
KALLELSE 

Datum 

2019-12-02 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 2:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Bo Johnson (M) 

Björn Hedö (M) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Begonia Randhav (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Michael Rubbestad (SD) 

Anders Ekelöf (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Erik Nylén (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Peter Kilger (M) 

Bertil Brifors (M) 

Susanna Kraftelid (M) 

Johan Jakobsson (C) 

Lisbeth Bolin (C) 

Roger Norin (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

Pyry Niemi (S) 

Anna Larsson (S) 

Antonio Lopez (S) 

Shiva Samadi (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Bo Nyman (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 9 december 2019, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 

Justeringssammanträde torsdagen den 12 december 2019 kl. 16.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



KALLELSE 

Datum 

2019-12-02 

Kommunfullmäktige 

Jultallrik serveras från kl. 17.00 i Café Håbo, Kommunhuset Bålsta 

Sammanträdet inleds med tyst minut samt utdelning av kulturstipendium samt barn- och utbild-

ningsnämndens stipendier 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ord-

ning  

2. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 

Dnr 2019/00400  

3. 
Svar på medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Dnr 2018/00575  

4. 
Svar på medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg mellan Getbergsvägen och 

gångvägen vid Furuhäll. 

Dnr 2019/00204  

5. 
Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Dnr 2019/00336  

6. 
Svar på motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare miljö 

Dnr 2018/00470  

7. 
Svar på motion: Fossilbränslefria transporter 

Dnr 2019/00245  

8. 
Svar på motion: Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag 

Dnr 2019/00250  

9. 
Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

Dnr 2019/00335  

10. 
Policy för synpunktshantering 

Dnr 2019/00318  

11. 
Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Dnr 2019/00362  

12. 
Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Dnr 2019/00383  



KALLELSE 

Datum 

2019-12-02 

Kommunfullmäktige 

13. 
Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensamma lönenämnden 

Dnr 2019/00363  

14. 
Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Dnr 2019/00324  

15. 
Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Dnr 2019/00288  

16. 
Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik Bålsta 

Dnr 2015/00283  

17. 
Exploatering, Björkvallen 

Dnr 2019/00126  

18. 
Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl., 

Gästis 

Dnr 2019/00378  

19. 
Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Dnr 2015/00228  

20. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyll-

nadsval  

Dnr 2019/00410  

21. 
Fyllnadsval till post som ersättare i Håbohus AB styrelse samt post som ersättare 

i Mälardalsrådet, samt begäran om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige 

Dnr 2019/00404  

22. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Håbo Marknads AB samt 

fyllnadsval 

Dnr 2019/00390  

23. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, och därmed förenat 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt fyllnadsval 

Dnr 2019/00425  

24. 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående trädfällning 

Dnr 2019/00346  

Björn Erling 

Ordförande 

Sara Widströmer 

Sekreterare 



KALLELSE 

Datum 

2019-12-02 

Kommunfullmäktige 



POSTADRESS 

746 52 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 

ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

Ärende 1



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Kjell
Efternamn Noresson
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
 Håbo kommun har slagit fast i ett kommunfullmäktige beslut år 2008 att vara fossilfri 2050.
Se KF protokoll 2008-06-16 § 78, Dnr KS 2007/51  Mot bakgrund av detta beslut och för att
påskynda processen föreslår jag att Håbo kommun gör en PPA- upphandling av solel. (PPA=
Power Purchase Agreement) Vid en upphandling av solel med PPA är det leverantören som
bygger, driftar och äger anläggningen som placeras på kommunala tak eller som en solpark
på marken. I avtalet mellan parterna förbinder sig kommunen att köpa elen som produceras av
anläggningen för ett fast pris per kilowattimme under hela avtalstiden. Och solcellsleverantören
fungerar i praktiken som elleverantör. Järfälla kommun var först ut med PPA, sedan har
kommuner som Nässjö, Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun följt efter. Möjlighet till
information från t ex Järfälla kommun rekommenderas. Det vore mycket glädjande om Håbo
kommun kunde visa att även vi arbetar för en hållbar framtid.   

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: 6C2-64A

1 (1)

Personuppgifter 
skyddade enligt 
GDPRPersonu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPR

Personu
ppgifter 
skyddad
e enligt 
GDPR

Personuppgifter 
skyddade enligt 
GDPRPersonuppgifter skyddade enligt 
GDPR

Ärende 2



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-28 KS 2019/00400 nr 93141 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Håbo 

kommun ska göra en PPA-upphandling av solel.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 271 Dnr 2018/00575 

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Kommunstyrelsens förlag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning

till tekniska nämndens bedömning. 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Håbo kommun ska utöka be-

lysningen samt ta över ansvaret för belysningsanläggningen inom Söder-

skogens samfällighetsförening. Det är, menar förslagsställaren, idag ganska 

många vägavsnitt som är obelysta, vilket kan innebära en trafikfara.    

I yttrandet från tekniska nämnden förs det fram att samfällighetsföreningen 

idag har ett leasingavtal med One Nordic AB och att detta löper på 30 år 

(tecknat 2001). Detta innebär att Håbo kommun inte kan ta över en anlägg-

ning då den inte ägs av samfällighetsföreningen. I yttrandet menar man vi-

dare att en belysningsanläggning behöver uppfylla den kommunala standard 

som kommunen har i övrigt, vad gäller både material och belysningsnivåer.  

Det är också så att det för närvarande pågår en utredning om huvudmanna-

skap inom kommunen där man tittar på vad som ska vara kommunens an-

svar när det gäller infrastruktur som gator och vägar, gatubelysning och lek-

platser m m. Det kan konstateras att förhållandena när det gäller huvudman-

naskap ser väldigt olika ut inom kommunen. Innan resultatet av denna ut-

redning föreligger bör inga beslut fattas om övertagande av anläggningar 

som idag har enskilt huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår, 

med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att medborgarförslagets 

förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 216 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-06-19 

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämndens beslut 

______________ 

Ärende 3



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 216 Dnr 2018/00575  

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till tekniska nämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Håbo kommun ska utöka be-

lysningen samt ta över ansvaret för belysningsanläggningen inom Söder-

skogens samfällighetsförening. Det är, menar förslagsställaren, idag ganska 

många vägavsnitt som är obelysta, vilket kan innebära en trafikfara.    

