5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa om att Håbo kommun blir 

en del av den gemmensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län från och med januari 2017. In-

nan beslut i kommunstyrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun tillstyrkt en sådan 

hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo kommun att ingå i den 

gemensamma nämnden förrän efter nästa val till kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 ja-

nuari 2019. Dock är det möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 januari 2011. Parter var 

samtliga kommuner i Uppsala län förutom Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-

kommun för den nya gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 

Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till den nybildade nämnden, 

även om utfasningen skedde etappvis under 2011. Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-

den för överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de deltagande kommu-

nerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från ställföreträdare. Ett 

annat mål var att samverkande kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella för-

ändringar och volymökningar inom överförmyndarverksamheten. 
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Organisatorisk uppbyggnad 

Överförmyndarnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare från Uppsala kommun, samt en 

ordinarie och en ersättare från var och en av de övriga kommunerna i samarbetet. Utifrån att Uppsala 

är värdkommun är det även dessa som utser ordförande och vice ordförande. Här har praxis varit att 

ordförande är en av ledamöterna från Uppsala kommun, medan vice ordförande kommer från någon 

av de övriga kommunerna. I nuläget fungerar Knivstas ledamot som vice ordförande. 

Tillsammans bildar nämndordförande, vice ordförande och chefen för överförmyndarförvaltningen 

ett presidium, som bland annat har till uppgift att bereda ärendena inför nämndmöten.    

 

I den organisatoriska uppbyggnaden finns även ett ägarsamråd, med representanter från samtliga 

deltagande kommuner. Det är ägarsamrådets representanter som i sin tur ger uppdrag till överför-

myndarnämnden. Rådet träffas två gånger per år, och är även den instans som fattar beslut kopplat 

till de ekonomiska ramar som överförmyndarnämnden har att hålla sig inom. 

På förvaltning finns en ansvarig chef och 15-tal medarbetare. Flertalet medarbetare har ekonomisk 

eller juridisk kompetens på högskolenivå. 

Förutsättningar för Håbo medverkan  

För att Håbo kommun ska bli en del av den gemensamma förvaltningen från 2017 och den del av 

den gemmensamma nämnden från 2019 behöver fullmäktige besluta om att 

 bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, 

Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, 

från och med 2019 

 anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,  

 anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

 överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 – 

31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt 

 godkänna bifogat avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning 

En förutsättning är att övriga berörda kommuner fattar motsvarande beslut. 

Att Håbo kommun blir en del av den gemensamma förvaltningen från 1 januari 2017 innebär att 

överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ansvarar för beredning av ärenden och verkställig-

het av överförmyndarnämndens i Håbos beslut samt för att planera och administrera den verksamhet 

som nämnden ansvarar för. 

För Håbo kommun och invånarna i kommunen innebär det i huvudsak tre fördelar nämligen högre 

kompetens, minskad sårbarhet och bättre uppföljningar/kontroll 

Högre kompetens 

En överförmyndarverksamhet med två handläggare har svårt att hålla den kompetens som behövs. 

Personer med högskolekompetens inom juridik eller ekonomi föredrar som regel att arbeta i en 

större organisation där det finns kollegor med liknande komptenser och där utvecklingsmöjligheter-
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na är större. Dessutom är det så att en verksamhet med ca 15 medarbetare i sig själv blir mer kompe-

tent då det finns fler med olika bakgrund, erfarenheter och expertkunskaper. 

Minskad sårbarhet 

Att som i Håbo vara två medarbetare i en organisation skapar stor sårbarhet. Om en person är från-

varande på grund av till exempel sjukdom så har man tappat halva personalstyrkan vilket får nega-

tiva effekter på handläggningen både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och vad gäller stöd till gode 

män. 

Bättre uppföljningar och kontroll 

Detta område är kanske den enskilt viktigaste punkten. Flera gånger om året kan vi se hur media 

rapporterar om att en enskild god man/förvaltare inte har skött sitt uppdrag på det sätt som borde ha 

skett. För den enskilde kan det innebära stora ekonomiska förluster och/eller förlust av rättssäkerhet 

och trygghet. Med den personalstyrka som idag finns i Håbo kommun om två årsarbetare så klarar vi 

i bästa fall det vardagliga arbetet och uppföljningen av hur gode mannen sköter uppdraget att för-

valta egendom. Däremot följer vi inte på ett systematiskt sätt upp hur den gode mannen sköter upp-

dragen att sörja för person och bevaka rätt, utom om det kommer in en synpunkt eller ett klagomål 

från en huvudman eller hens anhöriga. För huvudmannen innebär det en rättsosäkerhet och det sy-

stem som används av den gemensamma nämnden där man intervjuar ett antal slumpmässigt utvalda 

huvudmän borgar för en större rättstrygghet för den enskilde. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Bilaga 2, Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älv 

karleby, Östhammar och Håbo kommuner 

Bilaga 3, Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning 

 

 

 

 

 



Förslag till beslutssatser i ärendet om  

Gemensam Överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,  

1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, 

Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, 

från och med den 1 januari 2019, 

2. anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,  

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 – 

31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt 

5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning 

 

 

 



Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning 

Parter 

1. Uppsala kommun, genom Överförmyndarnämnden i Uppsala län, 753 75  Uppsala 

2. Håbo kommun, 746 80 BÅLSTA 

§ 1 Bakgrund 

Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner samverkar i en 

gemensam överförmyndarnämnd. Håbo kommun har hemställt om att få ingå i en gemensam 

överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den bedömning som gjorts, att det inte är möjligt att 

ändra driftform under löpande mandatperiod, är det inte möjligt att bilda en gemensam över-

förmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa val till kommunfull-

mäktige.  

Det föreligger dock inget hinder mot att berörda kommuner fattar beslut redan nu om ändrad 

driftform, med verkställighet den 1 januari 2019, dvs. efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Det föreligger inte eller något hinder mot att Håbo kommun, redan fr.o.m. 1 januari 2017, 

inleder samarbete med den gemensamma nämnden om en gemensam kansliorganisation för 

överförmyndarfrågor. 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun har överenskommit om en 

gemensam överförmyndarförvaltning, till dess en gemensam överförmyndarnämnd med Håbo 

kommun som medlem, har bildats. 

§ 2 Avtalsinnehåll 

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och 

verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för att planera och administrera 

den verksamhet nämnden ansvarar för. 

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att, i samråd med överförmyndar-

förvaltningen, utarbeta en delegationsordning som, med de begränsningar som följer av FB 19 

kap. 14 § 1 st, så långt det är möjligt, överensstämmer med den som beslutats av Överför-

myndarnämnden i Uppsala län. 

§ 3 Hantering av allmänna handlingar 

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens 

allmänna handlingar sker i enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som 

gäller för nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma 

nämnden den 1 januari 2019.   

Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten 

överförs till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019. 

 



§ 4 Äganderätt till egendom 

Uppsala kommun har äganderätten till den fasta och lösa egendom som krävs för att driva 

verksamheten inom överförmyndarförvaltningen. 

§ 5 Försäkring 

Håbo kommun ansvarar för att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för 

nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma nämnden den 1 

januari 2019.   

§ 6 Ersättning 

Håbo kommun ska ersätta Överförmyndarnämnden i Uppsala län för faktiska kostnader, för 

beredning av ärenden och verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för 

att planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. 

Ersättningen ska beräknas enligt samma grunder som anges i § 7 ”Kostnadsfördelning” i 

”Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd”. 

§ 7 Insyn i förvaltningen 

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet.  

§ 8 Omförhandling 

Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta 

avtal, äger var och en av parterna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

§ 9 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän 

domstol. 

§ 10 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2017 under förutsättning att kommunfullmäktige 

i Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt 

avtalet genom beslut som vinner laga kraft, till och med den 31 december 2018.  

 

Ort   Datum  Ort  Datum 

_______________________________  _______________________________ 

För Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden  För Håbo kommun   

i Uppsala län                                                                                                                          



 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har kommit överens om 

att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad Överförmyndarnämnden i 

Uppsala län, för överförmyndarverksamhet. 

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala kommuns 

organisation.  

§ 1 Uppgifter 

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet med vad 

som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. 

§ 2 Administration 

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och 

verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar 

för. 

§ 3 Arkivhantering 

Uppsala kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens allmänna handlingar sker i 

enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för nämndens verksamhet.  

Pågående ärenden ska flyttas till den gemensamma nämnden. 

För tillsyn över nämndens arkiv svarar arkivmyndigheten i Uppsala kommun. 

Nämnden ska upprätta en beskrivning av nämndens allmänna handlingar i enlighet med 4 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Slutarkivering av nämndens allmänna handlingar ska Uppsala kommun ansvara för. 

§ 4 Äganderätt till egendom 

Uppsala kommun ska äga den fasta och lösa egendom, som behövs för den gemensamma nämndens 

verksamhet. 

§ 5 Försäkring 

Uppsala kommun tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma 

nämndens verksamhet. 

§ 6 Arvode och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare 

Ledamöter och ersättare i nämnden ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som gäller i 

respektive kommun som utsett ledamöterna och ersättarna och denna kommun ska även ombesörja 

utbetalning av arvode och annan ersättning. 



 

§ 7 Kostnadsfördelning 

Uppsala kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 

samverkande kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive ingående 

kommun, ska lämnas till medverkande kommuner senast den 1 oktober för att den gemensamma 

nämndens behov ska kunna integreras i respektive övergripande kommunbudget. 

Den nettokostnad som budgeteras för en period ska fördelas mellan ingående kommuner enligt 

andelstal. Andelstalet bestäms som respektive kommuns folkmängd 1 januari före verksamhetsåret. 

För Heby kommun ska till andelen läggas en utjämningsfaktor med 1,5% av totalt antal invånare per 

den 1 januari året före verksamhetsåret och för Knivsta kommun ska från andelen räknas av en 

utjämningsfaktor om 1,5% av det totala anytalet invånare per den 1 januari . 

I den löpande redovisningen bokförs en budgeterad intäkt motsvarande respektive deltagande 

kommuns andel.  

Ingående kommuner kan ha olika ambition och möjlighet för uppräkning av kostnader mellan år. 

Därför är en öppen budgetberedning och ett transparent slutligt budgetförslag från den 

gemensamma nämnden viktigt.  

För att skapa tydlighet och förutsägbarhet ska följande beräkning vara vägledande för den 

gemensamma nämndens budgetförslag för nästkommande år: 

[nettokostnad innevarande år] x [PKV] x[volymförändring] x [effektivitetskrav] 

Med ”nettokostnad innevarande år” avses: Den kostnad som återstår att finansiera med 

skattemedel, efter avräkning av externa intäkter. Till skattemedel ska de skattefinansierade bidrag 

som erhålls från andra kommuner räknas. 

Med ”PKV” avses: SKL: s Prisidex kommunal verksamhet är ett uttryck för prisutvecklingen, särskilt 

anpassat för kommunal verksamhet. 

Med ”volymförändring” avses: De delar av verksamheten som är volymrelaterade bör räknas upp.  En 

rimlig approximation för denna uppräkning är den totala volymförändringen mellan åren baserat på 

samma befolkningsunderlag som används för att bestämma fördelningen mellan ingående 

kommuner, se nedan. Överförmyndarnämnden förväntas i sitt budgetförslag ta ansvarsfull hänsyn till 

volymförändring i respektive ingående kommuner och hitta en rättvis balans mellan volympåverkade 

och icke volympåverkade kostander. 

Med ”effektivitetskrav” avses: Ingen kommunal verksamhet kan förväntas få full pris- och 

volymkompensation utan effektivitetskrav. Att fastställa ett trovärdigt och rättvist gemensamt 

långsiktigt effektivitetskrav är svårt. Överförmyndarnämnden förväntas därför i sitt budgetförslag 

inhämta kunskap från ingående kommuner och ta ansvarsfull hänsyn till de effektivitetskrav som 

uttrycks i dessa. 

Slutlig reglering av bidrag från varje samverkande kommun för visst år ska ske per den 31 december, 

senast den 15 januari året efter verksamhetsåret . 



Betalning av bidraget ska ske i månadsvis mot faktura.  

Vid års- och delårsbokslut (december, augusti, april) ska genererade över- eller underskott fördelas 

mellan de samverkande kommunerna. 

En grundläggande princip för samarbetet och finansieringen av den gemensamma nämnden bygger 

på lika villkor mellan kommunerna. Därför ska genererade över- och underskott fördelas mellan 

ingående kommuner i förhållandet till kommunernas andelar. I undantagsfall, om tillräcklig kunskap 

och dokumentation finns om att avvikelse kan härledas till enskild kommun, kan den gemensamma 

nämnden besluta om avvikande fördelning av över- eller underskott. 

Det resultat som redovisas i resultaträkningen för den gemensamma nämnden vid periodavslut av 

Uppsala kommuns räkenskaper ska endast motsvara den andel av överskott eller underskott som 

löper mot Uppsala kommun. Övriga kommuners resultatandel ska i Uppsalas räkenskaper redovisas 

som förutbetald intäkt eller förutbetald kostnad. 

• Ett överskott i gemensam nämnd ska återföras till ingående kommuner. Det sker 

genom en del av redovisad intäkt, som motsvarar kommunens andel av överskottet, redovisas som 

förutbetald intäkt och skuldförs mot aktuell kommun. Denna kommun ska reducera sin kostnad för 

lämnade bidrag till Uppsala kommun avseende överförmynderi och redovisa motsvarande fordran.  

• Ett underskott i gemensam nämnd ska kompenseras Uppsala kommun. Det sker 

genom att en upplupen intäkt bokförs från varje ingående kommun, som motsvarar kommunens 

andel av underskottet, och redovisas som en fordran mot aktuell kommun. Denna kommun ska öka 

sin kostnad för lämnade bidrag avseende överförmynderi och redovisa motsvarande skuld. 

Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten överförs 

till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019. 

Övriga kostnader, såsom skadestånd, som härrör från tiden efter den 1 januari 2019, ska fördelas 

mellan de samverkande kommunerna, medan kostnader som är hänförliga till tiden före den 1 

januari 2019 återkrävas från den kommun som förorsakat kostnaden. 

§ 8 Insyn i förvaltningen 

Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. 

Nämnden ska till de samverkande kommunernas kommunfullmäktige kvartalsvis rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  

§ 9 Mandatperiod 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det allmänna val till kommunfullmäktige 

hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra om uppsägning av detta avtal sker före 

mandatperiodens utgång. 

§ 10 Sammansättning 

Nämnden ska bestå av ledamöter och ersättare. Uppsala kommun utser tre ledamöter och tre 

ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. 



Parterna är överens om att Uppsala kommun utser ordförande och vice ordförande samt att vice 

ordförande bör komma från en annan kommun än Uppsala kommun.  

§ 11 Omförhandling 

Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta avtal, äger 

var och en av medlemmarna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

§ 12 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 

mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

§ 13 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019, under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt avtalet 

genom beslut som vinner laga kraft.  

Avtalet gäller tills vidare och ska för upphörande sägas upp senast två år före varje mandatperiods 

utgång. 

§ 14 Avveckling av den gemensamma nämnden 

Vid avveckling av den gemensamma nämnden ska överskott eller underskott fördelas på samma sätt 

som kostnaderna för den gemensamma nämnden verksamhet, enligt § 7. 

 

Ort   Datum   Ort   Datum 

 

_______________________________  ______________________________ 

För Uppsala kommun   För Heby kommun 

Ort   Datum  Ort   Datum 

 

________________________________  _______________________________ 

För Håbo kommun   För Knivsta kommun 

Ort   Datum  Ort   Datum 

 

________________________________  _______________________________ 

För Tierps kommun   För Älvklarleby kommun 



 

 

Ort   Datum 

 

________________________________ 

För Östhammars kommun 



Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för 
Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar och Håbo kommuner 
 

Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Heby 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Håbo - 2016 

Antaget av kommunfullmäktige i Knivsta 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Tierp 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Älvkarleby 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar 2016- 

 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Älvkarleby, Östhammars kommuner har i avtal 

kommit överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom 

överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a § kommunallagen och i 

övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området.  

 

Nämnden kallas för Överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

 

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. 

 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal 

för den gemensamma nämnden. 

§ 1  Uppgifter 

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet 

med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. 

§ 2 Ekonomisk förvaltning 

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 

den för nämnden fastställda budgeten. 

§ 3 Mandatperiod 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i hela landet.  

§ 4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

§ 5 Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

 

Värdkommunen väljer tre ledamöter och tre ersättare, övriga samverkande kommuner väljer 

en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 

 



§ 6 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om ersättarna inte valts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda 

ordningen. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti har dock alltid rätt att träda in istället för en ersättare från ett annat parti. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 

sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör den till 

åldern äldste ledamoten ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 7 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

§ 8 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara på sammanträdet, senast åtta dagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

äldste ledamoten gör det. 



§ 9 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i 

sådant fall redovisas skriftligt innan paragrafen justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 

§ 10 Reservation 

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra 

detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 

protokollet. 

§ 12 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 13 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 14 Delegation av beslutanderätt 

Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 

kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma 

nämnden i särskild delegationsordning. 

 



 

 Datum  

 2016-08-01 

   

   

 Till kommunstyrelserna i  

Uppsala 
 Heby 

Håbo 
 Knivsta 

 Tierp  

 Älvkarleby, samt  

 Östhammar   

 

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
 

Såsom tidigare utlovats översändes härmed ett förslag till reglemente för den nya gemen-

samma överförmyndarnämnden i Uppsala län och förslag en ny överenskommelse om 

samverkan samt förslag till beslutspunkter. Därutöver översändes ett förslag till avtal mellan 

den nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun om 

samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för tiden 2017-01-01 – 2018-12-31. 

Eftersom samtliga medverkande kommuner berörs av att fler ärenden ska beredas och 

verkställas av den gemensamma förvaltningen, har Uppsala kommun har gjort bedömningen 

att det finns ett värde i att samtliga kommuner i den nuvarande gemensamma nämnden 

godkänner avtalet om en gemensam överförmyndarförvaltning. De medverkande kommu-

nerna görs därigenom också medvetna om hur arbetet med samverkan om överförmyndar-

verksamheten i länet utvecklas inom de närmaste åren. 

 

Som tidigare sagts blir följden av de beslut som ska fattas att Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, 

Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner inrättar en gemensam nämnd för överför-

myndarverksamhet fr.o.m. den 1 januari 2019, samt att Håbo kommun kommer att ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen fr.o.m. den 1 januari 2017.  

 

Frågor om ovanstående kan i första hand ställas till stadsjuristen i Uppsala kommun, Lena 

Grapp, telefon: 018-727 16 38, E-post: lena.grapp@uppsala.se. 

 

Som ovan 

 

 

Ida Hellrup 

Chef för överförmyndarförvaltningen 

 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

2. Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

3. Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning 

4. Förslag till beslutspunkter 

                         



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 98 Dnr 2016/00407  

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för ut-
vecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik so-
cialtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uttalar att Håbo kommun ställer sig positiva till att bi-

dra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utveckling 

av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.  

Sammanfattning  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en skrivelse till landets 

kommunstyrelser i juni 2016 uttryckt ett önskemål om att landets kommuner 

ska vara med och finansiera en nationell stödfunktion på SKL för utveckling 

av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrund till detta önskemål är den 

statliga finansieringen av flera aktiviteter på SKL som syftar till att stötta 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör ef-

ter 2016. 

Syftet med den nationella stödfunktionen är att upprätthålla det arbete och 

att SKL i samråd med landsting, regioner och kommuner under åren 2017-

2018 arbetar farm en långsiktig plan för stöd till utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Ett fortsatt samarbete på nationell 

nivå kommer att underlätta det kommunala arbetet med att fortsätta att ut-

veckla en evidensbaserad praktik. 

Socialförvaltningen ser det som angeläget att detta arbete kan fortsätta. På 

sikt kommer en mer kunskapsbaserad socialtjänst med all sannolikhet att 

leda till lägre kostnader och bättre stödinsatser för den enskilde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

SKL:s skrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

SKL, niklas.eriksson@skl.se 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-10 SN 2016/00022 nr 28343 

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

 

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 
utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen uttalar att Håbo kommun ställer sig positiva till att 

bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för 

utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.    

 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en skrivelse till landets 

kommunstyrelser i juni 2016 uttryckt ett önskemål om att landets kommuner 

ska vara med och finansiera en nationell stödfunktion på SKL för utveckling 

av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrund till detta önskemål är den 

statliga finansieringen av flera aktiviteter på SKL som syftar till att stötta 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör 

efter 2016.     

Ärende 

Syftet med den nationella stödfunktionen är att upprätthålla det arbete och 

att SKL i samråd med landsting, regioner och kommuner under åren 2017-

2018 arbetar farm en långsiktig plan för stöd till utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Ett fortsatt samarbete på nationell 

nivå kommer att underlätta det kommunala arbetet med att fortsätta att 

utveckla en evidensbaserad praktik. 