I yttrandet från tekniska nämnden förs det fram att samfällighetsföreningen 

idag har ett leasingavtal med One Nordic AB och att detta löper på 30 år 

(tecknat 2001). Detta innebär att Håbo kommun inte kan ta över en anlägg-

ning då den inte ägs av samfällighetsföreningen. I yttrandet menar man vi-

dare att en belysningsanläggning behöver uppfylla den kommunala standard 

som kommunen har i övrigt, vad gäller både material och belysningsnivåer.  

Det är också så att det för närvarande pågår en utredning om huvudmanna-

skap inom kommunen där man tittar på vad som ska vara kommunens an-

svar när det gäller infrastruktur som gator och vägar, gatubelysning och lek-

platser m m. Det kan konstateras att förhållandena när det gäller huvudman-

naskap ser väldigt olika ut inom kommunen. Innan resultatet av denna ut-

redning föreligger bör inga beslut fattas om övertagande av anläggningar 

som idag har enskilt huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår, 

med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att medborgarförslagets 

förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-06-19 

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämndens beslut    

 

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-22 KS 2018/00575 nr 92508 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till tekniska nämndens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Håbo kommun ska utöka 

belysningen samt ta över ansvaret för belysningsanläggningen inom 

Söderskogens samfällighetsförening. Det är, menar förslagsställaren, idag 

ganska många vägavsnitt som är obelysta, vilket kan innebära en trafikfara.    

I yttrandet från tekniska nämnden förs det fram att samfällighetsföreningen 

idag har ett leasingavtal med One Nordic AB och att detta löper på 30 år 

(tecknat 2001). Detta innebär att Håbo kommun inte kan ta över en 

anläggning då den inte ägs av samfällighetsföreningen. I yttrandet menar 

man vidare att en belysningsanläggning behöver uppfylla den kommunala 

standard som kommunen har i övrigt, vad gäller både material och 

belysningsnivåer.  

Det är också så att det för närvarande pågår en utredning om 

huvudmannaskap inom kommunen där man tittar på vad som ska vara 

kommunens ansvar när det gäller infrastruktur som gator och vägar, 

gatubelysning och lekplatser m m. Det kan konstateras att förhållandena när 

det gäller huvudmannaskap ser väldigt olika ut inom kommunen. Innan 

resultatet av denna utredning föreligger bör inga beslut fattas om 

övertagande av anläggningar som idag har enskilt huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår, 

med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att medborgarförslagets 

förslag avslås.        

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett eventuellt övertagande av belysningsanläggningen inom Söderskogens 

samfällighet medför ökade drifts- och underhållskostnader för kommunen.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2018-06-19   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-22 KS 2018/00575 nr 92508 

 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Förslagsställaren – för kännedom  

 





Personuppgifter skyddade enligt GDPR



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-03  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 91 Dnr 2019/00010  

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt tjänsteskri-

velse 2019-10-01.  

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag från Patrik Westerling om att Håbo 

kommun ska utöka belysningen samt ta över ansvaret för belysningsanlägg-

ningen inom Söderskogens samfällighetsförening.  

Söderskogens samfällighetsförening har idag ett leasingavtal med One Nor-

dic AB. Det innebär att föreningen inte är ägare till belysningen. Håbo 

kommun kan inte ta över en anläggning som föreningen inte äger.  

Beslutsunderlag 

-  Medborgarförslag 2018-06-19 

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2019-10-01 TN 2019/00010 nr 1524 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Ulla Lindroth Andersson 
ulla.lindroth@habo.se 

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag från Patrik Westerling om att Håbo 

kommun ska utöka belysningen samt ta över ansvaret för 

belysningsanläggningen inom Söderskogens samfällighetsförening.  

Söderskogens samfällighetsförening har idag ett leasingavtal med One 

Nordic AB. Det innebär att föreningen inte är ägare till belysningen. Håbo 

kommun kan inte ta över en anläggning som föreningen inte äger.     

Yttrande 

Det har inkommit ett medborgarförslag från Patrik Westerling om att Håbo 

kommun ska utöka belysningen samt ta över ansvaret för 

belysningsanläggningen inom Söderskogens samfällighetsförening.  

Söderskogens samfällighetsförening har idag ett leasingavtal One Nordic 

AB. Avtalet tecknades 2001 och löper på 30 år. Det innebär att föreningen 

inte är ägare till belysningen. Före ett eventuellt övertagande måste 

föreningen stå som ägare till anläggningen. Håbo kommun står idag för 

belysningens elkostnader. 

Det har tidigare inkommit liknande medborgarförslag i samma fråga. Detta 

har avslagits i dåvarande miljö- och tekniknämnd (MTN 2010-01-26 § 8) 

samt i kommunfullmäktige (KF 2012-02-27, § 8). 

En förutsättning för att kommunen ska ta över är att anläggningen ägs av 

föreningen. En annan förutsättning för ett övertagande är att anläggningen 

uppfyller den kommunala standard som kommunen har i övrigt, både vad 

avser material och godkända belysningsnivåer. 

För närvarande pågår också en utredning om huvudmannaskap inom 

kommunen, det vill säga vad kommunen ska ansvara för när det gäller 

infrastruktur som gator och vägar, gatubelysning, park, lekplatser med mera. 

Förhållandena kring huvudmannaskap ser idag väldigt olika ut inom 

kommunen. Innan denna utredning är klar bör inga beslut fattas om 

övertagande av anläggningar som idag har enskilt huvudmannaskap. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-01 TN 2019/00010 nr 1524 

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett eventuellt övertagande av belysningsanläggningen inom Söderskogens 

samfällighet medför ökade drift- och underhållskostnader för kommunen. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

-  Medborgarförslag 2018-06-19   

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 272 Dnr 2019/00204 

Medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag vad av-

ser gång- och cykelvägens sträckning från Getbergsvägens anslutning till 

Råbyleden fram till Kalmarleden med hänvisning till tekniska nämndens 

bedömning.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till gång-

vägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg och 

boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden. Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden för ytt-

rande. 

Tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men för-

ordar i första hand en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden bl a därför att detta blir en viktig länk i kommunens gång- och 

cykelvägnät. I ett senare skede bör en komplettering utmed Getbergsvägen 

ske.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 217 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-05-08 

Tekniska förvaltningens förslag Råbyleden 

Medborgarförslagets förslag till sträckning gc-väg 

Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslaget 

______________ 

Ärende 4



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 217 Dnr 2019/00204  

Medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag vad av-

ser gång- och cykelvägens sträckning från Getbergsvägens anslutning till 

Råbyleden fram till Kalmarleden med hänvisning till tekniska nämndens 

bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till gång-

vägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg och 

boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden. Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden för ytt-

rande. 

Tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men för-

ordar i första hand en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden bl a därför att detta blir en viktig länk i kommunens gång- och 

cykelvägnät. I ett senare skede bör en komplettering utmed Getbergsvägen 

ske.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-05-08 

Tekniska förvaltningens förslag Råbyleden 

Medborgarförslagets förslag till sträckning gc-väg 

Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslaget   

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-24 KS 2019/00204 nr 92550 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Uppför gång- och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag vad 

avser gång- och cykelvägens sträckning från Getbergsvägens anslutning 

till Råbyleden fram till Kalmarleden med hänvisning till tekniska 

nämndens bedömning.  

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till 

gångvägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg 

och boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden. Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden för 

yttrande. 

Tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men 

förordar i första hand en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden bl a därför att detta blir en viktig länk i kommunens gång- och 

cykelvägnät. I ett senare skede bör en komplettering utmed Getbergsvägen 

ske.   

 
Ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till 

gångvägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg 

och boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden.  

Tekniska nämnden för i sitt yttrande fram att man ser positivt på förslaget 

vad avser sträckningen Råbyleden upp till Kalmarleden men att man i stället 

för gång- och cykelväg utmed Getbergsvägen i första hand ska anlägga 

gång- och cykelväg utmed hela Råbyleden. Samtidigt ser man också positivt 

på förslagets intentioner som bidrar till att bredda det kommunala cykelnätet 

vilket medför större möjligheter för boende till rekreation och rörelse med 

positiva effekter för folkhälsan.  

Förordandet av en gång- och cykelväg utmed hela Råbyleden motiveras av 

nämnden med att en sådan finns medtagen i kommunens tioåriga 

investeringsplan med förslag på genomförande 2021 – 2023. Vidare menar 

man att det finns ett större antal boende i området Råbydal/Hagviken och att 

Råbyleden har en större trafikmängd än Getbergsvägen.  
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Man gör även bedömningen att medborgarförslaget kräver vidare utredning. 

Kommunen är väghållare för Råbyleden men ej markägare för hela sträckan. 

Detta medför ett behov av att utreda markägoförhållanden och framtagandet 

av lösningar beträffande eventuella servitut eller markförvärv. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår 

kommunfullmäktige, med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att 

medborgarförslagets förslag ska bifallas vad avser gång- och cykelvägens 

sträckning från Getbergsvägens anslutning till Råbyleden fram till 

Kalmarleden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Medborgarförslaget i sin helhet beräknas innefatta kostnader om ca 12 

miljoner kronor. Delsträckan Getbergsvägen fram till Råbyleden bedöms 

kosta 6 miljoner kronor. Sträckan Råbydal/Hagviken har kostnadsbedömts 

till 12 miljoner kronor. Medborgarförslaget medför även ökade drifts- och 

underhållskostnader.   

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-05-08 

– Tjänsteskrivelsens bilaga 1 och 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Förslagsställaren – för kännedom  

 



Medborgarförslag 

 

Mitt namn är Lars Kjerrström och jag är kassör i Getbergets vägförening. Vid föreningens årsstämma 

fick jag i uppdrag att till kommunen inkomma med medborgarförslag för gång och cykelväg mellan 

Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Fastigheterna på Getberget och Notholmen har nått en ålder när generationsskiften har börjat äga 

rum. Många fastigheter har barn som förutom att komma till skolan vill kunna umgås med sina 

kompisar på fritiden. Alla kontakter och aktiviteter nås via Kalmarleden där det finns gång och 

cykelväg.  Idag finns inga möjligheter att komma upp till Kalmarleden utan att behöva gå eller cykla 

på den ofta hårt trafikerade Råbyleden, där bilarnas hastighet dessutom ofta är hög. Att gå den 

oupplysta skogsvägen bredvid reningsverket är vintertid en övning som inga barn vill göra. Detta 

förutom att det är en lång omväg om man vill komma upp på Kalmarleden.  

Vi är medvetna om att detta även är en fråga om finansiering och prioritering från kommunens sida. 

Men med beaktande av den risk som områdets barn blir utsatta för tycker vi att detta borde vara en 

prioriterad investering.  

Mellan Knivsta och Vassunda har man byggt en gång och cykelväg som, så vitt jag vet, bekostats med 

andra medel än kommunens balansräkning. Kanske värt att höra med Knivsta kommen för att få tips 

om hjälp med finansieringen? 

Förslagsställare 

Lars Kjerrström 

Personuppgifter skyddade enligt GDPR







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-03  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 92 Dnr 2019/00234  

Medborgarförslag: Uppför gång- och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till gång-

vägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg och 

boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden och därigenom ta sig vidare i Bålsta och övriga Håbo kom-

mun. Förslagsställaren menar på att det nu bor många barnfamiljer i området 

vilket aktualiserar anläggandet av en gång- och cykelväg så att barnen säkert 

kan ta sig till vänner, skola och aktiviteter.  