Från socialförvaltningens sida ser vi det som angeläget att detta arbete kan 

fortsätta. På sikt kommer en mer kunskapsbaserad socialtjänst med all 

sannolikhet att leda till lägre kostnader och bättre stödinsatser för den 

enskilde.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Sammantaget beräknar SKL kostnaden till 3,4 mkr per år och föreslår att 

kostnaden fördelas enligt samma princip som medlemsavgiften. För Håbo 

kommun del innebär det en kostnad om 7 100 kronor per år för år 2017. 

Kostnaden kan finansieras inom socialnämndens budgetram.   

Uppföljning 

Uppföljning kommer att ske regelbundet inom det länsgemensamma 

nätverket för socialtjänsten.    

Beslutsunderlag 

– Följebrev från SKL 

– Skrivelse fån SKL med rekommendation om finansiering av en natinell 

stödfunktion 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-10 SN 2016/00022 nr 28343 

 

– Kostnadsfördelning mellan kommunerna    

__________ 

Beslut skickas till 

SKL,  niklas.eriksson@skl.se 

Socialnämnden    

 

mailto:niklas.eriksson@skl.se




















Mall

Att fördela 3 400 000

Per invånare exkl 10% 0,35

Per invånare med 10% 0,32

Befolkning 2015 tot summa

Bef exkl >200 000 7 835 729 2 764 170

Bef storstäder 2 002 689 635 830

Kod Kommun Befolkning 2015 Avgift

riket Summa 9 838 418 3 399 800

0114 UPPLANDS VÄSBY 42 422 15 000

0115 VALLENTUNA 32 364 11 400

0117 ÖSTERÅKER 41 944 14 800

0120 VÄRMDÖ 40 997 14 500

0123 JÄRFÄLLA 72 244 25 500

0125 EKERÖ 26 915 9 500

0126 HUDDINGE 104 999 37 000

0127 BOTKYRKA 89 374 31 500

0128 SALEM 16 398 5 800

0136 HANINGE 83 492 29 500

0138 TYRESÖ 46 019 16 200

0139 UPPLANDS-BRO 25 691 9 100

0140 NYKVARN 10 079 3 600

0160 TÄBY 68 015 24 000

0162 DANDERYD 32 469 11 500

0163 SOLLENTUNA 70 062 24 700

0180 STOCKHOLM 923 158 293 100

0181 SÖDERTÄLJE 93 076 32 800

0182 NACKA 97 808 34 500

0183 SUNDBYBERG 45 761 16 100

0184 SOLNA 76 063 26 800

0186 LIDINGÖ 46 245 16 300

0187 VAXHOLM 11 402 4 000

0188 NORRTÄLJE 58 478 20 600

0191 SIGTUNA 44 599 15 700



0192 NYNÄSHAMN 27 439 9 700

0305 HÅBO 20 251 7 100

0319 ÄLVKARLEBY 9 239 3 300

330 KNIVSTA 16 819 5 900

331 HEBY 13 562 4 800

0360 TIERP 20 487 7 200

0380 UPPSALA 210 003 66 700

0381 ENKÖPING 41 772 14 700

0382 ÖSTHAMMAR 21 484 7 600

0428 VINGÅKER 8 918 3 100

0461 GNESTA 10 609 3 700

0480 NYKÖPING 54 119 19 100

0481 OXELÖSUND 11 673 4 100

0482 FLEN 16 414 5 800

0483 KATRINEHOLM 33 455 11 800

0484 ESKILSTUNA 101 882 35 900

0486 STRÄNGNÄS 34 078 12 000

0488 TROSA 12 035 4 200

0509 ÖDESHÖG 5 233 1 800

0512 YDRE 3 651 1 300

0513 KINDA 9 837 3 500

0560 BOXHOLM 5 316 1 900

0561 ÅTVIDABERG 11 520 4 100

0562 FINSPÅNG 21 215 7 500

0563 VALDEMARSVIK 7 744 2 700

0580 LINKÖPING 153 144 54 000

0581 NORRKÖPING 136 863 48 300

0582 SÖDERKÖPING 14 262 5 000

0583 MOTALA 42 870 15 100

0584 VADSTENA 7 396 2 600

0586 MJÖLBY 26 543 9 400

0604 ANEBY 6 525 2 300

0617 GNOSJÖ 9 509 3 400

0642 MULLSJÖ 7 145 2 500

0643 HABO 11 231 4 000

0662 GISLAVED 29 182 10 300



0665 VAGGERYD 13 368 4 700

0680 JÖNKÖPING 133 266 47 000

0682 NÄSSJÖ 30 407 10 700

0683 VÄRNAMO 33 478 11 800

0684 SÄVSJÖ 11 216 4 000

0685 VETLANDA 26 827 9 500

0686 EKSJÖ 16 776 5 900

0687 TRANÅS 18 495 6 500

0760 UPPVIDINGE 9 307 3 300

0761 LESSEBO 8 420 3 000

0763 TINGSRYD 12 278 4 300

0764 ALVESTA 19 593 6 900

0765 ÄLMHULT 16 109 5 700

0767 MARKARYD 9 775 3 400

0780 VÄXJÖ 87 979 31 000

0781 LJUNGBY 27 601 9 700

0821 HÖGSBY 5 803 2 000

0834 TORSÅS 6 965 2 500

0840 MÖRBYLÅNGA 14 606 5 200

0860 HULTSFRED 13 855 4 900

0861 MÖNSTERÅS 13 107 4 600

0862 EMMABODA 9 062 3 200

0880 KALMAR 65 548 23 100

0881 NYBRO 19 752 7 000

0882 OSKARSHAMN 26 460 9 300

0883 VÄSTERVIK 36 008 12 700

0884 VIMMERBY 15 368 5 400

0885 BORGHOLM 10 658 3 800

0980 GOTLAND 57 394 20 200

1060 OLOFSSTRÖM 13 138 4 600

1080 KARLSKRONA 65 241 23 000

1081 RONNEBY 28 620 10 100

1082 KARLSHAMN 31 838 11 200

1083 SÖLVESBORG 17 123 6 000

1214 SVALÖV 13 619 4 800

1230 STAFFANSTORP 23 117 8 200



1231 BURLÖV 17 423 6 100

1233 VELLINGE 34 606 12 200

1256 ÖSTRA GÖINGE 14 051 5 000

1257 ÖRKELLJUNGA 9 833 3 500

1260 BJUV 14 957 5 300

1261 KÄVLINGE 30 077 10 600

1262 LOMMA 23 308 8 200

1263 SVEDALA 20 426 7 200

1264 SKURUP 15 165 5 300

1265 SJÖBO 18 467 6 500

1266 HÖRBY 14 973 5 300

1267 HÖÖR 15 974 5 600

1270 TOMMELILLA 13 145 4 600

1272 BROMÖLLA 12 503 4 400

1273 OSBY 12 915 4 600

1275 PERSTORP 7 191 2 500

1276 KLIPPAN 16 902 6 000

1277 ÅSTORP 15 167 5 400

1278 BÅSTAD 14 401 5 100

1280 MALMÖ 321 970 102 200

1281 LUND 116 682 41 200

1282 LANDSKRONA 43 867 15 500

1283 HELSINGBORG 137 556 48 500

1284 HÖGANÄS 25 574 9 000

1285 ESLÖV 32 352 11 400

1286 YSTAD 28 961 10 200

1287 TRELLEBORG 43 323 15 300

1290 KRISTIANSTAD 82 372 29 100

1291 SIMRISHAMN 19 079 6 700

1292 ÄNGELHOLM 40 655 14 300

1293 HÄSSLEHOLM 50 960 18 000

1315 HYLTE 10 501 3 700

1380 HALMSTAD 96 641 34 100

1381 LAHOLM 24 154 8 500

1382 FALKENBERG 42 849 15 100

1383 VARBERG 60 848 21 500



1384 KUNGSBACKA 79 015 27 900

1401 HÄRRYDA 36 519 12 900

1402 PARTILLE 36 919 13 000

1407 ÖCKERÖ 12 681 4 500

1415 STENUNGSUND 25 458 9 000

1419 TJÖRN 15 303 5 400

1421 ORUST 15 011 5 300

1427 SOTENÄS 8 976 3 200

1430 MUNKEDAL 10 204 3 600

1435 TANUM 12 454 4 400

1438 DALS-ED 4 782 1 700

1439 FÄRGELANDA 6 494 2 300

1440 ALE 28 722 10 100

1441 LERUM 40 107 14 100

1442 VÅRGÅRDA 11 158 3 900

1443 BOLLEBYGD 8 751 3 100

1444 GRÄSTORP 5 642 2 000

1445 ESSUNGA 5 591 2 000

1446 KARLSBORG 6 760 2 400

1447 GULLSPÅNG 5 238 1 800

1452 TRANEMO 11 620 4 100

1460 BENGTSFORS 9 605 3 400

1461 MELLERUD 9 147 3 200

1462 LILLA EDET 13 111 4 600

1463 MARK 33 872 11 900

1465 SVENLJUNGA 10 472 3 700

1466 HERRLJUNGA 9 362 3 300

1470 VARA 15 633 5 500

1471 GÖTENE 13 132 4 600

1472 TIBRO 10 955 3 900

1473 TÖREBODA 9 249 3 300

1480 GÖTEBORG 547 558 173 800

1481 MÖLNDAL 63 263 22 300

1482 KUNGÄLV 42 639 15 000

1484 LYSEKIL 14 438 5 100

1485 UDDEVALLA 54 071 19 100



1486 STRÖMSTAD 12 837 4 500

1487 VÄNERSBORG 38 258 13 500

1488 TROLLHÄTTAN 57 082 20 100

1489 ALINGSÅS 39 557 14 000

1490 BORÅS 108 234 38 200

1491 ULRICEHAMN 23 419 8 300

1492 ÅMÅL 12 563 4 400

1493 MARIESTAD 24 027 8 500

1494 LIDKÖPING 38 923 13 700

1495 SKARA 18 709 6 600

1496 SKÖVDE 53 539 18 900

1497 HJO 8 969 3 200

1498 TIDAHOLM 12 678 4 500

1499 FALKÖPING 32 461 11 500

1715 KIL 11 808 4 200

1730 EDA 8 517 3 000

1737 TORSBY 11 915 4 200

1760 STORFORS 4 031 1 400

1761 HAMMARÖ 15 344 5 400

1762 MUNKFORS 3 659 1 300

1763 FORSHAGA 11 378 4 000

1764 GRUMS 8 951 3 200

1765 ÅRJÄNG 9 850 3 500

1766 SUNNE 13 221 4 700

1780 KARLSTAD 89 204 31 500

1781 KRISTINEHAMN 24 232 8 500

1782 FILIPSTAD 10 584 3 700

1783 HAGFORS 11 817 4 200

1784 ARVIKA 25 814 9 100

1785 SÄFFLE 15 343 5 400

1814 LEKEBERG 7 506 2 600

1860 LAXÅ 5 676 2 000

1861 HALLSBERG 15 489 5 500

1862 DEGERFORS 9 574 3 400

1863 HÄLLEFORS 7 061 2 500

1864 LJUSNARSBERG 4 933 1 700



1880 ÖREBRO 144 212 50 900

1881 KUMLA 21 095 7 400

1882 ASKERSUND 11 142 3 900

1883 KARLSKOGA 30 235 10 700

1884 NORA 10 449 3 700

1885 LINDESBERG 23 518 8 300

1904 SKINNSKATTEBERG 4 478 1 600

1907 SURAHAMMAR 9 990 3 500

1960 KUNGSÖR 8 340 2 900

1961 HALLSTAHAMMAR 15 665 5 500

1962 NORBERG 5 792 2 000

1980 VÄSTERÅS 145 275 51 200

1981 SALA 22 036 7 800

1982 FAGERSTA 13 255 4 700

1983 KÖPING 25 506 9 000

1984 ARBOGA 13 819 4 900

2021 VANSBRO 6 704 2 400

2023 MALUNG 9 972 3 500

2026 GAGNEF 10 060 3 500

2029 LEKSAND 15 299 5 400

2031 RÄTTVIK 10 777 3 800

2034 ORSA 6 746 2 400

2039 ÄLVDALEN 7 048 2 500

2061 SMEDJEBACKEN 10 763 3 800

2062 MORA 20 057 7 100

2080 FALUN 57 060 20 100

2081 BORLÄNGE 51 015 18 000

2082 SÄTER 11 009 3 900

2083 HEDEMORA 15 199 5 400

2084 AVESTA 22 639 8 000

2085 LUDVIKA 26 322 9 300

2101 OCKELBO 5 864 2 100

2104 HOFORS 9 426 3 300

2121 OVANÅKER 11 477 4 000

2132 NORDANSTIG 9 491 3 300

2161 LJUSDAL 18 995 6 700



2180 GÄVLE 99 038 34 900

2181 SANDVIKEN 38 202 13 500

2182 SÖDERHAMN 25 730 9 100

2183 BOLLNÄS 26 530 9 400

2184 HUDIKSVALL 36 925 13 000

2260 ÅNGE 9 495 3 300

2262 TIMRÅ 18 019 6 400

2280 HÄRNÖSAND 25 008 8 800

2281 SUNDSVALL 97 776 34 500

2282 KRAMFORS 18 363 6 500

2283 SOLLEFTEÅ 19 786 7 000

2284 ÖRNSKÖLDSVIK 55 599 19 600

2303 RAGUNDA 5 405 1 900

2305 BRÄCKE 6 463 2 300

2309 KROKOM 14 776 5 200

2313 STRÖMSUND 11 708 4 100

2321 ÅRE 10 578 3 700

2326 BERG 7 041 2 500

2361 HÄRJEDALEN 10 237 3 600

2380 ÖSTERSUND 60 961 21 500

2401 NORDMALING 7 071 2 500

2403 BJURHOLM 2 455 900

2404 VINDELN 5 385 1 900

2409 ROBERTSFORS 6 779 2 400

2417 NORSJÖ 4 174 1 500

2418 MALÅ 3 118 1 100

2421 STORUMAN 5 933 2 100

2422 SORSELE 2 503 900

2425 DOROTEA 2 745 1 000

2460 VÄNNÄS 8 580 3 000

2462 VILHELMINA 6 848 2 400

2463 ÅSELE 2 831 1 000

2480 UMEÅ 120 943 42 700

2481 LYCKSELE 12 177 4 300

2482 SKELLEFTEÅ 72 042 25 400

2505 ARVIDSJAUR 6 447 2 300



2506 ARJEPLOG 2 887 1 000

2510 JOKKMOKK 5 070 1 800

2513 ÖVERKALIX 3 405 1 200

2514 KALIX 16 260 5 700

2518 ÖVERTORNEÅ 4 591 1 600

2521 PAJALA 6 208 2 200

2523 GÄLLIVARE 18 127 6 400

2560 ÄLVSBYN 8 189 2 900

2580 LULEÅ 76 199 26 900

2581 PITEÅ 41 585 14 700

2582 BODEN 27 926 9 900

2583 HAPARANDA 9 793 3 500

2584 KIRUNA 23 198 8 200
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Från: Sveriges Kommuner och Landsting [mailto:Utskick@skl.se]  

Skickat: den 29 juni 2016 12:08 
Ämne: Information - Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 

 
Till samtliga kommunstyrelser 
  
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 10 juni 2016 om en rekommendation till 
landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Denna rekommendation följs nu av ett brev som 
redogör för fortsatt process, kostnad per kommun och kontaktpersoner i länen kring 
rekommendationen. 
  
För frågor om rekommendationens innehåll kontakta Niklas Eriksson, avdelningen för vård och omsorg, 
SKL, tfn: 08-452 79 52, e-post niklas.eriksson@skl.se. 
  
Vänliga hälsningar, 
 
Niklas Eriksson  
för Hans Karlsson 
 
 

mailto:[mailto:Utskick@skl.se]
mailto:niklas.eriksson@skl.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 99 Dnr 2016/00250  

Arkivreglemente för Håbo kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo 

kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS 

1995/158, KF 1995-09-05 § 57.  

Sammanfattning  

Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 

arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens arkivorgani-

sation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till arkivreglemente för 

Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare reglemente. Dessa 

punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån Riksarkivets före-

skrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en uppdatering av reg-

lementets layout har hänvisningar till lagstiftning aktualiserats. Även arkiv-

reglementets språk- och begreppsapparat har reviderats för att göra regle-

mentet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har också omarbetats till att 

vara teknikneutralt vilket till exempel är en förutsättning för e-arkiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Arkivreglemente för Håbo kommun 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder  

Kommundirektör  

Förvaltningschefer  

Avdelningschefer  

Enhetschefer  

Kommunstyrelsens kansli  

Hemsidan 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00250 nr 68150 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

 

Arkivreglemente för Håbo kommun  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo 

kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS 

1995/158, KF 1995-09-05 § 57.    

Sammanfattning 

Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 

arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens 

arkivorganisation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till 

arkivreglemente för Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare 

reglemente. Dessa punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån 

Riksarkivets föreskrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en 

uppdatering av reglementets layout har hänvisningar till lagstiftning 

aktualiserats. Även arkivreglementets språk- och begreppsapparat har 

reviderats för att göra reglementet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har 

också omarbetats till att vara teknikneutralt vilket till exempel är en 

förutsättning för e-arkiv.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antagandet av arkivreglemente för Håbo kommun medför inga ekonomiska 

konsekvenser.  

Uppföljning 

Arkivreglementet bör ses över och aktualiseras en gång per mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

– Arkivreglemente för Håbo kommun  

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Avdelningschefer  

Enhetschefer 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsidan  

 



 

 

Arkivreglemente för Håbo kommun  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef, kommunstyrelsens kansli 

 
Antagen 

 

 



 

 ARKIVREGLEMENTE 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

 

Antaget av kommunfullmäktige KS 2016/250, KF 0000-00-00 § och ersätter 

tidigare arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-25 § 57. 

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 

1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den 

kommunala arkivvården inom Håbo kommun följande reglemente, 

meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 

1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ arkivlagen) 

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens 

myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala 

organ med självständig ställning. 

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 

föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 

inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar 

enligt särskild överenskommelse. 

2. Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen) 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och 

på det sätt som framgår av punkt 4-9 i detta reglemente. Detta innebär att 

varje nämnd är ansvarig för sitt arkiv, först när materialet lämnas till 

centralarkivet övergår ansvaret för arkivvården till arkivmyndigheten.  

Varje myndighet ansvarar även för att utse en arkivansvarig och en 

arkivredogörare vilket ska framgå av myndighetens arkivbeskrivning. 

Arkivansvarig har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och ansvara för 

kontakten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare 

ansvarar för de praktiskt arkivvårdande insatserna.  

3. Arkivmyndigheten (7-9 §§ arkivlagen) 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.   

    Arkivmyndighetens arkiv är centralarkivet. 

    Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter 

fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften 

samt över arkivvården i kommunen. 

    Arkivmyndigheten vårdar de handlingar som ska bevaras.  

    Hos arkivmyndigheten ska finnas en arkivorganisation som vårdar 

kommunens centralarkiv.  



 

 ARKIVREGLEMENTE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

 

    Arkivmyndigheten ska i centralarkivet vårda hos sig förvarat 

arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras 

användning i kulturell verksamhet och forskning. 

    Arkivmyndigheten ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. 

    Arkivmyndigheten får meddela närmare föreskrifter för punkt 4-9 i 

detta reglemente. 

4. Redovisning av arkiv (6 § 2 p. arkivlagen) 

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka 

slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat 

(arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar 

som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Vid upprättande av 

arkivbeskrivning ska 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) tillämpas. Både arkivbeskrivning och arkivförteckning ska 

årligen ses över och vid behov revideras.  

Gällande juridiska personer där kommunen utövar rättsligt bestämmande 

inflytande ska arkivbeskrivningar och arkivförteckningar upprättas. 

Detsamma gäller för aktiebolag i vilka kommunen själv eller gemensamt 

med annan kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande men 

innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två 

tredjedelar av rösterna. 

5. Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p. arkivlagen) 

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens hand-

lingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).  

Dokumenthanteringsplanen ska ses över årligen och vid behov revideras.  

6. Rensning (6 § 4 p. arkivlagen) 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på an-

nat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 

Rensning ska genomföras senast i samband med leverans till 

centralarkivet. 

7. Bevarande och gallring (10 § arkivlagen) 

Varje myndighet beslutar om gallring av handlingar i myndighetens arkiv, 

om inte annat framgår av lag eller förordning. Gällande arkiv som 

överlämnats till arkivmyndigheten beslutar därefter arkivmyndigheten om 

gallring efter samråd med överlämnande myndighet. 