Förvaltningen ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men förordar 

en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed hela Råbyleden i första hand 

och en komplettering utmed Getbergsvägen därefter.  

Yttrande 

Tekniska förvaltningen ser positivt på medborgarförslagets intentioner. För-

valtningen har tidigare noterat avsaknaden av gång- och cykelväg utmed 

Råbyleden, från Råbydal/Hagviken till Kalmarleden. En sådan gång- och 

cykelväg är medtagen i kommunens tioåriga investeringsplan med förslag 

på genomförande år 2021-2023. (sträckning- se bilaga 1) 

Medborgarförslaget avser en koppling från Getbergsvägen till Kalmarleden 

(se bilaga 2). Getbergsvägen ansluter till Råbyleden ungefär halvvägs på 

sträckan Råbydal/Hagviken-Kalmarleden. Förvaltningens bedömning är att 

det i första hand är viktigare att prioritera en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden. Det är en viktig länk i kommunens gång- och cykelvägnät som 

idag saknas. Området Råbydal/Hagviken har ett större antal boende än om-

rådet Getberget/Notholmen och det har genom åren inkommit många syn-

punkter på om trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Råbyleden 

har även en större trafikmängd än Getbergsvägen.  

På sikt bör dock även Getbergsvägen kompletteras med en gång- och cykel-

väg för att öka trafiksäkerheten. 

Medborgarförslagets intentioner bidrar till att bredda det kommunala cy-

kelnätet och således svara mot kommunens mål om att minska bilberoende 

och öka möjlighet till cykelpendling. Medborgarförslaget medför också 

större möjlighet för boende i området till rekreation och rörelse vilket är po-

sitivt för folkhälsan. Dock bedömer förvaltningen att delsträckan utmed 
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Getbergsvägen inte ska prioriteras i första hand men bifaller delen från Get-

bergsvägens anslutning till Råbyleden fram till Kalmarleden.   

Förvaltningen bedömer även att medborgarförslaget kräver vidare utredning. 

Håbo kommun är väghållare för Råbyleden men är ej markägare för hela 

sträckan. Detta medför ett behov av att utreda markägoförhållanden och 

framtagandet av lösningar beträffande eventuella servitut eller markförvärv.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Uppför gång och cykelväg mellan Getbergsvägen och 

gångvägen vid Furuhäll.  

      

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 

 

 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-29 KS 2019/00336 nr 93149 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Vipul Vithlani  
0171-528 16 
vipul.vithlani@habo.se 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191

tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige 1 514 

Stöd till politiska partier 1 050 

Valnämnd 23 

Revision  (KF§151)   1 311 

Räddningstjänst (KF§151) 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse 94 234 57 279 

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 582 258 616 948 

Vård- och omsorgsnämnd 303 866 306 131 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396

649 tkr, enligt följande

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 152 836 153 836 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning 

omsättningstillgångar 151 815 

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna

Ärende 5
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5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt 

att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  

7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader 

9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

10. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under 2020 omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året 

och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån 

mellan olika kreditinstitutioner.  

11. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening 

enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning 

   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende skattesats, 

driftbudgetram för revisionen och anslag till räddningstjänsten. Övriga 

beslutspunkter i ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 260 att punkten om 

omorganisation av kosten utgick, då den återremitterats av 

kommunfullmäktige bland annat i avvaktan på ny utredning avseende 

kostenheten.  

Kommunstyrelsen beslutade också 2019-11-25 § 260 att öka investeringen i 

solceller för 2020 från 500 000 kronor till 1,5 miljoner kronor, vilket 

innebär att tekniska nämndens investeringsbudgetram föreslås ökas med 1 

miljon kronor. 

Ovanstående beslut medför att förslag till nämndernas budgetramar ändras. 

Budget för kosten föreslås vara kvar på nuvarande ansvarig nämnd. I 

kommande beslut om omorganisation ska förslag till omföring av budget 

ingå. 
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Förändringarna är ännu inte införda i budgetdokumentet.  

Budget 2020, plan 2021-2022 

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då 

kommunen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhets-

analyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt 

budgetförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst 

utifrån ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som 

presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta 

dokument, på grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har 

minskats med 82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har 

lagts till kommunstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor 

som fanns i tidigare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att 

finansiera befintlig lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till 

kommunstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 

miljoner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 
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Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 

173,3 miljoner kronor och för taxefinansierade verksamheter till 

71,5 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas 

till 151,8 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 

2020 till 396,6 miljoner kronor. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 157 

miljoner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ 

realisationsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som 

uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 

kommer till skillnad från tidigare år att beslutas av 

kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 

procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten. 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand 

användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för 

att finansiera kommunens investeringar. 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 

överskott till kommunen.   

    

Uppföljning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper och styrmodell. 

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag KF 2019-11-04 § 151  

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022, rev 19-10-22 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Socialdemokraternas reviderade förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

Revision  
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 Sammanträdesdatum  
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§ 260 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende beslutspunkt 

1 (skattesats), 2 (driftbudgetram för revisionen) och 5 (anslag till räddnings-

tjänsten). Övriga beslutspunkter i ärendet återremitterades och behandlas nu 

av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 

3. Beslutspunkten utgår, då den återremitterats av kommunfullmäktige 

bland annat i avvaktan på ny utredning avseende kostenheten.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191 

tkr till nämnder och styrelser enligt följande  

 

Kommunfullmäktige 1 514  

Stöd till politiska partier 1 050  

Valnämnd 23  

Revision  1 311 

Räddningstjänst 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse 94 234  

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 582 258 

Vård- och omsorgsnämnd 303 866 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

 

6. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396 

649 tkr, enligt följande 

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 153 836 
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Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsätt-

ningstillgångar 151 815 

 

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att 

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfal-

ler till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommu-

nens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  

11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader 

13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB en-

ligt lagstiftningen om allmännyttan.  

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då kom-

munen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhetsana-

lyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till de 

förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt bud-

getförslag.  
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Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst uti-

från ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökade kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som presentera-

des på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta dokument, på 

grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har minskats med 

82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har lagts till kom-

munstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidi-

gare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig 

lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till kom-

munstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 mil-

joner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 173 

334 tkr och för taxe- finansierade verksamheter till 71 500 tkr. Investeringar 

inom exploateringsverksamhet beräknas till 151 815 tkr. Totalt beräknas in-

vesteringsbudgetramar för år 2020 till 396 649 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 156 mil-

joner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisat-

ionsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som upp-

står för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 kommer 

till skillnad från tidigare år att beslutas av kommunfullmäktige löpande un-

der året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 
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Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-11-04 § 151  

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande kommentarer 

Socialdemokraternas reviderade förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inför sammanträdet föreligger följande budgetförslag: Håboalliansens bud-

getförslag, Socialdemokraternas budgetförslag, Vänsterpartiets budgetför-

slag och Sverigedemokraternas förslag till ramverk för god ekonomisk hus-

hållning.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar:  

1. Att kommunstyrelsen med stöd av Kommunallagen Kap. 11 § 11 föreslår 

att Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut, § 151 om sänkt skatte-

sats 

2. Att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 2019 års 

nivå, det vill säga oförändrad skatt. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ramverk för 

god ekonomisk hushållning.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande samt till 

Socialdemokraternas förslag till budget. Agneta Hägglund (S) yrkar vidare 

att punkt 3 (omorganisation av kosten) utgår då den återremitterats i väntan 

på utredning.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att investeringsbudgeten höjs till 1,5 Mkr 

igen avseende solceller.  

Beslutsgång 1 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först Agneta Hägglunds (S) 

yrkande om att beslutspunkt 3 ska utgå. Ordförande frågar om kommunsty-

relsen bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande avseende beslutspunkt 3 och 

finner att så sker.   
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Ordförande behandlar därefter Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe Fröjds 

(Båp) yrkande om skattesats och finner att yrkandet avslås. Omröstning be-

gärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats, Nej-röst för avslag på detsamma. ¨ 

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fred-

rik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.  

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster och 2 som avstår avslår kommunstyrelsen 

Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats.  

Beslutsgång 2 

Därefter behandlar ordförande Michael Rubbestads (SD) yrkande om bifall 

till Sverigedemokraternas ramverk för en god ekonomisk hushållning. Ord-

förande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår detta och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Därefter behandlar ordförande Agneta Hägglunds yrkande om bifall till So-

cialdemokraternas driftbudget. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bi-

faller eller avslår Socialdemokraternas budgetförslag och finner att förslaget 

avslås.  

Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 

Håboalliansens förslag till driftbudget och finner att kommunstyrelsen bi-

faller förslaget.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 2  

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Håboalliansens budgetförslag, Nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fred-

rik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 
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Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.   

Med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunstyrelsen 

Håboalliansens budgetförslag.  

Beslutsgång 3 

Därefter prövar ordförande frågan om investeringsbudgeten Ordförande frå-

gar om kommunstyrelsen bifaller föreslagen investeringsbudget med Lars-

Göran Bromanders (S) ändringsyrkande och finner att så sker.  

Avslutningsvis behandlar ordförande Beslutspunkterna 7-13. Ordförande 

frågar om kommunstyrelsen bifaller punkterna och finner att så sker.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet avse-

ende skattesats. 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslu-

tet avseende Sverigedemokraternas förslag till ramverk. 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) reserverar sig mot beslutet avseende Socialdemokra-

ternas driftbudgetförslag.  

______________ 
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§ 151 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2020 till 21:09 

kr. 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för 2020 till 

1 311 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag. 

3. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om kostens omorganisering i 

enlighet med Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

4. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om driftbudget 2020 i enlighet 

med Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

5. Räddningstjänstens anslag om 21 050 tkr beslutas under förutsättning att 

Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel 

för 2020. 

6. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om investeringsbudget 2020, i 

enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

7. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om finansiella mål i enlighet 

med Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

8. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om ekonomistyrprinciper i en-

lighet Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

9. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om kommunstyrelsens rätt att 

under 2020 omsätta lån mellan olika kreditinstitutioner i enlighet med Owe 

Fröjds (Båp) yrkande. 

10. Kommunfullmäktige återremitterar frågan hantering av behov av upplå-

ning i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

11. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om att ingå borgen för Håbo-

hus AB i enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

12. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om att ingå borgen för Rädd-

ningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser i enlighet med Owe Fröjds 

(Båp) yrkande. 

13. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om att ta ut borgensavgift av 

Håbohus AB i enlighet Owe Fröjds (Båp) yrkande. 
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Återremisserna i beslutspunkterna 4 och 6-13 sker genom Kommunallagens 

regler för minoritetsåterremiss. Återremissen i beslutspunkt 3 sker genom 

kvalificerad majoritet.   

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då kom-

munen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhetsana-

lyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till de 

förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt bud-

getförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst uti-

från ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som presentera-

des på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta dokument, på 

grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har minskats med 

82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har lagts till kom-

munstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidi-

gare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig 

lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till kom-

munstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 mil-

joner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 
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Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 172 

334 tkr och för taxe- finansierade verksamheter till 71 500 tkr. Investeringar 

inom exploateringsverksamhet beräknas till 151 815 tkr. Totalt beräknas in-

vesteringsbudgetramar för år 2020 till 395 649 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 156 mil-

joner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisat-

ionsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som upp-

står för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 kommer 

till skillnad från tidigare år att beslutas av kommunfullmäktige löpande un-

der året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020 

Inför kommunstyrelsens sammanträde har vänsterpartiet och sverigedemo-

kraterna lämnat in budgethandlingar, utöver Alliansens handlingar som 

lämnats in sedan tidigare. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har So-

cialdemokraterna lämnat in budgetförslag. Samverkanshandlingar har också 

tillförts ärendet. .  