 

 ARKIVREGLEMENTE 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

 

Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras, detta gäller oavsett 

medium.  

8.  Överlämnande (9, 14-15 §§ arkivlagen) 

Arkiv hos myndigheten som ska bevaras överlämnas till arkivmyndigheten 

när myndigheten bedömer att det inte längre finns ett behov av handlingarna 

i verksamheten. I och med överlämnande övertar arkivmyndigheten ansvaret 

för den fortsatta arkivvården.  

9. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p. och 6 § 3 p. 

arkivlagen) 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 

garanterar informationens beständighet. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. 

10. Utlåning 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för 

skador eller förluster inte uppkommer. 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 

tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens 

bestämmelser.

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 100 Dnr 2016/00323  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej verk-

ställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt social-

tjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37 inkl. beslutsunderlag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialförvaltningen 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-26 KS 2016/00323 nr 67840 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 
2016 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 

socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs löpande upp av socialförvaltningen och 

rapporteras till IVO. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37  

__________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-12 VON 2016/00006 nr 1596 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Katja Holmqvist, Metodstödjare 
 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 
2016 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.     

 

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska också på 

motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader från avbrottet.      

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2016, kvartal 1. 

Håbo kommun har totalt 17 (sjutton) beslut, äldre än tre månader, som inte 

hade verkställts 2016-04-12. Enligt LSS avsåg två av besluten boende med 

särskild service, fem av besluten avsåg kontaktperson samt ett beslut av 

verkställighet av kontaktperson. Enligt SoL avsåg ett beslut verkställighet 

av permanent bostad och två beslut avslutade insatser med anledning av att 

klient avböjt förslag. Kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri) avsåg sex 

beslut kontaktperson.    

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 1 funnits 13 

(tretton) beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. 

Dessa beslut har rapporterats till IVO enligt gällande regelverk.   

 

För två av de som beviljats särskilt boende enligt SoL har verkställighet 

erbjudits, men den enskilde tackat nej, och ärendena är därmed denna 

rapporteringsperiod avslutats. För den tredje personen har verkställighet 

skett.  

 

De två som beviljats boende med särskild service enligt LSS har fortsatt 

meddelat att de enbart kan tänka sig boende i Bålsta och att de avvaktar att 

kommunens inplanerade nybyggnation av LSS-boende. 

Av de fem personer som beviljats kontaktperson enligt LSS har det äldsta 

beslutet fattats i februari 2015. Uppföljning har skett med verkställarna 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-12 VON 2016/00006 nr 1596 

 

gällande dessa beslut och rekrytering pågår. En verkställighet har 

rapporterats.  

 

Det finns sex personer som beviljats kontaktperson enligt SoL, 

socialpsykiatri, som inte har på grund av resursbrist kunnat erbjudas 

verkställighet. En av dessa är rapporterad med avbruten verkställighet från 

augusti 2015. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor.    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-05-03  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 37 Dnr 2016/00006  

Rapport, ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvar-
tal 1 år 2016   

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport 

av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-

mäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 

vård och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits 

och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet.      

Ärende 

Totalt har Håbo kommun sjutton beslut, äldre än tre månader, som inte har 

verkställts per 2016-04-12. Fyra av dessa beslut verkställdes under denna pe-

riod. 

Två beslut avser boende med särskild service. LSS 

Fem beslut avser kontaktperson enligt LSS 

Sex beslut avser kontaktperson enligt SoL, (socialpsykiatri) 

Ett beslut avsåg verkställighet av kontaktperson enligt LSS 

Ett beslut avsåg verkställighet av permanent bostad enligt SoL 

Två beslut avsåg avslutade insatser med anledning av att klient avböjt förslag 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om gynnande biståndsbeslut inte verkställs inom tre månader kan inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 

tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-12, dok.nr 2016.1596 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-05-03  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Kommunfullmäktiges revisorer 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 101 Dnr 2016/00367  

Yttrande över remiss: Revidering av förbundsordning 
för Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar remissen utan erinran.  

Sammanfattning  

Samordningsförbundet har 2016-06-07 inkommit med en remiss gällande 

revidering av förbundets förbundsordning. Syftet med revideringen är 

främst att anpassa dokumentet till aktuellt lagstöd samt att göra nödvändiga 

förtydliganden inför kommande mandatperiod med hänsyn till den förestå-

ende regionbildningen. 

Förvaltningen har inga synpunkter på de förändringar som föreslås i remis-

sen. Remissen föreslås därmed lämnas utan erinran.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Remiss 2016-06-07 inkl. bilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Uppsala län 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-07-26 KS 2016/00367 nr 68931 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Yttrande över Remiss - Revidering av förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen lämnar remissen utan erinran.  

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har 2016-06-07 inkommit med en remiss gällande 

revidering av förbundets förbundsordning. Syftet med revideringen är 

främst att anpassa dokumentet till aktuellt lagstöd samt att göra nödvändiga 

förtydliganden inför kommande mandatperiod med hänsyn till den 

förestående regionbildningen. 

Förvaltningen har inga synpunkter på de förändringar som föreslås i 

remissen. Remissen föreslås därmed lämnas utan erinran.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Revideringen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. 

Uppföljning 

Beslutet följs inte upp. 

Beslutsunderlag 

– Remiss 2016-06-07 inkl. bilagor  

__________ 

Beslut skickas till 

Samordningsförbundet Uppsala län  
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Dnr: 2016:20 Landstingsstyrelsen i Uppsala län 

 Kommunstyrelsen i Enköping 

 Kommunstyrelsen i Heby 

 Kommunstyrelsen i Håbo 

 Kommunstyrelsen i Knivsta 

 Kommunstyrelsen i Tierp 

 Kommunstyrelsen i Uppsala 

 Kommunstyrelsen i Älvkarleby 

 Kommunstyrelsen i Östhammar 

 Försäkringskassan 

 Arbetsförmedlingen 

 

 

Remiss revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 

2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod samt att lösa frågor 

inför regionbildningen. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. 

 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. 

Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter 

och svar på förslaget. Förbundet emotser besked senast 2016-09-30 för att tidsramarna ska 

hållas. 

 

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga 

medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01. 

 

I färdigt textförslag som skickas till medlemmarna för beslut kommer Landstinget att bytas ut 

till namnet på regionen som bildas 2017-01-01. 

 

De viktigaste ändringarna 

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val 

till kommuner och landsting har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande 

ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att 

mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31. 

 

- En valberedning föreslås tillsättas där Landstinget är sammankallande. 

 

- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet. 

 

- Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma revisorer för 

kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas. 

 

- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.  
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Tidplan 

2016-06-02 Styrelsen beslutar om remiss till medlemmarna med förslag till reviderad 

förbundsordning. 

 

2016-09-30 Sista dag för remissvar från medlemmarna 

 

2016-11-25 Styrelsen beslutar att reviderad förbundsordning skickas till medlemmarnas 

fullmäktige eller motsvarande för godkännande. 

 

2017-03-31 Sista dag för beslut i fullmäktige eller motsvarande. 

 

2017-07-01 Reviderad förbundsordning börjar gälla. 

 

 

Remissvar och synpunkter skickas till: 

 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Kungsgatan 16 

753 32 Uppsala 

 

alternativt via e-post till 

info@finsamuppsala.se  

 

 

Bilagor: 

- Förbundsordning 2008, nu gällande 

- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ulrik Wärnsberg 

Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län 

mailto:info@finsamuppsala.se


a Dnr 2016:20 1 (4) 

ä AU 160524 

 FS 160602 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 

Samordningsförbundet Uppsala län har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt 

kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar. 

 

Förbundet bildades 16 september 2008.  

 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län gäller från 1 juli 2017 och 

ersätter tidigare förbundsordning. 

 

 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Uppsala län 

 

 

2 § Förbundets säte 

Förbundet har sitt säte i Uppsala kommun 

 

 

3 § Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i 

Uppsala län, samt kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammar. 

 

 

4 §  Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra 

möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. 

 

Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser 

och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

 

 

5 §  Styrelse 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 

Styrelsen ska bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Varje medlem väljer en 

ledamot och en ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och 

med 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt 

rum. 

 

Styrelsen utser inom sig en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 

2:e vice ordförande samt ett arbetsutskott för den tid som styrelsen bestämmer. 
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6 § Valberedning 

Förbundet ska ha en valberedning med en representant vardera från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län samt en 

gemensam representant för kommunerna i länet. Via medlemssamråden kan 

kommunerna utse en gemensam representant. Landstingets representant är 

sammankallande. 

 

Valberedningen lämnar förslag till förbundsstyrelsen om presidieposter: ordförande, 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, samt om representation i 

förbundsstyrelsens arbetsutskott. 

 

 

7 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

Förbundet har till uppgift att: 

 

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella 

samordningen, 

 

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 

 

3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 

samordning skall användas, 

 

4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser, 

 

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 

 

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen samt 

 

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 

enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. 

 

 

8 § Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt 

styrelsens anvisningar. 

 

 

9 § Initiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt sin 

huvudmans beslutsordning. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör 

granskningen av verksamheten i Samordningsförbundet. 
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10 § Samråd 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 

yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina 

uppgifter. 

 

 

11 § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på 

förbundets hemsida samt på anslagstavlan hos kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 

Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar samt hos Landstinget i Uppsala 

län.  

 

 

12 § Andelar i tillgångar och skulder 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder och 

fördelningen av förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna 

ska bidra med enligt 5 § FinsamL (2003:1210). 

 

Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november 

året före det år som fördelningen avser. 

 

 

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 

Styrelsen ska fastställa förbundets budget senast den 30 november varje år. 

Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 

 

Styrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 

ekonomin som skickas till förbundsmedlemmarna. Styrelsen ska också årligen till 

förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 

 

Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får heller inte sätta sig i skuld utöver det 

som gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 

 

 

14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 

av revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan ska en gemensam revisor utses. För Landstinget i Uppsala län och 

kommunernas räkning utser Landstinget två gemensamma revisorer.  

 

Mandattiden för revisorer räknas från 1 januari året efter det att val av fullmäktige i 

landsting och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det 

femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och 

avlämnat revisionsberättelse. 
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15 § Ekonomiska ersättningar 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt 

till revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för 

förtroendevalda i Landstinget Uppsala län. Revisorerna ersätts av 

Samordningsförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen lämnar närmare anvisningar om hur Landstingets 

arvodesreglemente används för ekonomiska ersättningar inom 

Samordningsförbundet. 

 

 

16 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år. Vid utträdet upplöses förbundet och 17 § i denna 

förbundsordning gäller. 

 

 

17 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 

eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 

samråd mellan huvudmännen. 

 

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 

Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 § i denna 

förbundsordning. 

 

Förbundets styrelse svarar för likvidationen. 

 

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av 

egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till förvaltningsberättelsen ska 

bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 

förbundet upplöst. 

 

 

18 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå 

frivillig uppgörelse, avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 

 

 

19 §  Arkivtillsyn 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun ansvarar för tillsynen av att 

Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen  

(1990:782).  

 











 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 102 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges 
beslut 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej 

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med dokument-

nummer 67379.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 § 61 

om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då beslutet inte 

går att verkställa.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-24 § 

93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma 

med en plan för verkställande av de fyra fullmäktigebeslut som återrapporte-

rats tre år i följd utan att kunna verkställas. Detta redovisas i redovisningen 

av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för kommande verk-

ställighet med dokumentnummer 67379. I redovisningen bedömer förvalt-

ningen att två av de fyra beslut som ska återrapporteras (KF 2011-06-13 § 

69 och KF 2012-11-12 § 114) nu är verkställda.  

Ett av besluten, beslutet om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen (KF 

2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas trots upprepade försök till att 

hitta en lämplig plats för banan i samråd med Slottsskogens samfällighet. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avskriva detta 

ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-

24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 

i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett för-

slag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra samman-

hang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till kom-

munstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande policys 

för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av ickekommunal 

verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke samtidigt som 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att projekt som annars 

inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en fastställd policy för spons-

ring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis hantera denna typ av frå-

gor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 

kommande verkställighet  

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli – för åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 

Tekniska avdelningen – för kännedom 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-02 KS 2015/00371 nr 67347 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges beslut 
2015 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej 

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med 

dokumentnummer 67379.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 § 

61om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då 

beslutet inte går att verkställa.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 

till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-

24 § 93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i beslut 2016-02-29, § 3, beslutspunkt 2, gett 

kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en plan för verkställande av 

de fyra fullmäktigebeslut som återrapporterats tre år i följd utan att kunna 

verkställas. Detta redovisas i redovisningen av status för fyra tidigare ej 

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med 

dokumentnummer 67379. Där redovisar förvaltningen att två av de fyra 

beslut som ska återrapporteras (KF 2011-06-13 § 69 och KF 2012-11-12 § 

114) nu är verkställda.  

Av redovisningen framgår att ett av besluten, beslutet om en cykelbana med 

sandhopp i Slottsskogen (KF 2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas 

trots upprepade försök till att hitta en lämplig plats för banan i samråd med 

Slottsskogens samfällighet. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige ska avskriva detta ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-

24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 

i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra 

sammanhang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till 

kommunstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande 

policys för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av 

ickekommunal verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke 

samtidigt som extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att 

projekt som annars inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-02 KS 2015/00371 nr 67347 

 

fastställd policy för sponsring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis 

hantera denna typ av frågor.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Uppdraget att ta fram en policy för sponsring kan göras inom befintlig 

budgetram.  

Uppföljning 

Kommunstyrelsens förslag till policy för sponsring ska presenteras för 

kommunfullmäktige vid 2017 års första sammanträde.  

Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut KF 2012-09-24 § 9 följs 

upp i 2017 års återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges 

beslut. 

Beslutsunderlag 

– Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 

kommande verkställighet 

– Protokollsutdrag 2016-02-29 § 3 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Tekniska avdelningen  

 



 

 UTREDNING 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-03 KS 2015/00371 nr 67379 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för kommande 
verkställighet 

Kommunfullmäktige gav i beslut 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en 

plan för verkställande av de beslut som återrapporterats till fullmäktige tre år i följd utan att kunna 

verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. Följande fyra beslut är aktuella för denna 

redovisning: 

1. KF 2011-06-13 § 69: Medborgarförslag: inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 

inom Bålsta tätort 

2. KF 2012-11-12 § 114: Medborgarförslag: genomföra en medborgardialog om förnyelsebar 

energi och energisparande.  

3. KF 2012-06-11 § 61: Medborgarförslag: Cykelbana med sandhopp i slottsskogen 

4. KF 2012-09-24 § 93: Medborgarförslag: Kampanj mot nedskräpning 

Kommunstyrelsens kansli har, i samråd med berörda verksamheter, gått igenom besluten och 

verkställigheten av dem. Nedan följer en redovisning av besluten, resultatet av tidigare års 

återrapporteringar samt nuvarande status för verkställighetsarbetet.  

1. KF 2011-06-13 § 69 – Naturreservat 

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs att två områden – Lillsjön och Båtsbacken – inom Bålsta tätort skulle 

avsättas som kommunalt naturreservat. Miljö- och tekniknämnden beslutade att utreda 

förutsättningarna för naturreservat eller andra skyddsformer för Lillsjön och Båtsbacken. Med 

hänvisning till detta beslutade kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års återrapportering av verkställigheten av detta beslut rapporterade miljö- och tekniknämnden 

att handläggningen av ärendet påbörjats.  Ärendet övergick sedan till kommunstyrelsen, plan- och 

utvecklingsavdelningen, som i 2014 och 2015 års återrapporteringar har konstaterat att kompetens för 

att utreda ärendet vidare saknats samt att ärendet inte har prioriterats.  

Nuvarande status för verkställigheten 

Bygg- och miljöförvaltningen, Plan- och utvecklingsavdelningen, rapporterar nu att avdelningen 

arbetar aktivt med frågor rörande naturmiljöer med mångfald, bland annat inom ramen för den 

miljöstrategi som antagits efter att medborgarförslaget lämnades in. I det nu pågående arbetet med 

översiktsplanen identifieras också vilka naturområden som skulle vara av mest strategisk vikt att 

skydda på lämpligt sätt. I Bålsta tätort arbetar plan- och utvecklingsavdelningen dessutom med att ta 

fram en grönstrukturplan för att genom den kunna värdera vilka naturområden som kan avsättas som 

naturreservat. Samtidigt har bygg- och miljöförvaltningen för avsikt att rekrytera en kommunekolog, 

vilket ytterligare kommer förstärka kommunens kompetens på området.  

Således har förvaltningen, i sitt nuvarande arbete med kommunens olika naturmiljöer, tagit ett 

helhetsgrepp på de frågor som fullmäktigebeslutet hanterar, då man utreder skyddsbehov och 

naturområden av strategisk vikt i kommunen som helhet. Förvaltningen bedömer att fullmäktiges 
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beslut om att utreda behovet av naturreservat, i de områden medborgarförslaget identifierar, i och 

med detta arbete är verkställt.  

2. KF 2012-11-12 § 114 – Medborgardialog om förnyelsebar energi 

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs en kampanj/medborgardialog med syfte att samla in kreativa idéer om 

förnyelsebar energi och energisparande bland kommunens eldsjälar och sedan omsätta detta i 

praktiken. Miljö- och tekniknämnden yttrade sig i frågan och bedömde att nämnden, i 

handlingsplanen för fossilbränslefri kommun, kunde utreda möjligheterna för ett sådant projekt.  

Kommunfullmäktige beslutade, med hänvisning till yttrandet, att bifalla förslaget.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års återrapportering konstaterade miljö- och tekniknämnden att man ännu inte hunnit utreda 

möjligheterna för ett sådant projekt. När miljö- och tekniknämnden lades ner övergick ärendet till 

kommunstyrelsen, som år 2014 rapporterade att arbetet med energieffektivisering inarbetats i den 

kommande miljöstrategin och att verkställigheten beslutet därmed var vilande tills strategin var 

antagen. År 2015 konstaterades att miljöstrategin nu antagits, vilket möjliggör fortsatt arbete med 

verkställigheten av beslutet.  

Nuvarande status för verkställigheten 

Bygg- och miljöförvaltningen, plan- och utvecklingsavdelningen, rapporterar nu att inriktningarna i 

den nu antagna miljöstrategin återföljs av aktiviteter i kommunens verksamheter. Bland annat läggs 

stort fokus på ökad kunskap och information gentemot invånarna. Under första kvartalet 2016 har 

kommunen bjudit in invånare och företagare till öppet hus på temat förnyelsebar energi, bland annat 

med tips på energisparande åtgärder. Under detta möte hamnade mycket fokus på 

solenergianläggningar. Mötet var en enklare form av medborgardialog.  

Mot bakgrund av de aktiviteter som förvaltningen företagit och av att temat för medborgarförslaget 

finns med i miljöstrategin bedömer förvaltningen att beslutet nu är verkställt.  

3. KF 2012-06-11 § 61 – Cykelbana med sandhopp 

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs att en cykelbana med sandhopp skulle inrättas i Slottsskogen. 

Kommunfullmäktige biföll förslaget och uppdrog till miljö- och tekniknämnden att i samråd med 

bildningsnämnden ordna den föreslagna cykelbanan på lämplig plats i Skokloster.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års uppföljning av verkställigheten hos kommunfullmäktiges beslut rapporterade 

förvaltningen att arbetet med att verkställa beslutet påbörjats genom att man tagit kontakt med 

berörda parter. 2014 hade förvaltningen fått investeringsmedel för att förverkliga banan, men arbetet 

hade inte kunnat komma igång då det varit svårt att hitta en lämplig plats som accepterats av 

Slottsskogens samfällighet, som förvaltar Slottsskogen. Detsamma gällde i återapporteringen 2015. 

Nuvarande status för verkställigheten 

Tekniska avdelningen rapporterar även denna gång att beslutet inte har kunnat verkställas. Gatu- och 

parkenheten har inte lyckats hitta en lämplig plats för cykelbanan som accepterats av Slottsskogens 

samfällighet. Detta trots att flera diskussioner förts med samfällighetens ordförande. Mot denna 

bakgrund kan inte förvaltningen verkställa kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen bedömer 
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vidare att det heller inte är sannolikt att beslutet kommer kunna verkställas framöver.  Därför föreslår 

förvaltningen att kommunfullmäktige avskriver ärendet från vidare handläggning.  