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet en beslutspunkt i taget enligt föl-

jande.  
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Skattesats (Beslutspunkt 1) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

(sänkt skattesats).  

Agneta Hägglund (S) yrkar att skattesatsen ska lämnas oförändrad.  

Pyry Niemi (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut 

(oförändrad skattesats).  

Robin Jande (V) yrkar i första hand att skattesatsen fastställs till 21,44 kr 

(höjd skattesats). I andra hand yrkar Robin Jande (V) bifall till Agneta 

Hägglunds (S) förslag till beslut (oförändrad skattesats). 

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

(sänkt skattesats).  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut 

(sänkt skattesats).  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) konstaterar att det föreligger tre förslag till be-

slut - kommunstyrelsens förslag (sänkning), Agneta Hägglunds (S) förslag 

om oförändrad skattesats och Robin Jandes (V) förslag om en höjd skatte-

sats. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Robin Jandes (V), 

Agneta Hägglunds (S) eller kommunstyrelsens förslag och finner att kom-

munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och frågar 

kommunfullmäktige om Agneta Hägglunds (S) förslag eller Robin Jandes 

(V) förslag ska utgöra motförslag. Ordförande finner att Agneta Hägglunds 

(S) förslag är motförslag.  

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut (sänkt skattesats) och nej-röst för bifall 

till Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut (oförändrad skattesats).  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan Jakobs-

son (C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie 

Nordberg (MP). 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V). 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår. 

Med 17 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige kommunstyrelsens förslag till beslut (sänkt skattesats).  

Omorganisation avseende kosten (beslutspunkt 3) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att frågan återremitteras med anledning av att 

inga konsekvensanalyser är genomförda, det finns oenighet vid samverkan 

och att kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet inte har 

haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Likaså ska den nu på-

gående utredningen om kostenheten avvaktas.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar att frågan återremitteras med följande motivering: 

Med stöd av det anförda bristerna i MBL-förhandlingarna, och bristande 

lagstöd i Kommunallagen, yrkar jag på återremiss för att göra om, och göra 

rätt.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om beslutspunkten avseende omorgani-

sation av kosten ska återremitteras eller behandlas idag och finner att be-

slutspunkten ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet enligt Agneta Hägglunds 

(S) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-
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nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf 

(SD), Ann-Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol 

Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Med 17 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återre-

mittera frågan.  

Driftbudget (beslutspunkt 4) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att frågan återremitteras med anledning av att 

inga konsekvensanalyser är genomförda, det finns oenighet vid samverkan 

och att kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet inte har 

haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att frågan återremitteras med följande motivering: 

Med stöd av det anförda bristerna i MBL-förhandlingarna, och bristande 

lagstöd i Kommunallagen, yrkar jag på återremiss för att göra om, och göra 

rätt. Yrkandet avser även beslutspunkterna 6-13 i ärendet.  

Robin Jande (V) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag. 

Beslutsgång  

Ordförande frågar först om beslutspunkten ska återremitteras eller behandlas 

idag och finner att beslutspunkten ska behandlas idag. 

Omröstning begärs.  

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Agneta Hägglunds 

(S) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-04  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och åtta som avstår beslutar kommunfull-

mäktige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att åter-

remittera frågan.  

Driftbudgetram för revisionen (Beslutspunkt 2) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att enbart fullmäktigepresidiets förslag 

till beslut föreligger avseende denna punkt. Ordförande frågar om kommun-

fullmäktige bifaller fullmäktigepresidiets förslag till beslut och finner att så 

sker.  

Anslag till Räddningstjänsten (Beslutspunkt 5) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner enbart kommunstyrelsens förslag till 

beslut föreligger avseende denna punkt. Ordförande frågar om kommun-

fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så 

sker.  

Investeringsbudget (Beslutspunkt 6) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till be-

slut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras (se yrkande under punkt 3 

ovan) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att be-

slutspunkten ska återremitteras eller behandlas idag och finner att besluts-

punkten ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 
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(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

Finansiella mål (Beslutspunkt 7) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att utöver kommunstyrelsens förslag till 

beslut om att fastställa finansiella mål föreligger även Owe Fröjds (Båp) yr-

kande om återremiss (se punkt 3). Ordförande frågar om kommunfullmäk-

tige beslutar att beslutspunkten ska återremitteras eller behandlas idag och 

finner att beslutspunkten ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  
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Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

Ekonomistyrprinciper (beslutspunkt 8) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att utöver kommunstyrelsens förslag till 

beslut om att fastställa ekonomistyrprinciper föreligger även Owe Fröjds 

(Båp) yrkande om återremiss (se punkt 3). Ordförande frågar om kommun-

fullmäktige beslutar att beslutspunkten ska återremitteras eller behandlas 

idag och finner att beslutspunkten ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp).  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

Rätt att omsätta lån mellan olika kreditinstitutioner (besluts-
punkt 9) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att utöver kommunstyrelsens förslag till 

beslut om att ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån mellan olika kreditin-

stitutioner föreligger även Owe Fröjds (Båp) yrkande om återremiss (se 

punkt 3). Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att besluts-

punkten ska återremitteras eller behandlas idag och finner att beslutspunkten 

ska behandlas idag.  
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Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

Behov av upplåning (beslutspunkt 10) 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att utöver kommunstyrelsens förslag till 

beslut om att kommunstyrelsen ska återkomma när behov av upplåning upp-

står föreligger även Owe Fröjds (Båp) yrkande om återremiss (se punkt 3). 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att beslutspunkten ska 

återremitteras eller behandlas idag och finner att beslutspunkten ska behand-

las idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 
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(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

Beslutspunkterna 11-13 

Ordförande finner att i dessa beslutspunkter föreligger kommunstyrelsens 

förslag till beslut om att ingå borgen för Håbohus AB, att ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping Håbo samt om att ta ut en borgensavgift av 

Håbohus. Därutöver föreligger Owe Fröjds (Båp) yrkande om återremiss (se 

punkt 3).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att dessa tre punkter ska 

återremitteras eller behandlas idag och finner att de ska behandlas idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsordning 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 

ärendet idag, Nej-röst för att återremittera i enlighet med Owe Fröjds (Båp) 

yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mårhe-

den (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Per-Arne Öhman (M), Roger 

von Walden (M) Per Widén (C), Johan Jakobsson (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Gunilla Alm (L), Roger Norin (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S) Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Robin Jande (V) 
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Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) avstår.  