4. KF 2012-09-24 § 93 – Kampanj mot nedskräpning 

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs en kampanj mot nedskräpning i samverkan mellan organisationer, 

företag, föreningar, skolor med mera. Miljö- och tekniknämnden beredde ärendet och föreslog att 

förslaget skulle bifallas. Detta då kommunen redan årligen genomförde en naturstädningskampanj 

där skolklasser och föreningar ansvarade för olika städområden. Likaså skulle en policy för sponsring 

tas fram under 2012. Detta skulle möjliggöra för förvaltningen att söka stöd från intresserade företag 

och därmed genomföra ytterligare naturstädningsaktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade, med 

hänvisning till miljö- och tekniknämndens målsättning om kommande samarbete med företag genom 

sponsring för genomförande av städaktiviteter, att bifalla förslaget.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års uppföljning av verkställighet rapporterade miljö- och teknikförvaltningen att den årliga 

naturstädningskampanjen fått ställas in för att prioritera underhållsåtgärder på gator, samt att det 

fortfarande saknats en policy för sponsring, vilket gjort att man inte kunde verkställa beslutet med 

stöd från företag etc. Likartade återrapporteringar kom från tekniska avdelningen både 2014 och 

2015. 

Nuvarande status för verkställigheten   

Tekniska avdelningen rapporterar även denna gång att beslutet inte har kunnat verkställas på grund 

av en avsaknad av policy för sponsring. En policy för sponsring är således nödvändig för att beslutet 

om en företagssponsrad naturstädningskampanj ska kunna verkställas. Först när en sådan policy är på 

plats är det aktuellt att försöka verkställa fullmäktiges beslut. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till policy för sponsring för 

Håbo kommun. 
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-02-29  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 3 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av verkställig-

het av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner, 

medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 

med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 

utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att komplettera "upp-

följning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" med samtliga 

tidigare uppdrag och utstående ärenden till nästa kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av kommunfullmäk-

tiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras verkställighetsgraden i 

tretton beslut, varav tre är att betrakta som verkställda. Av resterande tio 

ärenden kommer hälften sannolikt att verkställas under 2016. Ett flertal av 

de icke verkställda ärendena har även återrapporterats tidigare år. Då flera 

ärenden alltså blivit liggande utan att verkställas krävs en plan för hur 

kommunen ska gå vidare med dessa ärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Uppföljning 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar på ett tillägg till beslutet i form av en ny be-

slutspunkt med följande lydelse: "Kommunfullmäktige uppdrar till kom-

munstyrelsen att komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommun-

fullmäktiges beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden 

till nästa kommunfullmäktige."  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige också bifaller Christian 

Nordbergs (MP) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

Kommunstyrelsens kansli 
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 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 103 Dnr 2016/00398  

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja egenav-

gifterna för färdtjänst enligt följande: 

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 

att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 

till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har fram-

kommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheter till besparingar inom hemtjänsten. En höjning av egen-

avgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja 

egenavgifterna för färdtjänst enligt följande: 

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr.  

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 

att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 

till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har 

framkommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheter till besparingar inom hemtjänsten. En 

höjning av egenavgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Socialförvaltningens samlade förslag innebär en besparing för vård- och 

omsorgsnämnden på motsvarande 300 tkr, alternativt 460 tkr på årsbasis 

jämfört med nuvarande regelverk. Årets budget och aktuellt resande innebär 

dock fortsatt en minusprognos för innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer 

reser, vilket är föränderligt. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp inom ramen för vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14 

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden  

 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2016-05-20 

1(1) 
Vår beteckning 

VON 2015/00014 nr 1750 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Förslag till möjliga besparingar inom färdtjänst 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2016-10-01

reglera antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta, att med start 2016-10-01 höja egenavgifterna för färdtjänst

enligt följande: Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inkludera de ändrade reglerna i

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjligheterna till besparingar inom färdtjänst.  

I den bifogade utredningen beskrivs nuvarande regelverk och den 

granskning förvaltningen gjort av färdtjänstresorna under 

tolvmånadersperioden mars 2015 – februari 2016. Nämnden föreslås 

begränsa antalet resor per år och resenär. Nämnden föreslås även att höja 

nuvarande egenavgifter.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningens förslag innebär en besparing på motsvarande 300 tkr, 

alternativt 460 tkr på årsbasis jämfört med nuvarande regelverk. Årets 

budget och aktuellt resande innebär dock fortsatt en minusprognos för 

innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer 

reser, vilket är föränderligt.    

Beslutsunderlag 

– Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst, dok.nr 2016. 1657.

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Bålsta taxi    
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Stöd till vuxna 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst 

Förvaltningens uppdrag 
Förvaltningen har fått i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjliga besparingar inom färdtjänst. Kommunens kostnader inom färdtjänst 

har ökat snabbt under senaste åren och det har därför funnits ett behov av att 

utreda möjligheten till regeländringar som medger en högre 

kostnadseffektivitet men som fortsatt innebär en god färdtjänst för 

resenärerna. I tillägg utreds inom länet en möjlighet till regional samordning 

i någon omfattning mellan kommuner och Uppsala läns landsting inom hela 

den särskilda kollektivtrafiken (inklusive sjukresor), vilket dock inte berörs 

här. 

Förvaltningen har i den här utredningen fokuserat på hur resenärerna nyttjar 

sitt färdtjänstbeslut och har gått igenom alla färdtjänstresor under tolv 

månader: 2015-03-01 – 2016-02-29. 

Begrepp 
Färdtjänstresor 

I sammanställningen av resorna under året särskiljs här ofta ordinär 

färdtjänst och så kallade ”arbetsresor, men om inget annat anges avses 

totalen. Totalen är alla resor utifrån biståndsbeslut (både med vanlig bil och 

med specialfordon) enligt färdtjänstlagen, inklusive arbetsresor.  

Arbetsresor 

Med arbetsresor avses, om inget annat anges, resor utifrån biståndsbeslut 

enligt färdtjänstlagen med förbestämd adress och antal resor – för att resa 

mellan hem och arbete eller mellan hemmet och daglig verksamhet enligt 

LSS.  

Enligt Håbo kommuns riktlinjer ska färdtjänst inte beviljas för resor till och 

från daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS. Den skrivningen 

förutsatte att brukaren vid behov fick skjuts av kommunen på annat sätt. De 

senaste åren har dock praxis på biståndsenheten blivit att ”arbetsresor” 

enligt färdtjänstlagen även beviljats dessa brukare. Riktlinjerna borde alltså 

revideras. Alternativt kan kommunen välja att sköta skjutsning till och från 

daglig verksamhet på annat sätt. 

De individer som är beviljade färdtjänst i form av arbetsresor är också oftast 

beviljade vanlig färdtjänst.  
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Tillståndsgivning 

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den 

rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen 

är till stor del styrd av lagstiftningen.  

7 § Lag (1997:736) om färdtjänst: ”Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för 

dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 

allmänna kommunikationer.” Biståndsbesluten fattas efter en utredning av 

behoven och besluten är tidsbegränsade. 

För mer information om biståndsbedömning av färdtjänst hänvisas till Håbo 

kommuns riktlinjer för handläggningen.  

Egenavgifter  

Håbo kommun är som tillståndsgivare den myndighet som enligt 

färdtjänstlagen beslutar om egenavgifterna. Avgifterna ska vara skäliga och 

får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Följande två stycken är 

ett utdrag ur gällande riktlinjer i Håbo: 

”… 

Betalning av egenavgift i Håbo kommun och sex (6) mil utanför 
kommungränsen  

Egenavgift för resor med färdtjänst betalas kontant till chauffören i samband 

med resan.  

Egenavgiften är 25 % 1 av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kronor, upp till 

ett taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameterbeloppet överstiger 420 

kronor är den högsta avgiften 105 kronor per resa.  

För resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala 

Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers 

studentkort är egenavgiften också 25 % av taxameterbeloppet, dock lägst 35 

kronor, upp till ett taxameterbelopp av 292 kronor. Om taxameterbeloppet 

överstiger 292 kronor är den högsta avgiften 73 kronor per resa.  

Egenavgiften för resa med specialfordon är densamma som för resa med 

vanlig taxi. 

Reducering av egenavgift  

Reducering av avgift medges för resor till arbete och studier enligt följande: 

• Arbetet ska vara ett yrkesarbete, det vill säga en anställning eller ett eget

företag ur vilket resenären hämtar sin lön. Tillstånd gäller för två resor per 

arbetsdag, till och från arbetet.  

• Studier ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från

CSN. Studieresekort gäller för två resor per studiedag samt för studerande 

på universitet även för resor mellan institutioner under studiedag.  

• Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt bekostas av det

allmänna medges inte reducering av egenavgift. 
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• Reducering av egenavgift beviljas för maximalt ett år i taget.

• Egenavgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i

det aktuella reseområdet. 

…” 

Håbos egenavgifter jämfört med omvärlden 

Inom Sverige finns många olika kostnadsnivåer och det går inte att enkelt 

uttala sig om huruvida Håbo kommun kan anses ha höga eller låga 

egenavgifter eftersom det inte är bara är nivåerna som skiljer sig åt mellan 

kommunerna utan även hur många olika kostnadsnivåer som finns och hur 

regelverket ser ut i övrigt.  

Jämfört med Uppsala kommun kan de fasta egenavgifterna ses som låga i 

Håbo. I Uppsala kommun är lägsta egenavgiften 40 kr vid samåkning och 

minst 80 kr utan samåkning. Högsta avgiften är 160 kr. I gengäld kan en 

Uppsalabo inte som i Håbo åka 6 mil utanför kommungränsen på sitt 

färdtjänstbevis förutom om man åker till Knivsta.  

Ett annat exempel är Enköpings kommun där resenären betalar 25 % av 

taxametern, liksom i Håbo, men där lägsta egenavgiften är 40 och högsta 

165 kr per resa. Från Enköping får du dock enbart resa 2,5 mil utanför 

kommungränsen med ditt färdtjänstbevis.  

I Stockholms läns färdtjänstregler är mycket olikt övriga landet. I 

Stockholms län finns bland annat högkostnadsskydd på färdtjänstresor 

vilket innebär att en pensionär betalar max 490 kr som månadskostnad, det 

vill säga motsvarande ett reducerat pris på månadskort inom SL.  

Något många kommuner har gemensamt är däremot kostnaden för 

arbetsresor. De motsvarar ofta månadskort inom kollektivtrafiken och så är 

det även i Håbo och till exempel i Uppsala kommun. 

Färdtjänstvolymer för perioden mars 2015 – februari 2016 

Handläggning:  

179 bifallsbeslut för 174 personer.  Inga avslagsbeslut. 

För kännedom har volymerna sett liknande ut under de senaste åren. Antalet 

avslagsbeslut är få, vanligtvis mellan noll och tio beslut per år. Inom ramen 

för den här utredningen har chef gjort en kortare avstämning med nuvarande 

biståndshandläggare och gjort stickprovskontroller i utredningar. Det 

bedöms utifrån detta inte finnas någon besparing vad gäller själva 

tillståndsgivningen, utan vara adekvat hantering inom 

biståndsbedömningen. 

Antal individer som rest med färdtjänst (inkl specialfordon): 

369 personer 

- varav antal individer som rest med arbetsresor: 5,4 %, vilket utgör 20 

personer  



UTREDNING 4(6) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 VON 2015/00014 nr 1657 

Sex personer av dessa har rest till daglig verksamhet och 14 till övriga 

arbeten. 

Antal färdtjänstresor: 

Antal resor totalt: 16 379 st 

- varav antal arbetsresor: 1815 st (ingår i totalsiffran), d v s 11,1 % 

Antal resor per individ totalt i genomsnitt: 44 st 

Antal färdtjänstresor (exklusive arbetsresor) per individ i genomsnitt: 40 st 

Antal arbetsresor per individ i genomsnitt: 91 st 

Antal resenärer som rest under 50 resor: 287 personer 

Antal resenärer som rest mellan 50 och 99 resor: 29 personer 

Antal resenärer som rest mellan 100 och 199 resor: 38 personer, varav en 

utgörs av resenär till daglig verksamhet och två av övriga arbetsresor 

Antal resenärer som rest över 200 resor: 15 personer, varav fyra utgörs av 

resenärer till daglig verksamhet och två av övriga arbetsresor 

Den person som reste mest reste 600 gånger (daglig verksamhet) och den 

som reste näst mest 421 gånger (ordinarie färdtjänst).  

Färdtjänstkostnader för perioden mars 2015 – februari 2016 

Leverantören Bålsta taxi ersätts utifrån avtalade priser som innebär från 

17/25 kr (vanlig bil/specialfordon) per kilometer och minimum 75/197 kr 

(vanlig bil/specialfordon) i startavgift.  

Kommunens nettokostnader för färdtjänst under perioden (exklusive 

handläggning):  

5 482 000 kr 

…varav kostnad arbetsresor:

933 800 kr netto (inräknat intäkter från enskilda motsvarande 

månadsbusskort) 

Arbetsresenärerna är alltså 5,4 % av resenärerna, men står för 17 % av 

kostnaderna.  

Kostnad för ordinarie färdtjänstresenärer (16) som rest över 150 resor: 

694 709 kr 

Kostnad för ordinarie färdtjänstresenärer (11 st) som rest över 200 resor: 

614 590 kr 

Antal resor per år 

Färdtjänstreglerna ser som sagt olika ut över landet. Det gäller även antalet 

resor per år som en färdtjänstresenär kan nyttja. I Håbo kommun får en 

färdtjänstresenär resa obegränsat många gånger under ett år. I gengäld finns 

inte det högkostnadsskydd per månad som finns i till exempel Stockholms 
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län, där antalet resor dock är begränsat till en glidande skala från 72 till 

maximalt 198 resor per år (om det inte finns särskilda skäl att bevilja fler 

resor).   

Inget förslag om ändring av arbetsresor 

Ovanstående genomgång av statistik från en ettårsperiod visar att en 

förhållandevis stor andel av färdtjänstresorna nyttjas av en liten andel 

resenärer. Detta gäller de så kallade arbetsresorna. Resor till reguljära 

arbeten är inget som förvaltningen vill föreslå att kommunen reglerar på 

annat sätt än idag. Resor till och från daglig verksamhet skulle dock vara 

möjligt för kommunen att ordna på annat sätt, som till exempel en minibuss 

som hämtar brukarna. Totalkostnaden idag är dock bara ca 200 tkr idag för 

ett helt år och sannolikt skulle en sådan lösning inte innebära någon större 

besparing, bara sämre flexibilitet för brukarna.  

Dessutom visar förvaltningens utredning att de flesta inom daglig 

verksamhet även är beviljad vanlig färdtjänst, vilket de skulle kunna välja 

att nytta istället.  

Förvaltningen föreslår därför sammanfattningsvis ingen ändring avseende 

regelverket kring arbetsresor till vare sig reguljärt arbete eller daglig 

verksamhet. I och med detta föreslår förvaltningen istället en justering av 

nuvarande handläggningsriktlinjer till nuvarande praxis, i och med att 

dagens riktlinjer egentligen inte medger arbetsresor till daglig verksamhet. 

Förslag om ändring av antal resor per år 

Den lilla volym resenärer (11 st = 2,9 %) som i dagsläget reser mer än 200 

gånger per år innebär en oproportionerligt hög kostnad för kommunen (601 

tkr = 11,2 %). Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar att antalet resor för ordinarie färdtjänst begränsas till 200 per år, 

men att möjlighet öppnas för resenärer att ansöka om ytterligare  resor för 

särskilda skäl. Alternativt att antalet resor begränsas till 150 st per år med 

samma möjlighet att ansöka om ytterligare resor vid särskilda skäl. Detta 

skulle medföra att dagens riktlinjer behöver ändras.  

I dagsläget skulle ovanstående förändring innebära en besparing på ca 150 

tkr, alternativt 310 tkr per år. Den besparingen är alltså en nulägesbild för 

just de resenärer som under senaste tolvmånadersperioden har rest över 200 

resor per år. Om något år kan resenärerna delvis bytts ut av andra, med 

andra hemadresser och andra resvanor och då kan besparingseffekten se 

annorlunda ut.  

Förslag om ändring av egenavgiften 

En förhöjning av maxavgiften på 105 kr kan medföra att resorna utanför 

kommungränsen minskar inom färdtjänst för att istället öka inom 

riksfärdtjänst där taket för egenavgift fortsatt ligger på 105 kr. Smidigheten i 

att använda färdtjänstbeviset kan dock medföra att flera fortsätter att välja 
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det alternativet och förvaltningen ser hur som helst att det är naturligt att 

höja den kostnadsnivå som legat stilla i ett flertal år.  

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar om att till 

kommunfullmäktige föreslå en avgiftshöjning på lägstanivå från 35 till 40 kr 

och på högstanivå från 105 till 150 kr.  

Under den undersökta perioden hade ca 18 % av resorna uppnått högsta 

egenavgiftsnivån vilket innebär att en höjning av högsta egenavgiftsnivån på 

45 kr ger en besparing på ca 118 tkr under ett år. Under samma period låg 

egenavgiften på lägstanivån för 43 % av resorna, vilket innebär att 5-

kronorshöjningen kan ge en årlig besparing på ca 31 tkr. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar att Vård- och omsorgsnämndens ekonomi är 

ansträngd och att Håbo kommun ligger lägre i egenavgifter inom färdtjänst 

än flera andra kommuner i länet. Trots detta har Håbo inte sämre villkor än 

övriga kommuner avseende till exempel möjlighet att medta resenär utan 

kostnad och dessutom möjlighet att resa sex mil utanför kommungränsen 

med färdtjänstbeviset.  

Förvaltningens förslag ger en beräknad samlad besparingseffekt på ca 300 

tkr per år jämfört med nuvarande regelverk och nuvarande volymer. I det 

alternativa förslaget med en begränsning ner till 150 resor per år innebär 

besparingen istället ca 460 tkr per år.  

Det kan påpekas att andelen äldre i kommunen sannolikt kommer att ge 

kommunen ett allt mer ökande antal färdtjänstresenärer, vilket kan komma 

att äta upp besparingseffekten på sikt.  

De föreslagna ändringarna framstår dock i och med detta som än mer 

angelägna utifrån ett kostnadsperspektiv. I och med att inga andra regler 

ändras inom färdtjänst bedömer förvaltningen att servicen för 

kommuninvånaren avseende färdtjänst fortfarande är god. 

________________________
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-06-14  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

VON § 51 Dnr 2015/00014  

Förslag till möjliga besparingar inom färdtjänst 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo kom-
mun 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2016-10-01 re-

glera antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta, att med start 2016-10-01 höja egenavgifterna för färdtjänst en-

ligt följande: Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

 Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr      

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inkludera de ändrade reglerna i 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Sammanfattning  

Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjligheterna till besparingar inom färdtjänst.  

I den bifogade utredningen beskrivs nuvarande regelverk och den gransk-

ning förvaltningen gjort av färdtjänstresorna under tolvmånadersperioden 

mars 2015 – februari 2016. Nämnden föreslås begränsa antalet resor per år 

och resenär. Nämnden föreslås även att höja nuvarande egenavgifter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag innebär en besparing på motsvarande 300 tkr, alternativt 460 tkr på 

årsbasis jämfört med nuvarande regelverk. Årets budget och aktuellt resande 

innebär dock fortsatt en minusprognos för innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer re-

ser, vilket är föränderligt.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-20, dok.nr 2016.1750. 

– Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst, dok.nr 2016. 1657.      
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Bålsta taxi 
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 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 104 Dnr 2016/00409  

Val av representanter till regionalt forum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) till 

Håbo kommuns representanter i regionalt forum vid möte den 20-21 oktober 

2016.  

Sammanfattning  

Landstinget i Uppsala län har inkommit med information om den fortsatta 

regionbildningsprocessen. Under hösten 2016 kommer formerna för den nya 

regionens kommunala samråd att beslutas. Ett regionalt forum samt fyra 

samrådsorgan ska inrättas för att säkerställa ett fortsatt kommunal inflytande 

i regionala utvecklingsfrågor. 

Ett första möte med regionalt forum är utlyst till den 20-21 oktober. Där ska 

frågor kring forumets arbetsordning, ärendetyper, beredning av ärenden 

m.m. diskuteras. Håbo kommun behöver utse två representanter att delta i 

detta möte.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Skrivelse från landstinget 2016-07-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Landstinget 

Agneta Hägglund 

Carina Lund 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Regionbildning i Uppsala län - Regionalt forum 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen utser N.N. och N.N. till Håbo kommuns 

representanter i regionalt forum vid möte den 20-21 oktober 2016.  

 

Sammanfattning 

Landstinget i Uppsala län har inkommit med information om den fortsatta 

regionbildningsprocessen. Under hösten 2016 kommer formerna för den nya 

regionens kommunala samråd att beslutas. Ett regionalt forum samt fyra 

samrådsorgan ska inrättas för att säkerställa ett fortsatt kommunal inflytande 

i regionala utvecklingsfrågor. 

Ett första möte med regionalt forum är utlyst till den 20-21 oktober. Där ska 

frågor kring forumets arbetsordning, ärendetyper, beredning av ärenden 

m.m. diskuteras. Håbo kommun behöver utse två representanter att delta i 

detta möte.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eventuella arvodes- och resekostnader. 

Uppföljning 

Beslutet följs ej upp. 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från landstinget 2016-07-04  

__________ 

Beslut skickas till 

Valda 

Landstinget  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 105 Dnr 2015/00020  

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi för Håbo kom-

mun 2016-2025.  

Sammanfattning  

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den kom-

munala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med näringsli-

vet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen 

samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och inflyttning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna 

Kommunala bolag 
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Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi för Håbo 

kommun 2016-2025.   

 

Sammanfattning 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 

kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 

näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 

arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 

inflyttning.   

 
Ärendet 

Ärendet återremitterades till förvaltningen genom beslut av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01. Arbetsutskottet ansåg att den 

arbetsgrupp som bildats för framtagande av strategin först skulle få 

möjlighet att yttra sig över slutprodukten innan beslut fattas. Så har nu skett 

och strategin har även behandlats av kommunens näringslivsråd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför indirekta ekonomiska konsekvenser då organisationen för 

att kunna uppnå målsättningarna i strategin behöver göra satsningar inom 

olika områden. Utgångspunkten är att satsningarna ska rymmas inom 

befintlig resursfördelning. Enskilda satsningar kan behöva tas upp och 

redovisas särskilt. 

Uppföljning 

Strategin följs upp i samband med aktualitetsprövning vid periodens slut. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025    

__________ 

Beslut skickas till 

Nämnderna 

Kommunala bolag  

 



 

 

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kommundirektör 
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Syfte 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 

kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 

näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 

arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 

inflyttning. 

 

Målbild 2025 

Håbo kommun har en stabil och hållbar tillväxt. Här är det lätt att starta, 

etablera och utveckla företag. Det finns en stark framtidstro, påtaglig 

företagaranda och hög aktivitet.  

 

Kommunens näringslivsarbete präglas av professionalitet och effektivitet 

vilket gör Håbo till det självklara valet för etablering och utveckling av 

företag. 

 

Det är attraktivt att leva och verka i Håbo, företagarna och 

kommuninvånarna är stolta ambassadörer. 

 

Bakgrund 

Håbo kommun vill skapa fler nya arbetsplatser de kommande åren och vill 

se en snabbare utveckling av näringslivet jämfört med tidigare. Förutom att 

det konkret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en 

viktig faktor för att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas 

av just en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. 

Dessutom kommer fler arbetsplatser i kommunen att ge fler 

kommuninvånarna möjligheten att kunna jobba nära sin bostad och därmed, 

inte minst, minska sina restider.  

 

Nya företagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 

återkommande som en av de 100 bästa i landet vad gäller företagsklimat. 

Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar dock ständigt och 

bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att attrahera fler nya 

företag. Detta för att fler arbetsplatser ska kunna skapas. Därför behövs en 

tydlig näringslivsstrategi som kommunen är överens om och som därför 

håller över en lång tid. 

 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet.  
 

 

Vision 2030 

Vision 2030 med siktet på 25 000 invånare fastslogs år 2014 av 

kommunfullmäktige. Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen som 

erbjuder kommuninvånarna en levnadsmiljö som är nära naturen och 
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Mälarlandskapet. Kommunens tätort ska präglas av att det är ett levande 

stationssamhälle med ett rikt utbud av handel och god arkitektur som skapar 

en småstadskänsla. En plats där tryggheten och det småskaliga samhället, 

med ett rikt kultur- och fritidsutbud, ger människor kvaliteter som inte finns 

i omlandet. 

 

Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

 

 Attraktiva Håbo 

 Kvalitativa och effektiva Håbo 

 Hållbara Håbo 

 Håbo - En kommun med sund ekonomi 

 

Näringslivet i Håbo idag 

Håbo kommun är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 

företag, varav drygt 800 är aktiebolag. Det finns ett fåtal företag med över 

50 anställda. Annars kännetecknas näringslivet av mindre företag inom 

hantverks- och servicesektorn. Det finns även en betydande 

dagligvaruhandel som drar till sig kunder långt utanför kommungränsen. 

Sällanköpshandeln är av mindre omfattning, främst beroende på hård 

konkurrens från olika köpcentrum och på att många i kommunen arbetar på 

andra platser, oftast närmare Stockholm. 

 

Det finns en stor efterfrågan på mark både från befintliga företag som vill 

expandera och företag i regionen som vill etablera sig i kommunen. 

 
 

Håbo och omvärlden 

Håbo har ett strategiskt läge i Mälardalen. Kommunen är belägen vid 

tillväxtaxeln som utgörs av E18 med positiv påverkan från både 

Västerås/Enköping och Uppsala men främst från Stockholmsregionen. 

Närheten till 3 flygplatser samt en väl fungerande järnväg för såväl gods 

som persontrafik ökar attraktionskraften. 

Att kommunen ingår i Sveriges största arbetsmarknadsområde är en mycket 

stor fördel både för kommuninvånare och det lokala näringslivet och borgar 

för en fortsatt positiv utveckling.. 
 

Prioriterade uppgifter 

Företagen i Håbo är beroende av att kommunen har en bra utbildning, en 

kvalitativ omsorg, en väl fungerande och utbyggd infrastruktur (tex fiber 

och kollektivtrafik) men också en väl fungerande bostadsmarknad. Vid 

företagsetableringar och rekrytering av nya medarbetare är tillgången till 

bostad särskilt påtagligt.  



 

 STRATEGI 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-05 KS 2015/00020 nr 65285 

 

 

Utvecklingen av det centrala Bålsta och Logistik Bålsta kommer att skapa 

nya möjligheter till såväl arbete som företagande. 

 

Förutom att kommunen bedriver en kvalitativ och effektiv verksamhet så 

ska kommunen för att utveckla det lokala näringslivet kännetecknas av och 

särskilt fokusera på följande: 

 

 Kommunen ska ge ett bra bemötande samt ha god tillgänglighet 

och förståelse för företagens villkor. 

 Kommunen ska erbjuda möjligheter för nätverksbyggande, 

kompetensutveckling, mötesplatser och arenor. 

 Kommunen ska bedriva en effektiv, rättssäker och tydlig 

myndighetsutövning. 

 Kommunen ska verka för färdiga detaljplaner med laga kraft 

vunna byggrätter för bostäder och företag. 

 Kommunen ska utveckla centrala Bålsta med service, handel, 

kontorslokaler, bostäder och andra ortstjänster som ökar 

attraktionen att bosätta sig på orten.  

 Kommunen ska arbeta proaktivt för fler nyetableringar av 

företag genom god kännedom om hur näringslivsbalansen 

mellan producerande och företagsstödjande företag ser ut.  

 Kommunen ska stödja och ge service till företagen i syfte att öka 

tillväxt och skapa fler arbetstillfällen.  

 Kommunen ska arbeta proaktivt för att utveckla turist- och 

besöksnäringen samt kultur- och fritidslivet 

 Kommunen ska verka för ett gott samarbete mellan skola och 

näringsliv från grundskola till gymnasium och högskola. 

 Kommunen ska verka för ett levande föreningsliv med 

delaktighet från de unga. 

 Kommunen ska bygga ut och värna om infrastrukturen och 

därmed utnyttja det unika läget i Stockholm-Mälardalsregionen. 
 

Kommunstyrelsen, nämndernas samt bolagens ansvar 

En rad åtgärder behöver genomföras inom respektive ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt Håbo Marknads AB och 

HåboHus AB ska beakta näringslivsstrategin i sin budget och 

verksamhetsplanering.  

Organisatoriskt så ska kommunen verka för att skapa goda förutsättningar 

för samarbete mellan förvaltningar och bolag där medarbetarna har en god 

insikt i vad som gemensamt krävs för att uppnå de uppsatta 

målen.Utvärderingen i form av olika mätningar ska ses som en del av 

verksamheternas ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser.  

Verksamhetsplanernas mål, nyckelindikatorer och verksamhetsmått ska alla, 

med utgångpunkt från sitt ansvarsområde, spegla ambitionerna i visionen 



 

 STRATEGI 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-05 KS 2015/00020 nr 65285 

 

Vårt Håbo 2030, kommunfullmäktiges mål och strategier för perioden samt 

övriga antagna strategier, program och planer. Respektive nämnd/styrelse 

fattar beslut om relevanta mål, nyckelindikatorer och mått för budgetåret 

och följer upp och utvärderar resultaten i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en 

sammanfattande utvärdering av resultat kopplat till näringslivsstrategin 

rapporteras till kommunfullmäktige årligen. 

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-03-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 16 Dnr 2015/00020  

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen 

för inhämtande av yttrande från den arbetsgrupp som inrättats, innan försla-

get behandlas av kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den kom-

munala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med näringsli-

vet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen 

samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och inflyttning. 

Alla organisationer har mål och strategier som är mer eller mindre medvetna 

i organisationen och mer eller mindre uttalade. För att en strategi ska ha ge-

nomslagskraft är det är viktigt att alla i organisationen ”drar åt samma håll” 

och därför måste strategin vara förankrad, medveten och väl uttalad i hela 

organisationen på alla nivåer. Kommunen har därför valt att processa detta 

externt och internt med både näringslivet, förtroendevalda och förvaltning-

arna. Många har deltagit i processen på olika sätt.  

Beslutsunderlag 

Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen 

för inhämtande av yttrande från den arbetsgrupp som inrättats, innan försla-

get behandlas av kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller åter-

remitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 107 Dnr 2016/00463  

Deltagande i Östhammars kommundag och Omvärlds-
dagen i Uppsala 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Carina Lund (M), Agneta Hägglund (S), 

Owe Fröjd (Båp), Leif Zetterberg (C) och Christian Nordberg (Mp) deltar i 

Östhammars kommundag den 2 september 2016.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att alla ledamöter i kommunstyrelsen ska er-

bjudas möjlighet att delta i Omvärldsdagen Region Uppsala 

Sammanfattning  

Inbjudan har kommit att delta i Östhammars kommundag den 2 september 

2016. Likaså ordnas en Omvärldsdag för Region Uppsala den 5 december 

2016. Kommunstyrelsen har att fatta beslut om deltagare i dessa samman-

komster.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Deltagarna 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 108 Dnr 2016/00462  

Förändrad politisk organisation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande mandattid för kommunstyrel-

sens tekniska utskott och kultur- och livsmiljöutskott ändras till att upphöra 

2016-10-31.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska utskottets och kultur- och livsmil-

jöutskottets nuvarande beredningar och delegationer överförs till kommun-

styrelsens arbetsutskott från och med 2016-11-01.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om en förändrad politisk organisation, ef-

tersom tekniska utskottet och kultur- och livsmiljöutskottet inte anses fun-

gera optimalt. Detta då dessa utskott enbart har en beredande roll och inte 

fattar egna beslut samt har väldigt få ärenden att hantera. Därför föreslås 

nuvarande mandattid för kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och 

livsmiljöutskott ändras till att upphöra 2016-10-31. Utskottens nuvarande 

beredningar och delegationer ska, enligt förslaget, överföras till kommun-

styrelsens arbetsutskott från och med 2016-11-01.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att nuvarande mandattid för kommunstyrelsens tek-

niska utskott och kultur- och livsmiljöutskott ändras till att upphöra 2016-

10-31 samt att tekniska utskottets och kultur- och livsmiljöutskottets nuva-

rande beredningar och delegationer överförs till kommunstyrelsens arbetsut-

skott från och med 2016-11-01.  

Carina Lund (M) yrkar att den politiska organisationen som helhet ska ses 

över innan beslut om utskottens eventuella upphörande fattas.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) finner att det föreligger två förslag till beslut – 

Owe Fröjds (Båp) förslag och Carina Lunds (M) yrkande och frågar först 

om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Owe Fröjds (Båp) förslag. Däref-

ter frågar ordförande om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Carina 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Lunds (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Reservation 

Carina Lund (M) och Leif Zetterberg (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-22  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 25 Dnr 2015/00105  

Biblioteksplan 2016-2019 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 

1. Kultur- och livsmiljöutskottet beslutar att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta biblioteks-

planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har utarbetat 

förslag till biblioteksplan i dialog med avdelningen kultur- och livsmiljös 

medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- 

och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, företagare i 

kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, synpunkter 

och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och utformning 

av målområden och strategier. 

Beslutsunderlag 

Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 

2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Werner Schubert (S) yrkar att kultur- och livsmiljöutskottet lämnar ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar kultur- och livsmiljöutskottet i enlighet med Wer-

ner Schuberts (S)yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  

Kultur och livsmiljö  

Barn- och utbildningsnämnden  

Vård- och omsorgsnämnden  

Socialnämnden  

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-06-30 KS 2015/00105 nr 68601 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Marie Holmqvist, Enhetschef kultur och bibliotek 
0171-526 05 
marie.holmqvist@habo.se 

 

Biblioteksplan 2016-2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar ”Kunskap, demokrati, bildning - 

biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019”  

 

Sammanfattning 

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har 

utarbetat förslag till bibliotekplan i dialog med avdelningen kultur- och 

livsmiljös medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- 

och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, företagare i kommunen 

samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, synpunkter och idéer som 

framkommit i processen har bidragit till val och utformning av målområden och 

strategier   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om nedanstående punkter ska kunna genomföras/prioriteras krävs resurstillskott, 

vilket kommer att beaktas i den årliga verksamhetsplanen och i budgetarbetet inom 

respektive nämnd.  

 Aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och 

ta del av information och tjänster via nätet. Digitaliseringskommissionen 

föreslår att ”digitala servicecentra” ska inrättas för att alla ska kunna 

använda grundläggande samhällstjänster. Folk- och skolbiblioteken i Håbo 

är bara till viss del fungerande digitala servicecentra i dag. 2.1 

 För att alla som bor utanför Bålsta tätort ska få en tillfredställande 

biblioteksservice krävs nytänkande och eventuellt okonventionella 

lösningar samt ökad samverkan. 2.3 och 2.4 

 Antalet äldre personer över 80 år har ökat och förväntas fortsätta öka. 

Samarbete med äldreomsorg och socialförvaltningen behövs för att 

undersöka och skapa förutsättningar så att också människor med särskilda 

behov får tillgång till biblioteksservice. 2.3 

 För att synliggöra biblioteket och bibliotekets resurser, tjänster och 

kompetenser så att alla får möjlighet att få del av dem behöver 

marknadsföringen öka och bli bättre. 2.3 

 Nuvarande bibliotekslokaler behöver förändras så att förutsättningar skapas 

för Håbobornas olika, kreativa och mångsidiga sätt att använda biblioteket. 

Biblioteket ska vara arena för medborgardialog och samarbete. 

Kartläggning och analys inför nya lokaler för folkbiblioteket behöver 

påbörjas för att den fysiska platsen bibliotek ska vara relevant även i 

framtiden. 2.5 

Uppföljning 
Uppföljning och utvärdering i form av olika mätningar ska ses som en del av 

verksamheternas ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-06-30 KS 2015/00105 nr 68601 

 

 
Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en sammanfattande 

utvärdering av resultat kopplat till biblioteksplanen rapporteras av 

dokumentansvarig till kommunfullmäktige årligen. 

Beslutsunderlag 

– Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 

2019 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur och livsmiljö 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden  

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Kunskap, demokrati, bildning -  

biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad libraries build collections  
Good libraries build service  
Great libraries build communities  

 
R. David Lankes  
Professor and Dean’s Scholar for New Librarianship at Syracuse University’s iSchool 
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Kunskap, demokrati, bildning -  

biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019 

Biblioteksplanen är ett styrdokument för all biblioteksverksamhet i Håbo kommun beslutad av 

kommunfullmäktige den XXXX. Den omfattar folkbiblioteken, biblioteken i grundskola och 

gymnasieskolan och biblioteksverksamhet inom fritidsverksamhet och vård och omsorg.  

Ansvariga nämnder för Biblioteksplanen är Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- 

och omsorgsnämnden och Socialnämnden. 

Planen tydliggör hur biblioteksverksamheten bidrar till att uppnå vision och mål för Håbo kommun 

och hur den svarar mot de lagar som styr biblioteksverksamheten: Bibliotekslagen
1
 och Skollagen

2
. 

Biblioteksplanen har Håboborna i centrum. Med Håbobor menas alla som bor, arbetar eller vistas i 

kommunen.  

Biblioteksplanen ska följas upp, utvärderas och rapporteras till fullmäktige årligen. Planens strategier 

ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. 

Biblioteksplanens innehåll 

1. 1 Utgångspunkter 

1.1. Vision för Håbo kommun 2030 och övriga styrdokument för kommunen 

1.2. Bibliotekslagen och skollagen 

1.3. Underlag som kommit fram under arbetet med biblioteksplanen 

1.4. Omvärldsanalys 

2. Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet 

2.1. Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling – aktivt medborgarskap och 

kunskapsutveckling 

2.2. Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning  

2.3. Tillgång till biblioteksverksamhet 

2.4. Alla småbarn, barn och unga i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet 

2.5. Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och spegla Vision Håbo 

2030  

3. Framgångsfaktorer 

3.1. Samarbete och samverkan 

3.2. Medskapande och dialog 

3.3. Kompetensutveckling, delaktighet och ständig utveckling av arbetssätt 

4. Ansvar 

5. Uppföljning 

                                                        
1
 Bibliotekslag (SFS 2013:801) 

2
 Skollag (2010:800) 
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1 Utgångspunkter 

1.1 Vision för Håbo kommun ”Vårt Håbo 2030” 

"I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och 

demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi 

tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har 

alla samma möjlighet att delta och växa".  

I arbetet med planen har visionen tolkats i ett demokrati-, kultur- och kunskapsperspektiv, vilket 

innebär att alla Håbobor:  

 Jämlikt kan ta del av information, kunskap och forskning för att utveckla kunskap och 

kreativitet och delta i det demokratiska samhällets utveckling 

 Möter nya tankar, upplevelser och kulturella uttryck för sin egen utveckling och för utveckling 

av samhället 

 Har tillgång till trygga, öppna, inspirerande och självklara mötesplatser, där alla är välkomna  

 Känner tillhörighet och sammanhang oavsett någon av de sju diskrimineringsgrunderna
3
 

 Kan styra sina livsval och är trygga med sin egen styrka och förmåga.  

Biblioteksverksamhetens uppdrag enligt lag är att verka för kunskapsutveckling, upplysning och 

bildning och därigenom vara redskap för demokrati. Biblioteksuppdraget stöder Vision Håbo 2030.  

 

1.2 Bibliotekslagen och skollagen 

Bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2) gäller all offentligt finansierad biblioteksverksamhet; i Håbo 

omfattas både folkbibliotek och skolbibliotek, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. 

Bibliotekslagen §2:  

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 

Bibliotekets grundläggande uppdrag, som det beskrivs i lagen, knyter an till Unescos 

folkbiblioteksmanifest
4
, som i sin tur bygger på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

I skollagen
5
 anges att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

 

 

                                                        
3 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariationer, sexuell läggning, ålder. 
4 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie 2006:1 
5 Skollag (2010:800) 
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1.3 Fakta, synpunkter och idéer som kommit fram i arbetsprocessen 

Arbetet med planen har skett i dialog med avdelningen kultur- och livsmiljös medarbetare, 

kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna, 

föreningslivet, företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar.  

De fakta, synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och utformning av 

målområden och strategier. 

 

1.4 Omvärldsanalys - utmaningar för Håbo kommun och dess konsekvenser för 
biblioteksverksamheten 

Övergripande mål och strategier för Håbo åren 2016 – 2018, beslutade av Kommunfullmäktige, 

beskrivs i kommunens planeringsunderlag. Kommunens verksamheter ska bland annat: 

 stimulera möjligheter till meningsfull fritid 

 förbättra tillgången till mötesplatser och upplevelser 

 utveckla medborgardialogen för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter 

 tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang   

Den omvärldsbeskrivning som finns i underlaget beskriver fem trender, som nedan kort sammanfattas 

och kommenteras i biblioteksperspektiv. 

Globaliseringen leder till ökad rörlighet över landgränser för bland annat information, tjänster och 

människor. På det lokala planet leder det till ökad mångfald medan det globalt sett leder till 

homogenisering.  

Den ökade komplexitet som globaliseringen innebär ger biblioteksverksamheten en meningsfull roll 

att erbjuda både trygg tillhörighet i lokalsamhället och öppningar mot världen.  

Urbanisering innebär stark tillströmning till storstadsregionerna och i slutändan konkurrens om 

befolkningen där det gäller att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner.  

En attraktiv kultur- och biblioteksverksamhet är en profilfråga. 