Med 25 ja-röster, 15 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäk-

tige, genom Kommunallagens regler för minoritetsåterremiss, att återremit-

tera frågan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomiavdelning 
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§ 229 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2020 till 21:09 kr 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för 2020 till 

1 311 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag 

3. Kommunstyrelsen lämnar frågan avseende kostens omorganisering vidare 

till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.  

4. Kommunstyrelsen lämnar frågan om driftbudget vidare till kommunfull-

mäktige utan eget förslag till beslut.  

5. Räddningstjänstens anslag om 21 050 tkr beslutas under förutsättning att 

Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin andel 

för 2020. 

6. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 395 

649 tkr, enligt följande 

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 152 836 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsätt-

ningstillgångar 151 815 

 

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att 

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfal-

ler till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommu-

nens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  
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11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader 

13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB en-

ligt lagstiftningen om allmännyttan. 

Kommunstyrelsens beslut 

14. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommun-

styrelsens räkning under 2020 omsätta lån, det vill säga låna upp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omför-

handling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika kreditin-

stitutioner.  

15. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt 

kommunstyrelsens beslut om firmateckning.     

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då kom-

munen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhetsana-

lyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till de 

förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt bud-

getförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst uti-

från ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som presentera-
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des på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta dokument, på 

grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har minskats med 

82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har lagts till kom-

munstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidi-

gare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig 

lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till kom-

munstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 mil-

joner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 172 

334 tkr och för taxe- finansierade verksamheter till 71 500 tkr. Investeringar 

inom exploateringsverksamhet beräknas till 151 815 tkr. Totalt beräknas in-

vesteringsbudgetramar för år 2020 till 395 649 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 156 mil-

joner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisat-

ionsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som upp-

står för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 kommer 

till skillnad från tidigare år att beslutas av kommunfullmäktige löpande un-

der året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Alliansens förslag till budget 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Inför kommunstyrelsens sammanträde har vänsterpartiet och sverigedemo-

kraterna lämnat in budgethandlingar, utöver Alliansens handlingar som 

lämnats in sedan tidigare.    

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Owe Fröjd (Båp) yrkar följande:  

1 Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att skattesat-

sen (beslutspunkt 1) fastställs till, oförändrad skatt 

2. Återremiss på attsatserna 3 och 4, detta så att Bålstapartiet får en möjlig-

het att internt göra en bedömning av budgetförslaget, om det skall bifallas, 

eller avslås till förmån för egen budget. 

Agneta Hägglund (S) yrkar följande:  

1. Att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta att skattesatsen (be-

slutspunkt 1) ska vara oförändrad.  

2. Att beslutspunkterna 3 och 4 i första hand ska återremitteras och i andra 

hand avslås. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att punkterna 3 och 4 lämnas till kommun-

fullmäktige utan eget förslag.   

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-

mäktige att anta sverigedemokraternas ramverk och applicera detta på den 

budget som sedan antas.  

Ajournering: 

Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) lämnar ändringsyrkanden angående Alliansens förslag 

till investeringsbudget (punkt 6) enligt följande:  

- Investering, Skogsbrynets förskola: 2020: 35 mkr 

- Investering, ny fotbollsanläggning: 2020: 500 tkr 

- Investering, ny simhall: 2020: 500 tkr 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till skattesats.  
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Beslutsgång 1  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först yrkandet om återremiss 

avseende beslutspunkterna 3 och 4 (omorganisering av kostenheten samt 

driftbudgeten) och frågar om dessa ska återremitteras eller behandlas idag. 

Ordförande finner att beslutssatserna 3 och 4 ska behandlas idag.   

Därefter behandlas investeringsbudgeten (beslutspunkt 6). Ordförande frå-

gar om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla alliansens 

förslag till investeringsbudget med Agneta Hägglunds (S) ändringsyrkande 

och finner att så sker.   

Ordförande behandlar därefter skattesatsen (beslutspunkt 1) och frågar om 

kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla Alliansens förslag till skat-

tesats eller Owe Fröjds (Båp) och Agneta Hägglunds (S) yrkande om oför-

ändrad skattesats. Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår fullmäk-

tige att bifalla Alliansens förslag.  

Omröstning begärs   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för Alliansens 

förslag om sänkt skattesats, nej-röst för Socialdemokraternas och Bålstapar-

tiets förslag om oförändrad skattesats.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 

Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg (MP), Fred Ryd-

berg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fred-

rik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.  

Med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att 

föreslå fullmäktige att bifalla alliansens förslag till skattesats.  

Beslutsgång 2 

Därefter behandlas beslutspunkterna 3 och 4 (omorganisation av kostenhet-

en samt driftbudget). Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kom-

munstyrelsen beslutar att lämna dessa beslutspunkter vidare till kommun-

fullmäktige utan eget förslag till beslut, i enlighet med Helene Zeland Bo-

dins (C) yrkande, eller om kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå 

dessa i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar att lämna dessa beslutspunkter till kommunfull-

mäktige utan eget förslag till beslut.  
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Sedan behandlar ordförande beslutspunkterna 2, 5 och 7-15 och frågar om 

kommunstyrelsen beslutar att bifalla beslutspunkterna 14 och 15 samt om 

kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla beslutspunkterna 

2, 5 och 7-13. Ordförande finner att så sker.  