Demografiska förändringar. Antalet äldre personer över 80 år ökar. Invandringen är ett 

befolkningstillskott, som också förväntas öka. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder utgör den största 

gruppen utflyttare. 

Ökningen av antalet äldre ställer krav på uppsökande biblioteksverksamhet och ökad tillgänglighet 

för människor med funktionsvariationer. Biblioteken bidrar till inkludering genom att ge människor 

med olika etnisk bakgrund ingång i det svenska samhället.  

Ökad individualisering – en trend som tar sig uttryck i att medborgare ställer högre krav på valfrihet, 

inflytande och intresse för livskvalitet och självförverkligande.  

Kultur- och biblioteksverksamhet bidrar till livskvalitet och individuell utveckling. Biblioteken är 

arenor för det offentliga samtalet och kan fylla funktionen att vara samlingspunkt för kommunens 

dialog med medborgarna. 

Teknikutveckling är snabb och slår snabbt igenom i människors vardag och sätt att kommunicera. 

Följden av detta är ökat behov av användarkompetens.  

Det digitala innovationssamhället innebär ett överflöd av information, forskning och upplevelser. 

Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att navigera och skapa mening i det hyperkomplexa 

samhället.  
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2 Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet  

Här beskrivs vad biblioteksverksamheten ska fokusera på under planperioden. Nedanstående 

målområdena gäller folkbiblioteket och biblioteken i grundskolan och gymnasieskolan. De strategier 

som finns för de olika målområdena gäller samtliga för folkbiblioteket och för skolbiblioteken i 

tillämpliga delar. 

 

2.1 Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling - aktivt 
medborgarskap och kunskapsutveckling 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteket ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och ”Verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”
6
  

Biblioteket ska göra det möjligt för alla Håbobor att utveckla kunskap, kreativitet, nya tankar och 

förhållningssätt. Medborgarna ska ha fri och öppen tillgång till medier i alla format, professionell 

vägledning, program och aktiviteter för alla åldrar. Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att 

navigera och skapa mening i det växande flödet av information.  

Aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och ta del av information och 

tjänster via nätet. Digitaliseringskommissionen
7
 föreslår att ”digitala servicecentra” ska inrättas för att 

alla ska kunna använda grundläggande samhällstjänster. Folk- och skolbiblioteken i Håbo är i viss 

utsträckning redan nu digitala servicecentra. Under planperioden ska biblioteksverksamheten fokusera 

på att öka Håbobornas tillgänglighet till det digitala informationssamhället genom handledning och 

tillgång till digitala miljöer.  

Håbo folkbibliotek är en multifunktionell mötesplats med låga trösklar med målet att alla känna ska 

känna sig inkluderade och välkomna. Bibliotekets roll som dialogforum och demokratisk mötesplats 

bland annat som kommunens forum för dialog med medborgarna ska utvecklas.  

Biblioteket ska även vara en aktiv del av kommunens integrationsarbete genom att erbjuda nyanlända 

ingångar i samhället. 

 

  Strategier för delaktighet i det demokratiska samhället – aktivt medborgarskap och 

kunskapsutveckling: 

 - Aktivt stödja Håbobornas medie- och informationskompetens och digitala inkludering  

 - Utveckla biblioteket som mötesplats och demokratisk plattform för interaktiva möten, diskussion 

och dialog – bland annat medborgardialog 

 

 

2.2 Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning  

                                                        
6 Bibliotekslag §7 (SFS 2013-801) 
7
 Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) 
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Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten ”främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” och ”särskilt 

främja läsning och tillgången till litteratur”. 

Ett av biblioteksverksamhetens huvuduppdrag är att stimulera till läsning. Läskunnighet har 

grundläggande betydelse för att ta till sig kunskap, information och upplevelser. Litteraturen är också 

en del av kulturarvet och samtiden, som alla har rätt att vara delaktiga i.  

Håbo bibliotek bedriver läsfrämjande arbete, som bygger på lust och frivillighet. Främst riktar det sig 

till barn och unga, men även till vuxna. Ambitionen med det läsfrämjande arbetet är att öka 

läsmotivationen och bredda läsintresset. Biblioteket ska arbeta utifrån ett utvidgat textbegrepp d.v.s. 

berättelser kan förmedlas i många sätt och format utöver den tryckta boken, tidnings- eller 

tidskriftsartikeln: ljud, bilder, filmer, e-böcker och dataspel. 

Biblioteket ska bidra till att skapa tillhörighet och lokal identitet genom att vara en arena där olika 

aktörer kan synas och mötas och berätta sin historia om Håbo. Berättelser och kulturupplevelser är 

dörröppnare. Kring dessa kan exempelvis nya samarbeten programformer, skapar-verkstäder m.m. 

skapas.  

Det ”sociala” läsandet - intresset för att diskutera böcker med andra, höra författares tankar och 

djupdyka i skrivprocesser växer i hela landet. På biblioteket i Håbo tar det sig uttryck i bokcirklar, 

bokklubbar och ”hela Håbo läser”. Det sociala läsandet är en väg in i litteraturen och läsandet. 

 

 Strategier för meningsfull fritid och livskvalitet:  

 - Med berättelsen och kulturupplevelsen som utgångspunkt ska biblioteket stärka rollen som social 

nod och därigenom bidra till tillhörighet och sammanhang. 

- Utarbeta arbetssätt och metod för att i högre grad nå och interagera med målgruppen unga vuxna. 

 

 

2.3 Tillgång till biblioteksverksamhet 

Här avses tillgänglighet i vid mening i ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv, som tillsammans med 

ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, vilket betonas i bibliotekslagen. Håbo bibliotek 

har anpassade medier för människor med olika läshinder.  

Den geografiska tillgängligheten varierar starkt beroende på var i kommunen man är bosatt. För att de 

20% av Håboborna som i dagsläget har långt till biblioteket ska få del av service och tjänster krävs 

nytänkande, och eventuellt okonventionella lösningar samt ökad samverkan. 

Håbo har procentuellt färre invånare med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet, men antalet 

invandrare och flyktingar ökar. Biblioteket är ett strategiskt redskap för kommunens 

integrationsarbete.  

Eftersom Håbo är finskt förvaltningsområde ska biblioteksverksamheten aktivt stödja finska 

språkområdet. Hur övriga minoritetsspråk ska lyftas ska undersökas.  

Antalet äldre personer över 80 år har ökat och förväntas fortsätta öka. Samarbete med kommunens 

vård och omsorg är en förutsättning för att människor med funktionsvariationer och äldre-äldre ska få 

del av den livskvalitet som biblioteksservice innebär.  
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Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och ska ha ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av 

verksamheten. 

Det är en demokrati- och jämlikhetsfråga att marknadsföra biblioteket, dess kompetens och resurser, 

så att alla har kännedom om vad biblioteket kan erbjuda var och en. Det moderna bibliotekets många 

funktioner och resurser utöver bokutlåning är okända för många. 

 

 Strategier för att ge alla Håbobor tillgång till biblioteksverksamhet   

 - Söka lösningar för att göra biblioteksverksamheten tillgänglig utanför centralorten. 

 - Utveckla samarbeten, mediebestånd, aktiviteter för att ge Håbobor med annat modersmål än 

svenska, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn tillgång till bibliotek och kulturupplevelser.  

 - Utveckla samarbete med äldreomsorg och socialförvaltningen för att undersöka och skapa 

förutsättningar så att också människor med särskilda behov får tillgång till biblioteksservice. 

 - Utveckla bibliotekets marknadsföring: synliggöra biblioteket och bibliotekets resurser, tjänster och 

kompetenser så att alla har möjlighet att få del av dem. 

 

 

2.4 Alla småbarn, barn och ungdomar i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ 
biblioteksverksamhet  

Biblioteksverksamheten ska vara en integrerad del i kommunens arbete med barn och ungas 

lässtimulans, språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Samarbetet ska ske både på 

operativ nivå och på ledningsnivå. 

Språkutveckling, läskunnighet och läsförståelse är huvudsakligen förskolans och skolans uppdrag. 

Folkbiblioteket har enligt bibliotekslagen uppdraget att främja läsning och barns och ungas 

språkutveckling och vänder sig till barn och unga på deras fritid.  

Bibliotekens kompetens i medie- och informationskunnighet (MIK) kan utnyttjas mer effektivt i skola 

och föräldrautbildning.  

 

Folkbiblioteket 

Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteket ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 

att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 

utifrån deras behov och förutsättningar.” 

Håbo bibliotek har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och arbetar med barns och ungas 

språk och läsande från spädbarnsåldern till ungdomen. Bibliotekets läsfrämjande arbete bygger på lust 

och frivillighet.  

Utformningen av bibliotekets verksamhet för barn ska följa barnkonventionens intentioner. Det ska 

vara möjligt för alla barn och unga i kommunen, oavsett var de bor, att få tillgång till bibliotekets 

verksamhet på sin fritid.  

För barn som kommer från läsovana hem kan biblioteket spela en avgörande roll. Biblioteket ska 

utveckla samarbete med fritids- och ungdomsverksamhet i syfte att nå läsovana barn och ungdomar: 
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Fritidshem i skolans regi, fritidsgårdar för ungdomar och föreningslivet samt verksamheter där 

ungdomar finns. 

Biblioteksverksamhet som riktar sig till förskolan ingår i folkbibliotekets ansvar. Samarbetet mellan 

förskolan och biblioteket ska fortsätta att utvecklas. Samarbetet med barnhälsovården (Språknätet – ett 

samarbete över sektorsgränserna) kring språkutveckling och högläsning ska fortsätta att utvecklas. 

 

Skolbibliotek - allmänt 

Kommunen svarar för att det finns skolbibliotek inom den egna verksamheten. Privata skolor har ett 

eget ansvar att ha skolbibliotek. Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan har rektor 

ansvaret för att eleverna får tillgång till skolbibliotek.  

Skolinspektionen anger följande att följande krav ska vara uppfyllda för att elever ska anses ha 

tillgång till skolbibliotek: 

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 

från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 

utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning 

 

Bibliotek i grundskolan 

Alla kommunens grundskolor har skolbibliotek. I tre av fyra rektorsområden finns fackutbildad 

bibliotekarie, men dessa bibliotekarieresurser är ojämnt fördelade mellan skolorna. Det finns tre 

privata skolor. En av dessa saknar skolbibliotek – ingen privat skola har fackutbildad bibliotekarie. 

Biblioteken i den kommunala grundskolan och grundsärskolan används som redskap för att uppnå 

skolans mål. För ett mer effektivt sätt att använda biblioteksresursen ska taxonomi
8
 för det interna 

samarbetet mellan skolbibliotek och undervisning utarbetas.  

 

Gymnasiebibliotek 

Gymnasiebiblioteket är samlokaliserat med folkbiblioteket och har fackutbildad 

gymnasiebibliotekarie. Biblioteksresursen är gemensam för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Genom intern marknadsföring och information ska bibliotekets resurser och kompetens bli synligare 

och tydligare i syfte att effektivisera utnyttjandet av biblioteket.  

Tillsammans med gymnasieledningen ska möjligheter till tydligare struktur för bibliotekets integrering 

i undervisningen undersökas. 

 

Strategier för att alla barn och unga ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet:  

- Folkbiblioteket: Söka lösningar för att även barn bosatta utanför centralorten ska nås av biblioteket. 

                                                        
8 Taxonomi är en hierarkisk nivågruppering. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har den 
amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat taxonomier som beskriver samarbete mellan 
skolbibliotekarie och lärare från låg grad av samarbete kring elevers lärande till allt högre grader av 

samarbete. 
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 - Grundskolorna i kommunen: Utarbeta en taxonomi för skolbibliotekets integration i undervisningen 

inom grundskolan 

 - Förskolan och folkbiblioteket: Utveckling av samarbetet kring språkförståelse och högläsning  

 - Grundskolorna, folkbiblioteket och gymnasieskolan: Samarbete kring medier och stöd för nyanlända 

och ensamkommande flyktingbarn 

 - Folkbiblioteket och de privata grundskolorna: Öka samarbetet bl.a. genom att erbjuda prissatta 

skolbibliotekstjänster  

 - Gymnasieskolan: utveckla marknadsföring och bibliotekets integrering i undervisningen. 

 - Folkbiblioteket, fritidshem, fritidsgårdar och föreningsverksamhet: Samarbete ska utvecklas för att 

nå fler barn och unga. 

 - Folkbiblioteket och barnhälsovården: Utveckling av samverkan kring små barns språkutveckling 

 

 

2.5 Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och 
spegla ”Vision Håbo 2030”  

I kunskapssamhället är kreativitet och innovation förutsättningar för utveckling. Kultur och litteratur 

uppmuntrar och stimulerar människors kreativitet genom ett prövande, lekfullt och kritiskt 

förhållningssätt. Biblioteket ska vara en idélots och möjliggörare för Håboborna.  

För att bidra till att göra Håbo till en ännu bättre kommun för företagare ska biblioteket utveckla 

samarbeten och tjänster.  

Biblioteksrummets utformning skapar förutsättningar. Det är en fristad och en plats där alla vistas på 

lika villkor.  

Biblioteket i den digitala tidsåldern är ett föränderligt och intelligent rum – en miljö där det är 

spännande och inspirerande att vara. Där man kan ta del av kulturupplevelser och få inspiration och 

stöd för att utveckla sin kompetens och kreativitet (till exempel via ”maker-space”.)
9
 Biblioteket ska 

med andra ord vara både ett slags offentligt vardagsrum och verkstad. 

 

Strategier för det moderna biblioteket som skapar förutsättningar 

 - Utveckla de nuvarande bibliotekslokalerna så att förutsättningar skapas för Håbobornas olika, 

kreativa och mångsidiga sätt att använda biblioteket. Biblioteket ska vara arena för medborgardialog 

och samarbete. 

 - Börja arbetet med kartläggning och analys inför nya lokaler för folkbiblioteket. Den fysiska platsen 

bibliotek ska vara relevant även i framtiden  

- Utveckla samarbetet med Håbo Marknad och företagare i kommunen.  

 

                                                        
9 Maker-space är en plats som syftar till att främja utforskande i gränslandet mellan teknik, konst och 

hantverk och uppmuntra lekfullt meckande och driva innovation genom interdisciplinärt samarbete 
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3 Framgångsfaktorer  

Framgångsfaktorer är i det här sammanhanget faktorer som är viktiga i arbetet med strategierna och 

som har betydelse för att nå framgång inom målområdena.  

 

3.1 Samarbete och samverkan 

Samverkan och samarbete är nyckeln till ökad effektivitet och bättre resursanvändning. I arbetet med 

biblioteksplanen har värdet och behovet av samverkan och samarbete blivit tydligare.  

Samverkan ska bygga på gemensamt syfte där biblioteket och dess olika samarbetspartners bidrar med 

sin respektive kompetens, till exempel bibliotek inom äldrevåden där både omsorgspersonalens och 

bibliotekets kompetenser behövs för att ge livskvalitet i form av berättelser till de äldre. Samarbete är 

en förutsättning för bibliotekets uppsökande arbete och verksamhet utanför biblioteks lokaler.  

Biblioteket är även en strategisk resurs som kan användas i sammanhang utöver de som strikt ingår i 

uppdraget till exempel inkludering av flyktingbarn och planering av infrastruktur. 

Biblioteket ska även söka samverkan med det civila samhället.  

 

3.2 Medskapande och dialog  

Biblioteket ska spegla samhället idag. Verksamhetens innehåll ska vara relevant och utgå från 

Håbobornas behov och önskemål. Uppdraget och lagen skapar ramarna men innehållet skapas i dialog, 

tillsammans med Håboborna.  

Biblioteket ska vara en möjliggörare för Håbobornas tankar och idéer. Håboborna som medskapare 

och andra sätt att skapa delaktighet ska undersökas. Andra arrangörer t.ex. föreningslivet, företagarna 

kan bjudas in för till exempel aktiviteter och program inom ramen för bibliotekets uppdrag. 

Särskilt barn och unga ska ges mer inflytande över den verksamhet som vänder sig till dem. För dem 

ska biblioteket kunna ha rollen som möjliggörare och stödja eget genomförande och förverkligande av 

idéer.  

 

3.3 Kompetens, kompetensutveckling och ständig utveckling av arbetssätt 

Bibliotekspersonalens engagemang och kompetens ska uppmuntras och tas tillvara. Det är av 

avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling och förutsätter delaktighet i alla led. 

Kompetens och arbetssätt ska både motsvara uppdraget och ligga i framkant för att bidra till dess 

utveckling. Därför behövs en kontinuerlig kompetensutveckling och ständig vidareutveckling av 

arbetssätt.  
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4 Ansvar  

En rad åtgärder behöver genomföras kopplat till respektive målområde och strategi i biblioteksplanen. 

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska beakta biblioteksplanen i sin budget och 

verksamhetsplanering. 

 
Verksamhetsplanernas mål, nyckelindikatorer och verksamhetsmått ska alla, med utgångspunkt från 

sitt ansvarsområde, spegla ambitionerna i visionen Vårt Håbo 2030, kommunfullmäktiges mål och 

strategier för perioden samt övriga antagna strategier, program och planer. Respektive nämnd/styrelse 

fattar beslut om relevanta mål, nyckelindikatorer och mått för budgetåret och följer upp och utvärderar 

resultaten i samband med del- och helårsrapporteringen. 

Kommunstyrelsens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Att alla Håbobor har tillgång till kunskap, information och upplevelser via 

biblioteksverksamheten. 

 Samarbete med barn- och utbildningsnämnden om språkutveckling, läsförståelse och medie- och 

informationskunnighet 

Barn- och utbildningsnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Att alla elever har tillgång till skolbibliotek i grundskolan, gymnasieskolan. 

 Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling och läslust i förskolan 

 Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling, läsförståelse och medie- och 

informationskunnighet  

Vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Samarbete med folkbiblioteket för att tillgängliggöra biblioteksverksamhet för människor med 

särskilda behov 

 

5 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering i form av olika mätningar ska ses som en del av verksamheternas 

ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser. 

 
Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en sammanfattande utvärdering av resultat 

kopplat till biblioteksplanen rapporteras av dokumentansvarig till kommunfullmäktige årligen. 

KB (Kungliga biblioteket ) har av regeringen fått uppdraget att följa upp hur kommunerna efterlever 

bibliotekslagen och vilket genomslag biblioteksplanerna har för verksamhetens resultat.  
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datum 

 

 2016-05-11  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 20 Dnr 2016/00282  

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och av-

gifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och avgifter 

ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter KF 

2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  

Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 

justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 

en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En juste-

ring av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och planer 

kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna syftar till 

att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider som man 

inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna träder i kraft 

den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom biblioteksverksamhet-

en. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

I förvaltningens förslag, som skickats ut inför utskottets sammanträde, utgår 

taxan för "övernattning lägerverksamhet, per hall och natt" på sid. 7, då 

kommunen inte har några hallar som uppfyller brandskyddskraven för över-

nattning. Handlingen kommer därför revideras.  

Protokollsanteckning 

Johan Tolinsson (S) reserverar sig mot föreslagna taxor och avgifter i föl-

jande poster i underlaget avseende taxor och avgifter, dnr. 2016/00282, nr 

67363 

Sid 1  

 Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 

Sid 3  

 Rehabföretag per timme max 30 personer 

Sid 4 

 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme  

 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 

 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-

avgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 
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Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-

avgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 

 Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 

  Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 

 Café Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 

Sid 5  

 Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid arrangemang 

med entréavgift, per tillfälle och max fyra timmar/dygn 

 Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 

 Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med entré-

avgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 

 Externa förhyrare, per timme max fyra timmar/dygn 

 Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle max 

fyra timmar/dygn 

 Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle  

Sid 6  

 Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 

 Hyra av tekniker, per timme 

 Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn  

 Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn,  

 

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-26 KS 2016/00282 nr 67194 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya taxor och 

avgifter inom Kultur- och Livsmiljös verksamhetsområde. Taxor och 

avgifter ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutade taxor och avgifter 

KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  

 

Sammanfattning  

Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 

justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 

en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 

justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 

planer kommer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna 

syftar till att stävja en överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider 

som man inte har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna 

träder i kraft den 1 januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom 

biblioteksverksamheten. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

 
Ärendet 

Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 

justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 

en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 

justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 

planer. En höjning av taxorna syftar bland annat till att stävja en 

överkonsumtion, det ska löna sig att boka av de tider som man inte har för 

avsikt att använda. Kostnaden för lokaler ökar och intäkterna behöver följa 

kostandsutvecklingen. 

Nolltaxan vid lokalbokning upphör. En större skillnad görs mellan 

bidragsberättigade föreningar verksamma inom kommunen och övriga 

hyresgäster.  

Inom bibliotek har en rad nya tjänster och produkter tillkommit och dessa 

har nu prissatts. En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 

målgruppen barn och unga. 

 De nya taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 januari 2017. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Justeringarna kommer att innebära ökade kostnader för användarna av 

lokalerna.  En ökad intäkt möjliggör att arbeta med den prioriterade 

målgruppen barn och unga. 

Uppföljning 

Uppföljning görs inom ordinarie budgetuppföljning 

Beslutsunderlag 

– Taxor och avgifter, Dnr  

– Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kommunala anläggningar, 

Dnr 

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  
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 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29 2016/00282, nr 67363 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och Livsmiljö 
 
 

Taxor och avgifter  

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens taxor och avgifter Kultur och livsmiljö 2016-04-22 

      
  

  

Nu gällande 

taxor och avgif-

ter 

Förslag på ny taxor/avgifter för 

2017-01-01 

  

        

Bidragsberättigade föreningar i Håbo Kommun 
    

  

        

Standardtaxa per lokal om ingen annan anges, per timme 50 90   

Simhallen banhyra, per timme 50 50   

Omklädningsrum separat, per timme 25 30   

Knarrbacken; barn och ungdomsläger (2 dygn) för matsal och 

logihus, helg fred-sön 1000 
Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken matsal festlokal, per tillfälle 1000 Finns ej för uthyrning längre   

Medborgarhuset Rotundan festlokal, per tillfälle 1200 Finns ej för uthyrning längre   

Sporthall, per hall och natt 1000 1000   

http://www.habo.se/
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Simhall       

        

Simskola barn 300 400   

Vuxen från 16 år 40 40   

Vuxen10-klipp 300 300   

Vuxenårskort 800 800   

Vuxen simhall + rehab 60 60   

Kombiårskort simhall + rehab från 16 år 1450 1450   

Barn 0-5 år 0 0   

Barn 6-15 år 25 25   

Barn 10-klipp 200 200   

Barn årskort 550 550   

Barn simhall + rehab 45 45   

Pensionär simhall + rehab 25 25 endast fredagar kl. 10-12 

Familjeterminskort 880 900 
januari-juni alternativt augusti-

december 

Familjeårskort 1650 1700   

Babysim termin 300 400 
januari-maj alternativt augusti-

december 0-3 år inkl. en förälder 

Simskola barn ej boende i Håbo 700 1000   

Simskola vuxen 500 600   
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Privat rehab/vuxen person 40 40 ledsagare/medföljare gratis 

Rehabkort 10-klipp 300 300   

Rehab årskort 800 800   

        

Kalas simhall       

Barnkalas 2 timme inkl en personal 880 1100 bara lördagar och söndagar 

        

Rehab       

Rehabföretag per timme max 30 personer 550 1000   

Rehabförening per timme max 30 personer 550 550   

        

Rehab privat/företag        

Två timmar max 30 personer 1600 1800   

Tre timmar max 30 personer 2250 2400   

Fyra timmar max 30 personer 2800 2900   

Efter fyra timmar max 30 personer per timme 700 800   

        

        

Mötesplatser       

        

Fridegårdscenen 260 platser   
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Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per 

timme 50 90 
  

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-

rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-

mar/dygn 50 2000 / 3500 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 800 3000 / 7000 
  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 5000 / 9000 
  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000 / 5500   

Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 800 6000 / 8000 
  

        

Fridegård övriga lokaler       

Foajén  200 300   

Lars Hård, 50 platser 200 700   

Cafe Fridegård, endast lokal, ej tillgång till kök/servering 200 1200   

Teknik       

Hyra av teknik- Ljud och Ljus, per tillfälle 2000 2500   

Hyra av tekniker, per timme 350 400   
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Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-

period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-

ningar.     

  

        

        

Bio Borgen       

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun, per timme 50 90   

Bidragsberättigade föreningar inom Håbo kommun vid ar-

rangemang med entréavgift, per tillfälle och max fyra tim-

mar/dygn 50 500 / 1200 

  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun, per tillfälle och max fyra 

timmar/dygn 800 2400/4000 
  

Övriga förhyrare inom Håbo kommun vid arrangemang med 

entréavgift, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5000 
  

Externa förhyrare, per tillfälle max fyra timmar/dygn 800 3000/5500   

Externa förhyrare vid arrangemang med entréavgift, per tillfälle 

max fyra timmar/dygn 800 3500/6000 
  

        

Vid hyra under längre tidsperiod exempelvis vid repetions-

period eller återkommande kurs finns möjlighet till paketlös-

ningar.     

  

        

Hyra av teknik för bidragsberättigade föreningar, per tillfälle 350 500   
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Hyra av teknik för övriga, per tillfälle 350 1000   

Hyra av tekniker, per timme 0 400   

        

Gröna Dalen Hjärtat 400 Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken 200 Finns ej för uthyrning längre   

Granåsenstugan 150 150   

Medborgarhuset Rotundan per timme/dygn 400 400/1200   

Medborgarhuset B-salen och cellen per timme/dygn 200 / 800 90/800   

        

        

Festlokaler       

Knarrbacken kök 700 Finns ej för uthyrning längre   

Knarrbacken stuga 700 Finns ej för uthyrning längre   

Medborgarhuset Rotundan, per tillfälle och dygn 1200 Finns ej för uthyrning längre   

        

Sportanläggningar större       

Ishallen, per timme 750 750   

Ishallen ekonomiarrangemang, per timme 3500 3500   

Simhallen, per bana och timme 78 80   

Gransäter, per timme 400 400   

Fridegård, per timme 400 400   

Futurum sporthall, per timme 400 400   



7 
 

 

Västerängen, per timme 400 400   

        

Sportanläggningar mindre       

Skokloster, per timme 300 300   

Räddningstjänsten, per timme 200 200   

Futurum gymnastiksal, per timme 150 150   

Rungården, per timme 100 150   

Omklädningsrum separat, per timme 50 50   

Övernattning lägerverksamhet, per hall och natt 1000 Finns ej för uthyrning längre   

        

Gräsplaner       

Gröna dalen, per timme 400 400   

Björkvallen, per timme 400 400   

Fridegård A B, per timme 200 200   

Futurum, per timme 150 150   

        

Konstgräsplanen       

11-manna 750 750   

5-manna 300 300   

        

Grusplaner       

Futurum, per timme 150 150   
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Fridegård, per timme 150 150   

Gransäter, per timme 150 150   

Ekonomiarrangemang ex. tivoli, Cirkus, per dag 2000 3000   

        

Lokalvård       

Förbeställd lokalvård, per timme och vardag/helg 0 350/650   

Lokalvård som tilläggsdebiteras, per timme och vardag/helg 0 650/1000   

        

Kort och nycklar       

Förlust av nyckel 150 500   

Förlust av larm- och passerkort 150 300   

        

        

HÅBO BIBLIOTEK       

        

Förseningsavgifter       

Per exemplar och kalenderdag 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   

Snabblån, DVD och fjärrlån 5 kr/volym/vecka 5 kr/volym/vecka   

Ej uthämtat fjärrlån  5 kr/volym/dag 25 kr/volym/dag   

Högsta förseningsavgift per återlämningstillfälle 100 100   
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Ersättning för förkomna/skadade medier       

Vuxenbok/ljudbok, per exemplar 250 300   

Barnbok 100 300   

Tidskrift  100 50   

Fjärrlån  500 500   

DVD 500 500   

CD-Rom och CD-skiva 250 250   

I vissa fall ersätts mediet med återanskaffningsvärdet         

        

Övriga avgifter       

Ersätta förlorat lånekort vuxna 20 kr, 10 20   

Ersätta förlorat lånekort barn 10 kr 10 10   

Utskrift, per sida 2 per ark 2   

Färgkopior/utskrifter A4, per sida   4   

Färgkopior/utskrifter A3, per sida   8   

Kopior/utskrifter A4, per sida 2 per ark 2   

Kopior/utskrifter A3, per sida 4 per ark 4   

Inscanning, per inscanning   5   

Plastkasse  2 2   

Tygkasse  25 25   

Administrativ avgift vid fakturering 50 50   

Fjärrlån, per volym 20 20   
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Inkasso 180 180   

        

 



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-05-02 2016/00282 nr 67362 

 

 
 

 

Prioriteringsordning vid fördelning av tider i kom-
munägda anläggningar 

Prioritering vid fördelning av tider 

Tidsfördelning sker utifrån följande åldersgrupper: 

0-15 år mån-fre tider fram till kl. 20.00 

16 år och uppåt mån-fre kl. kl. 20.00–22.30 

Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

Övriga förhyrare 

 

Definition av idrotter 

 Inomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd inomhus 

och i ishall. 

 Utomhusidrott: Idrott med huvudsaklig säsong förlagd utomhus. 

 

Hänsyn tas till föreningars speciella verksamhet och den specifika idrottens 

möjligheter. 

 
Prioritering inomhusanläggningar och ishall: 

1. Föreningar med inomhusidrott. 

2. Föreningar med utomhusidrott. 

3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

4. Övriga förhyrare 

 
Prioritering utomhusanläggningar: 

1. Föreningar med utomhusidrott. 

2. Föreningar med inomhusidrott. 

3. Övriga förhyrare inom Håbo kommun 

4. Övriga förhyrare 

 

För lördagar och söndagar tilldelas tävlings- och matchtider oavsett ålders-

indelning. 

 

 Tid tilldelas lag eller grupp i sanktionerade tävlingar och serie 

system (regional eller riks).  

 Tilldelning av lokaler sker efter verksamhetens behov. 

 Räddningstjänstens gymnastikskal skall vid fördelning av tider 

prioritera vuxenmotion. 

 

Bokning av arrangemang skall göras i samband med ansökan om schema-

lagda tider. 

 

OBS! För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kamp-

sporter krävs ett särskilt tillstånd, som söks hos Länsstyrelsen i Örebro län.  
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 Sammanträdesdatum  

 2016-08-22  
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§ 28 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 

för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för kommu-

nala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.  

Sammanfattning  

Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 

2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. Föreningsli-

vet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. Bidragsbestämmel-

serna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, särskilt åldersgruppen 

13-19 år samt att aktivet och utveckling ska uppmuntras. Beräkningskoeffi-

cienten förändras, vilket medför att värdet på varje aktivitetstillfälle ökar i 

värde.     

Sedan ärendet togs upp i kultur- och livsmiljöutskottet 2016-05-11 har för-

valtningens förslag till bestämmelser för föreningsbidrag reviderats så att 

belopp avseende aktivitetsbidrag per sammankomst har lagts in i dokumen-

tet. Likaså har belopp för bidrag till pensionärsföreningarna fastställts i do-

kumentet.  

Beslutsunderlag 

Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29, reviderad 

2016-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Werner Schubert (S) yrkar på att utskottet ska lämna ärendet till kommun-

styrelsen utan eget ställningstagande.  

Sabine Noresson (MP) yrkar att utskottet beslutar att till kommunstyrelsen 

förordar förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar kultur- och livsmiljöutskottet att föreslå kommun-

fullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.  

Reservation 

Werner Schubert (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-22  

Kultur- och livsmiljöutskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kulturchef 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-16 KS 2016/00281 nr 69105 

 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Karin Gustafsson, Enhetschef Förening och anläggning 
0171-538 88 
karin.gustafsson@habo.se 

 

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nya bestämmelser 

för föreningsbidrag. Bestämmelserna ska gälla från och med 1 januari 

2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva bestämmelserna för 

kommunala föreningsbidrag KF 2008-12-15, dnr 2008/23.   

 

Sammanfattning 

Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 

2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. 

Föreningslivet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. 

Bidragsbestämmelserna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, 

särskilt åldersgruppen 13-19 år samt att aktivet och utveckling ska 

uppmuntras. Beräkningskoefficienten förändras, vilket medför att värdet på 

varje aktivitetstillfälle ökar i värde.     

 
Ärendet 

Nuvarande regelverk för kommunala föreningsbidrag har varit oförändrat 

sedan det antogs 2008. Regelverket är krångligt och bitvis otydligt.  

Föreningslivet har förändrats och många nya föreningar ställs utanför 

möjligheten att söka kommunala bidrag då man inte uppfyller kraven i det 

nuvarande regelverket.  

Mängden bidrag har minskats, men i gengäld införs ett nytt bidrag, projekt- 

och utvecklingsbidrag. Ändamålet med projekt – och utvecklingsbidraget är 

att ge föreningar möjlighet att söka bidrag för publik verksamhet som 

kommer kommuninnevånarna till godo men även för utvecklingsprojekt 

inom den egna föreningen. 

Tjänstemannaförslaget innebär att åldergruppen 7-25 år omfattas av 

möjligheten att söka kommunalt aktivitetsbidrag. Åldersgruppen 3-6 år tas 

bort och åldersgruppen 13-19 år kommer att särskilt prioriteras. Forskning 

inom ämnesområdet, ung och hälsa, belyser tydligt sambandet mellan 

positiva hälsoeffekter och föreningsengagemang.  

Fastställda ersättningen per sammankomst; 

Åldersgrupp 7-12 år 50 kr. 

Åldersgrupp 13-19 år 70 kr. 

Åldersgrupp 20-25 år 50 kr. 
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 2016-08-16 KS 2016/00281 nr 69105 

 

Pensionärs- och handikappföreningar kommer även fortsättningsvis att ha 

möjlighet att söka bidrag utifrån redovisat antal medlemmar och beloppet 

fastställs till 35 kr per år och medlem. Kultur och livsmiljö kommer att 

utreda om även pensionärs- och handikappsföreningar i framtiden ska få 

ersättning per sammankomst. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ny beräkningsgrund av aktivitetsbidraget medför att fler ges möjlighet att ta 

del av avsatta medel inom ram. Sammankomsterna får ett fastslaget värde 

för att underlätta föreningarnas planering. Det innebär att det kan variera 

något från år till år men budgetposten regleras då med projekt- och 

utvecklingsbidraget. 

Uppföljning 

Uppföljning görs vid ordinarie budgetuppföljning  

Beslutsunderlag 

– Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29  

__________ 

Beslut skickas till 

Kulturchef  
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Bidragsregler med bilagor för föreningar i Håbo kommun, antagna av kom-

munfullmäktige 2016-XX-XX, att gälla från den 1 januari 2017. 

Alla bidrag utbetalas inom ramen för kommunfullmäktige och ansvarig 

nämnds beviljade medel. Ansvarig nämnd har tolkningsföreträde avseende 

regler och riktlinjer för föreningsbidragen och justerar detaljbestämmelser 

efterhand. 

 

1. Innehåll 
 

2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 
Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 

 

3. Definitioner 
3.1. Förening 

3.2. Registrerad förening 

3.3. Bidragsberättigad förening 

3.4. Medlem 

3.5. Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 

3.6. Medlemsmatrikel 

3.7. Närvaroförteckning 

3.8. Sammankomst 

3.9. Ny förening 

3.10. Ej bidragsberättigad förening 

3.11. Bidragsgrundande år 

3.12. Bidragsår 

3.13. För sent inkommen ansökan 

3.14. Granskning 

3.15. Utbetalning av bidrag 

3.16. Basprisbelopp 

3.17. Felaktigt inlämnade uppgifter 

3.18. Återbetalning av bidrag och avstängning 

 

4. Detaljbestämmelser bidrag 
4.1. Aktivitetbidrag 

4.2. Lokal- och driftbidrag 

4.3. Projekt- och utvecklingsbidrag 

4.4. Bidrag till pensionärsförening 

4.5. Bidrag till handikappsförening 
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2. Varför kommunen ger stöd till det lokala föreningslivet 

En enlig politik i Håbo kommun har med Vision 2030 visat sin långsiktiga 

viljeriktning att skapa ett samhälle där människan är i centrum och där vårt 

naturlandskap är tillgängligt för alla. I hållbara Håbo finns det goda livet 

med möjligheter till utbildning, kultur, sjönära miljöer och ett rikt kulturarv. 

 

Närheten skapar möten och mångfald mellan människor. Mångfald skapar 

innovation och framgång. Ett rikt föreningsliv med de många ideellt arbe-

tande föreningsledarna, har en särskild roll i utvecklingen av kommunen och 

dess utbud av positiva och utvecklande aktiviteter.  Aktiviteter som möjlig-

gör att mötas över generationsgränserna och skapar ett gränslöst utövande i 

alla dess former. 

 

Ett levande och välkomnande föreningsliv bidrar till att stärka demokrati 

och mångfald. Medverkan förebygger och skapar god hälsa. Barn och ung-

domar är en viktig målgrupp i och för Håbo kommun. 

 

Övergripande är att alla barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förut-

sättningar för personlig utveckling och lärande, bland annat genom delak-

tighet och inflytande. 

Barn och unga ska kunna utvecklas till aktiva, kreativa, trygga och ansvars-

kännande individer och medborgare. 

 

Hur kommunen kan ge stöd till det lokala föreningslivet 
Håbo kommuns stöd till det ideella föreningslivet sker på många olika sätt. 

 

Ett ekonomiskt bidrag som söks enligt detta regelverk, är avsett att vara ett 

stöd till den lokala föreningen/organisationen som bedriver verksamhet för 

Håbo kommuns invånare. Bidraget kan vara riktat för ett specifikt ändamål, 

exempelvis via ett avtal som reglerar ersättning för arbetsinsats. 

 

Stöd ges även i form av tillgång av kommunen ägda och inhyrda lokaler till 

subventionerade hyror. 
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3. Definitioner 
 
3.1 Förening 
Skatteverkets definition av en förening: "En förening är en sammanslutning 

av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett ge-

mensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de 

ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som 

är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening 

kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. 

För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs 

även en registrering hos Bolagsverket." 

Håbo kommun följer denna definition. 

 

3.2 Registrerad förening 

För att bli en registrerad förening, krets- eller samarbetsorgan
1
 (allt benämnt 

föreningen i det följande) ska föreningen; 

 vara ideell uppbyggd och/eller att dess verksamhet är ideell, samt fun-

gerar enligt demokratiska principer 

 ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte där det framgå att den 

som instämmer i föreningens mål har rätt att bli medlem i föreningen 

och delta i verksamheten 

 ha en demokratiskt vald styrelse och ekonomisk förvaltning 

 föra en medlemsmatrikel 

 årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och 

revisionsberättelse behandlas och godkänns 

 

Bedrivs barn och ungdomsverksamhet, ska det ske i en drogfri miljö och där 

deltagarna kan utöva inflytande över verksamheten. 

 

3.3 Bidragsberättigad förening 
För att bli en bidragsberättigad förening ska, utöver kraven för registrering, 

föreningen även; 

 bedrivit ideell verksamhet under minst sex (6) månader efter registre-

ring 

 har ett organisationsnummer från Skatteverket 

 har ett bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 

 vara ansluten till riks- eller distriktsorganisation där sådan finns. Före-

ning som till huvuddelen bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men 

inte tillhör en godkänd riksorganisation, kan efter prövning av beslu-

tande nämnd, godkännas som stödberättigad förening 

                                                           
1
 Med krets- och samarbetsorgan avses en sammanslutning av flera stödberättigade före-

ningar. Undantag kan göras för i kommunen aktiva studieförbund, kyrkor samt föreningar 

av arten Anonyma Alkoholister. 
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 har sin huvudsakliga verksamhet i Håbo kommun och att flertalet med-

lemmar är bosatta i Håbo kommun
2
. 

 har minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar, definieras i pkt 3.4. 

 medge kommunen och deras revisorer rätt att ta del av föreningens rä-

kenskapshandlingar, protokoll, revisioner, verksamhetsplaner, årsrap-

porter, närvarokort och övriga handlingar 

 förvara vid ansökan åberopade handlingar i minst fyra (4) år efter bi-

dragsårets utgång 

 

Föreningen skickar årligen in, tillsammans med sin bidragsansökan: 

 senaste justerat årsmötesprotokoll med aktiv styrelses kontaktuppgifter 

 verksamhetsberättelse 

 revisionsberättelse 

 fastställd resultat- och balansräkning 

 aktuellt medlemsantal uppdelat på grupperingen: 

 0 (frivilligt att lägga in sitt personnummer) 

 7-12 

 13-19 

 20-25 

 26-65 

 65< 

 

3.4 Krets eller samarbetsorgan som söker bidrag 
Söks bidrag av krets- eller samarbetsorgan kan inte enskild förening, som 

ingår i sammanslutningen, ansöka om samma bidrag. 

 

3.5 Medlem 
Medlem är en person som är formellt anslutna till en förening och betalat 

medlemsavgift. Medlemskapet innebär både rättigheter och skyldigheter 

gentemot föreningen. Betalande medlem har rösträtt på årsmötet och är val-

bar till förtroendeuppdrag inom föreningen. 

 
Med bidragsgrundande medlem menas matrikelförd medlem i åldern 7< år. 

 

Hit räknas inte person som betalat entré till dans, bingo, inköpt fiskekort el-

ler liknande, där medlemskapet behövs som legalisering av verksamhet eller 

rättighet. 

 

                                                           
2
 Undantag kan göras där föreningens publika verksamhet särskilt kommer kommuninvå-

narna till godo. 
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3.6 Medlemsmatrikel 
En medlemsmatrikel är en lista över dem som är medlemmar i föreningen, 

samt notering om vilka som betalat medlemsavgift. Listan bör även inne-

hålla namn, födelsedata (uppdelning se pkt 3.3), kön
3
 och kontaktuppgifter 

som adress och telefonnummer. 

 

3.7 Närvaroförteckning 
Närvaroförteckning vid regelbundna sammankomster ska innehålla; 

 verksamhetens art 

 deltagare med åldersuppgift 

 datum och klockslag 

 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 
 
3.8 Sammankomst 
Bidrag lämnas per sammankomst. Med sammankomst menas ledarledd 

verksamhet, där antalet deltagare i aktiviteter per år, divideras med siffran 

fem (5) som utgör beräkningsgrunden. 

 

Kommersiella arrangemang med entré, exempelvis dans, bingo, basarer och 

dylikt räknas inte som sammankomst. 

 
3.9 Ny förening 
För en nybildad förening eller en förening som första gången ansöker om 

bidrag, ska föreningen utöver bidragsansökan, även bifoga: 

 föreningens stadgar 

 protokoll från föreningens bildande 

 registrering som visar att föreningen tillhör godkänd riksorganisation 

 organisationsnummer från Skatteverket 

 bank/plusgiro eller bankkonto i föreningens namn 

 förteckning över medlemmar som betalt medlemsavgift 

 föreningens kontaktuppgifter 

 föreningens fastställda policydokument 

 

                                                           
3
 Punkten refererar till ett aktivt jämställdhetsarbete. Ger möjlighet att öppna upp för fler 

kön. 
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3.10 Ej bidragsberättigad förening 
Bidrag kan inte sökas av följande föreningsformer: 

 ekonomiska föreningar 

 intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, politiska före-

ningar, företagarföreningar, fastighetsägarföreningar, hyresgästföre-

ningar eller motsvarande 

 stödorganisationer såsom supporterklubbar och insamlings-

organisationer 

 hem- och skolaföreningar 

 militära organisationer 

 skolidrottsföreningar 

 religiösa samfund 

 enskilda fritids- eller kulturutövare
4
 

 

3.11 Bidragsgrundande år 
Bidragsgrundande år är samma sak som föregående verksamhetsår. Bidrag 

betalas alltid ut i efterskott. Detta gäller för det lokala aktivitetsstödet, d.v.s. 

Aktivitetbidrag samt Lokal- och driftbidrag. 

 

3.12 Bidragsår 
Bidragsår är det år under vilket bidragets storlek fastställs och utbetalas. 

 

3.13 För sent inkommen ansökan 
Bidragsansökan som kommer in för sent, hanteras enligt följande: 

 sju (7) veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på bevil-

jat stöd med 30 % 

 14 veckodagar för sent inkommen ansökan medför avdrag på beviljat 

stöd med 50 % 

 ansökan som kommer in mer än 15 veckodagar för sent behandlas inte. 

 

3.14 Granskning 
Ansvarig förvaltning äger rätt att granska de handlingar som ligger till grund 

för bidragsansökan. Föreningen är skyldig att förvara dessa handlingar i 

minst fyra (4) år efter bidragsårets utgång. 

 

Om ansökan behöver kompletteras, innan beslut kan tas, ska förening efter 

uppmaning, sända in begärda handlingar senast inom 10 dagar. Därefter för-

faller föreningens möjlighet att få bidraget. 

 

                                                           
4
 Beslutande nämnd kan göra undantag om verksamheten särskilt kommer kommuninvå-

nare/na till godo. Exempelvis lägerbidrag till enskild individ, kulturella och kreativa nä-

ringar och privata initiativ, i andra former än föreningsliv. 
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3.15 Utbetalning av bidrag 
Beviljat bidrag betalas ut till bank/plusgiro eller bankkonto registrerat i för-

eningens namn, senast 30 dagar efter beslut. 

 

Utbetalning görs inte till förening som står i skuld till Håbo kommun utan 

att en skriftlig överenskommelse har gjorts för hur skulden ska regleras. 

 

3.16 Basprisbelopp 
När prisbasbelopp nämns som grund för ett bidrags storlek, används av 

Skatteverket fastställt belopp, för bidragsgrundande år. 

För mer information om prisbasbelopp, se www.skatteverket.se. 

 

3.17 Felaktigt inlämnade uppgifter 
Uppgifterna som lämnas in ska vara sanningsenliga och korrekta. Grova fel-

aktigheter i uppgifterna kommer att granskas vidare och lämnas över till an-

nan berörd myndighet. 

 

3.18 Återbetalning av bidrag och avstängning 
Beslutande nämnd har rätt att kräva återbetalning av utbetalat stöd och 

stänga av förening från vidare föreningsstöd om det använts i strid mot gäl-

lande bestämmelser, eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.



 
Kommunstyrelsen 
Avdelning Kultur & Livsmiljö 
Enhet Förening & Anläggning 

 Bilaga 1. 8(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-04-29  
 
REVIDERAD 
2016-04-18 
2016-04-29 
2016-08-16 

 

 

 
 

Detaljbestämmelser bidrag 
 
4.1 Aktivitetbidrag 

Ändamål 

Aktivitetsbidraget är till för att stimulera och genomföra aktiviteter för: 

 barn och ungdomar mellan 7-25 år 

 
Villkor 

 Barn och ungdomsförening/organisation ska ha minst fem (5) medlem-

mar i åldern 7-25 år. Deltagare får räknas en gång/dag och idrott och 

om minst tre (3) deltagare. D.v.s. samma bestämmelser som för statligt 

lokalt aktivitetsstöd, se www.rf.se. 

 För att få bidrag ska föreningen/organisationen genomföra minst fem 

(5) aktiviteter/termin. 

 Med aktivitet menas ledarledd verksamhet som planerats och beslutats 

av föreningens/organisationens styrelse, medlemsmöte eller liknande. 

 Bidragsberättigad aktivitet ska noteras på deltagarlista (3.6) där följande 

uppgifter ska framgå: 

 datum och klockslag 

 ansvarig ledare som närvarar under hela sammankomsten 

 verksamhetens art 

 deltagarens namn och födelsedatum 

En sammanställning av deltagarlistor/närvarokort görs på bidragsansökan 

som sedan skickas in tillsammans med övriga handlingar (3.3). 

 

Aktivitetsbidrag kan inte sökas för: 

 deltagare i avgiftsbelagd studiecirkelverksamhet, vilka får bidrag i an-

nan ordning 

 kommersiella arrangemang med entré, ex. dans, bingo, basarer (3.4 och 

3.7) 

 entrébelagda tävlingar, arrangemang eller sammankomst anordnad av 

lokalt samarbetsorgan, distrikts- eller riksorganisation eller samman-

komst för vilken föreningen har fått annat bidrag. 

 

Bidraget 

Åldersgrupp 7-12 år 50 kr per sammankomst. 

Åldersgrupp 13-19 år 70 kr per sammankomst.  

Åldersgrupp 20-25 år 50 kr per sammankomst.  

 
Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag. 

http://www.rf.se/
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4.2 Lokal- och driftbidrag 

Ändamål 

Bidraget är avsett som ett ekonomiskt stöd till föreningar som äger eller hyr 

lokal, mark eller anläggning av privat fastighetsägare. Bidrag kan även läm-

nas till förening som har drift/skötsel av en kommunal anläggning. 

Villkor 

 Föreningen äger eller har kontrakt på lokal, mark eller anläggning. 

 Nyttjas stadigvarande. 

 Hyresbidrag från annan bidragsgivare ska redovisas i ansökan. 

 Bidrag lämnas endast för lokaler, mark eller anläggning inom Håbo 

kommun. Till ansökan bifogas styrkta kopior av verifikationer, utställda 

på föreningen, som rör föregående kalenderårs kostnader för exempelvis: 

 hyra/arrende 

 el och värme 

 sotning 

 soptömning 

 vatten och avlopp 

 försäkring 

 miljöavgifter 

 räntor 

 underhåll som är godkänt av ägare innan arbetsinsats skett. 

Bidraget 

Maxbelopp för detta bidrag är 2,5 prisbasbelopp. 

Föreningar vars verksamhet, till mer än 50 %, bedrivs för barn och ungdo-

mar i ålder 7-25 år, kan beviljas 100 % av ansökt belopp. 

Övriga föreningar kan beviljas 20 % av ansökt belopp. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
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4.3 Projekt- och utvecklingsbidrag 

Ändamål 

Projekt för publik verksamhet som kommer kommuninvånare/na till godo, 

exempelvis med följande inriktning; kultur – arrangemang – utbildning – 

lägerbidrag. 

Utvecklingsbidrag kan sökas för att starta upp ny verksamhet/er, särskild 

riktad verksamhet inom föreningen, en verksamhet som sikt kan komma att 

övergå i ordinarie verksamhet.  

Bidraget avser tidsbegränsade projekt/arrangemang. Ett projekt kan pågå i 

upp till ett år, med möjlighet till årsvis förlängning i ytterligare två år. 

Syftet är att ta vara på aktiviteter som även kan ske utanför det traditionella 

föreningslivet och på ett obyråkratiskt sätt stödja dessa. 

Villkor 

På ansökan beskrivs innehåll och syfte, samt en kostnadskalkyl. Kalkylen 

ska redovisa beräknade utgifter och intäkter, möjligheter till egen eller ex-

tern finansiering. Rör det sig om ett projekt bifogas projektplan. 

Senast 90 dagar efter genomfört projekt/ arrangemang sänds redovisning in 

till kommunen. Rör det sig om ett projekt som sträcker sig över ett år delre-

dovisas det i samband med förnyad ansökan. 

Är sökande inte en ideell förening kan ansökan prövas utifrån villkoren pkt 

3.2 och 3.3. 

För sökande under 18 år krävs målsmans samtycke. (3.9 - not. 4) 

Bidraget 

Stöd och storlek kan variera. Maxbelopp som kan erhållas är ½ av ett pris-

basbelopp. 

Utbetalning sker i samband med beslutet. 

Ansökan 

Ansökan kan ske två gånger per år 1 mars och 1 september. 

Ansökan och redovisning sker på blankett som laddas ner från kommunens 

hemsida, www.habo.se/bidrag. 

http://www.habo.se/bidrag
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4.4 Bidrag till pensionärsförening  

Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 

annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 

 

Bidraget 
Bidrag är fastställt till 35 kr per medlem och år. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  
 

 

4.5 Bidrag till handikappsförening 

Ändamål 
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet. 

Villkor 
Medlem är som person som är formellt anslutna till en förening och 
betalat medlemsavgift (pkt 3.5) 

Vid ansökningstillfället ska uppgifter enligt pkt 3.3 bifogas, där det bland 

annat framgår antalet medlemmar i föreningen samt i vilken ålderskategori. 

 

Bidraget 
Bidrag är fastställt till 35 kr per medlem och år. 

Ansökan 

Ansökan ska vara inkommen kommunen senast 1 mars. 

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida, www.habo.se/bidrag.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  
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Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 37 Dnr 2015/00334  

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans id-
rottshall 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.  

 
Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall. I medborgarförslaget före-

slås ett antal förbättringsåtgärder för Gransäterskolans idrottshall för att 

denna bättre ska kunna användas till handbollens verksamhet. Förvaltningen 

arbetar redan för att utföra några av dessa: att fräscha upp sittplatserna och 

måla om entrén. Likaså byts luftfilter ut regelbundet  i enlighet med försla-

get. För övriga renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget, finns 

för närvarande inga resurser, utan dessa behov får finnas med i planering för 

eventuella framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 

och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen be-

dömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken inte 

ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottslärarnas kontor på be-

fintlig plats. Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av hallen 

med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför kostnadskrävande in-

sats för att vara lämplig. Handbollsföreningens behov får i detta fall istället 

beaktas vid planering av framtida nya hallar.  

Beslutsunderlag 

 

- Medborgarförslag 

- Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Fastighetsenheten 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-02-11 KS 2015/00334 nr 65420 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt i detta skede. 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag  

 



4.  2015-02-06T16:47 

Peter Starhammar 

Gäddvägen 14 

74691 Bålsta 

0171-578 68 

0708-58 26 33 

p.starhammar@tele2.se 

 

Förslaget: Önskemål om utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall där Bålsta if handboll hål-

ler till. Förutom en massa ungdomar som spelar så har vi ett herrlag i division 4, och när det är 

hemmamatch så är det fullsatt, vad händer om vi går upp i div 3? Tyvärr så är hallen inte så 

populär bland de gästande lagen då den anses dålig, sunkig och full med myror. Kort om för-

slaget/önskemålet. -Bygg ut hallen med en läktare på minst en långsida. -Laga eller byt ut de 

uppbrutna luckorna till manöverpanelerna för ljudutrustningen. -Fräscha upp de sittplatser 

som idag finns, så att man slipper få stickor i häcken och slippa kalldraget från ventilationen 

på och under bänkarna. -Byt ut alla kolsvarta och dammiga luftfilter ovan och under bänkar-

na. -Fräscha upp omklädningsrummen och duscharna, de ser inte roliga ut. -Möjlighet för för-

eningen att flytta kiosken som idag har sin serveringslucka en meter innanför ytterdörren och 

mitt i en rad trasiga skohyllor, Det är ofräscht att stå bland 100 par skor som är fulla med 

snöslask och annat och handla något ätbart. Varför inte byta lokal med gymlärarnas kontor i 

hallen? där kan man få en bättre miljö och alla behöver inte stå och trängas innanför ytterdör-

ren bland alla skor. -Möjlighet att kunna ställa upp ytterdörrarna på ett riktigt sätt och inte 

som idag med diverse skor eller pinnar fastklämda i dörren. Det har varit mycket prat om fot-

boll och konstgräsplaner i den här kommunen men inte ett ord har sagts om handbollen. Och 

som tidigare sagt....vad händer om herrlaget går upp i div 3? det kommer att krävas än mer ut-

rymme publikmässigt då, ett utrymme som är för litet redan i dagsläget. 

 

mailto:p.starhammar@tele2.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 38 Dnr 2016/00438  

Uppsägning av hyreskontrakt  för förråd på Backvä-
gen, Bålsta 2:295 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskontraktet ska sägas upp enligt gäl-

lande villkor.  

Sammanfattning 

 Fastighetsenheten har sedan 2013 hyrt in ett förråd på fastigheten Bålsta 

2:295 från Håbohus AB. Detta förråd har nyttjats av föreningar. Enheten för 

föreningar på Kultur och Livsmiljö har bett fastighetsenheten att säga upp 

denna lokal eftersom de inte längre har något behov av det.  

Fastighetsenheten ser inte heller att denna lokal behövs för annan verksam-

het. Enligt gällande hyresavtal med Håbohus AB är det tre månaders lö-

pande uppsägningstid vilket i sak innebär att hyreskontraktet upphör vid det 

månadsskifte som infaller tre månader efter gjord uppsägning. Utgående 

hyra till Håbohus AB är cirka 14 316 kronor per år och ytan uppgår till 22 

kvm.  

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag 

- Tjänsteskrivelse 

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00438 nr 69015 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen, Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
Tel: 0171-526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

Uppsägning av hyreskontrakt för förråd på Backvägen, Bålsta 
2:295 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskontraktet ska sägas upp enligt 

gällande villkor.   

 

Sammanfattning 

Fastighetsenheten har sedan 2013 hyrt in ett förråd på fastigheten Bålsta 

2:295 från Håbohus AB. Detta förråd har nyttjats av föreningar. Enheten för 

föreningar på Kultur och Livsmiljö har bett fastighetsenheten att säga upp 

denna lokal eftersom de inte längre har något behov av det. 

Fastighetsenheten ser inte heller att denna lokal behövs för annan 

verksamhet. Enligt gällande hyresavtal med Håbohus AB är det tre 

månaders löpande uppsägningstid vilket i sak innebär att hyreskontraktet 

upphör vid det månadsskifte som infaller tre månader efter gjord 

uppsägning. Utgående hyra till Håbohus AB är cirka 14 316 kronor per år 

och ytan uppgår till 22 kvm.   

 
Ärendet 

I lokalstyrgruppsmöte mellan enheten för föreningar på Kultur och 

Livsmiljö och Fastighetsenheten har enheten på Kultur och Livsmiljö 

meddelat att de inte längre önskar hyra förrådet på Backvägen i Bålsta med 

fastighetsbeteckning Bålsta 2:295. De har informerat den förening som för 

närvarande hyr förrådet. Fastighetsenheten har för avsikt att säga upp 

hyreskontraktet med Håbohus AB rörande detta förråd på 22 kvm enligt 

gällande villkor i avtalet, det vill säga till det månadsskifte som infaller tre 

månader efter gjord uppsägning. Fram till dess att uppsägningen trätt i kraft 

ska Kultur och Livsmiljö betala hyra till Fastighetsenheten enligt gällande 

internhyreskontrakt. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

14 316 kronor mindre kostnad per år.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-08-23  

Tekniska utskottet 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 39 Dnr 2016/00439  

Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm 
på Gröna Dalenskolan 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att medel för nytt brandlarm i Gröna Dalens-

kolan omfördelas inom fastighetsenhetens investeringsbudget med 

800 000 kronor.  

Sammanfattning 

 Enligt beslutad budget för 2016 är 500 000 kronor avsatta för renovering av 

brandlarmet i Gröna Dalenskolan. Inför budgetarbetet våren 2014 var inte 

de nya kraven, som kom att gälla från hösten 2015, fullständigt kända. In-

fordrad offert har beaktat dessa nya krav vilket medfört att kostnaden är 

1 300 000 kronor i stället för budgeterade 500 000 kronor. Medel motsva-

rande 800 000 kronor saknas därmed för detta projekt.  

Eftersom simhallens status pekar mot att denna byggnad bör ersättas inom 

en femårsperiod, så kommer fastighetsenheten under 2016 inte att upparbeta 

alla medel som här tilldelats för renovering. Fastighetsenheten avser att 

inom befintlig investeringsram omfördela medel, 800 000 kronor, från pro-

jekt simhallsrenovering till projekt rörande brandlarmanläggning Gröna Da-

lenskolan. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

Ekonomienheten 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00439 nr 69017 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

 

Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm på Gröna 
Dalenskolan 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att medel för nytt brandlarm i Gröna Dalenskolan 

omfördelas inom Fastighetsenhetens investeringsbudget med 800 000 kronor.   
 

Sammanfattning 

Enligt beslutad budget för 2016 är 500 000 kronor avsatta för renovering av 

brandlarmet i Gröna Dalenskolan. Inför budgetarbetet våren 2014 var inte 

de nya kraven, som kom att gälla från hösten 2015, fullständigt kända. 

Infordrad offert har beaktat dessa nya krav vilket medfört att kostnaden är 

1 300 000 kronor i stället för budgeterade 500 000 kronor. Medel 

motsvarande 800 000 kronor saknas därmed för detta projekt.  

 

Eftersom simhallens status pekar mot att denna byggnad bör ersättas inom 

en femårsperiod, så kommer fastighetsenheten under 2016 inte att upparbeta 

alla medel som här tilldelats för renovering. Fastighetsenheten avser att 

inom befintlig investeringsram omfördela medel – 800 000 kronor – från 

projekt simhallsrenovering till projekt rörande brandlarmanläggning Gröna 

Dalenskolan.   

 
Ärendet 

Gröna Dalen har idag ett så kallat kombilarm vilket innebär ett inbrottslarm 

integrerat med brandlarm. Dagens krav, gällande från hösten 2015, uppfylls 

inte med denna form av larm. Vid budgetarbetet våren 2014 var inte dessa 

nya krav kända. Skolan är dessutom byggd med ett så kallat hjärta i mitten 

och klassrum i ytterdel och samtliga klassrum har 30 dB ljudnivå på 

dörrarna. Det medför att siren med sockelsiren måste installeras i varje rum 

för att uppfylla kraven på 10 dBA över normal ljudnivå vars riktvärde är 70 

dBA. På grund av personantalet på 480 personer i byggnadens centrala del 

krävs även talat utrymningslarm. Dessa åtgärder bidrar till den utökade 

kostnaden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Fastighetsenhetens investeringsram för 2016 inrymmer bland annat totalt 

6 500 000 kronor för renovering av simhallen. Fastighetenhetens bedömning 

är att en mindre del, 800 000 kronor, av dessa medel kan användas för 

merkostnaden i projektet rörande Gröna Dalens brandlarmanläggning.  

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-08 KS 2016/00439 nr 69017 

 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 

Ekonomienheten  
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