Avslutningsvis behandlas Michael Rubbestads (SD) yrkande om att föreslå 

fullmäktige att bifalla Sverigedemokraternas ramverk och applicera detta på 

den budget som vinner. Ordförande frågar om kommunstyrelsen föreslår 

fullmäktige att bifalla eller avslå Michael Rubbestads (SD) yrkande och fin-

ner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

detta.  

Protokollsanteckning 

Motivering till Owe Fröjds (Båp) yrkande ovan:  

Beredningen på Kommunstyrelsens arbetsutskott uteblev helt, då ingen från 

Alliansen, kunde eller ville, redogöra för sin budget, samt att det bör finnas 

ett majoritetsförslag om hur hög skattesatsen skall vara, detta för att veta 

hur mycket skattemedel som det finns att fördela.  

Motivering till Agneta Hägglunds (S) yrkande ovan:  

- Någon konsekvensanalys är inte genomförd för besparing-

ar/nedskärningar/ effektiviseringar på ca 74 mkr för 2020.  

- Omräknat i tjänster så innebär förslaget på Barn och Utbildnings förvalt-

ningen inom ledningsorganisationen ca 16 tjänster, på KS förvaltning ca 28 

tjänster, tekniska förvaltningen ca 9 tjänster, var finns det för realism i det? 

- Vi vill avvakta den samverkan/förhandling som ska genomföras med de 

fackliga organisationerna för att ta del av deras synpunkter/yrkanden. Även 

ta del av KPR och KHR:s synpunkter på det lagda förslaget.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslu-

tet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunsty-

relsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Håboalliansen presenterar sitt budgetförslag vid dagens sammanträde. Öv-

riga partier har att inkomma med budgetförslag inför kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Håboalliansens budgetförslag      

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) önskar få noterat i protokollet att hon begärt en redo-

visning av Håboalliansens budget och konsekvensanalysen av denna i sam-

band med arbetsutskottets sammanträde. En sådan redovisning kommer 

istället i samband med kommunstyrelsens sammanträde.   

______________ 
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1 Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före november 

månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det gäller revisionens 

budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 2020 till 

hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då kommunen fastställde 

budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhetsanalyser 

presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. 

Den 12 september anordnades en budgetkonferens där kommunledningsgruppens 

budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den politiska beredningen pågick fram till 

oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i 

beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt budgetförslag. 

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst utifrån ändrade 

kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighetsgrupper. Vissa nämnder har 

fått ökad kostnader och andra minskade, och budgetramen justeras med motsvarande 

belopp, total omfördelning mellan nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budget-

förslaget som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta 

dokument, på grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har minskats med 

82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har lagts till kommunstyrelsen. 

Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidigare förslag har 

omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig lokalhyreskostnad på 

landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till kommunstyrelsen, 

enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar med 

verksamhetsplan för 2020 senast 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 miljoner 

kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen sänks med 25 öre. För 

år 2020 liksom för kommande år under perioden medför budgetramarna att 

effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 miljoner 

kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 172 334 tkr och för 

taxefinansierade verksamheter till 71 500 tkr. Investeringar inom exploaterings-

verksamhet beräknas till 151 815 tkr. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 

2020 till 395 649 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 156 miljoner kronor 

år 2020, försäljningsintäkterna av mark/realisationsvinsterna som uppstår under år 2020, 

utöver beräknade i budget 2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. 

Behovet som uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 

kommer till skillnad från tidigare år att beslutas av kommunfullmäktige löpande under 

året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av 
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skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än 

staten. 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen. 
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2 Håboalliansen, budget 2020 

Förändrat arbetssätt – en budget för Håbos framtid 

Nu ställer vi om Håbo till en så effektiv, ansvarsfull och tydlig organisation som möjligt 

för att vara rustade i framtiden. Vi agerar. Vi tar ansvar. 

I Håbo ska invånarna vara säkra på att varje skattekrona används mest effektivt. 

Vi ställer om för att effektivt jobba för ett modernt, digitalt och strukturerat arbetssätt. 

Vi gör det för invånarna, eleverna, brukarna, företagarna, besökarna och de som 

behöver kommunens stöd. 

Det handlar att utveckla ledarskapet, medarbetarna, processerna, organisationen och 

arbetssättet. 

Rätt medarbetare, rätt ledare och rätt förvaltning ska göra rätt saker med rätt fokus. 

Vi tar med Håboalliansens budget ansvar för framtiden! 

Näringslivsfrämjande åtgärder  

Bidraget anpassat till organisationens nuvarande storlek. 

Kommunstyrelsen 

Fysisk- och teknisk planering får en satsning på 1,5 miljoner kronor för att arbeta fram 

fler planer samt att påbörja arbetet med att skapa en detaljplanebank för framtiden. 

Framåt vill vi se fler småhus i detaljplanerna och en generellt större planberedskap, 

vilket bland annat ska innebära att nästa gång vi behöver ett LSS-boende eller liknande 

ska vi ha planer klara att sätta i bruk. 

Vidare vill vi se en effektivisering och ett förändrat arbetssätt för flera av 

kommunstyrelsens övergripande avdelningar så som Ekonomi, Personal, 

Kommunikation, Kontaktcenter, Kansli och IT vilket avspeglar sig tydliga 

besparingskrav för dessa verksamheter. 

Upphandlingsenheten får en satsning på 1 miljon kronor i resursförstärkning utifrån den 

stora mängden upphandlingar som måste göras samt i syfte att göra ännu bättre affärer 

vid våra inköp framgent. 

Vi flyttar kostenheterna från barn- och utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden, till en gemensam servicefunktion för alla måltider som serveras i 

kommunen. 

Kultur och fritid 

Utökad ram utifrån bland annat nya fotbollsanläggningen m.m. Utav detta satsas 

specifikt 1,25 mkr på fritidsgårdsverksamhet. Samtidigt ser vi att en översyn av 

lokalanvändning och hyra för samtliga föreningar måste genomföras. 

Socialnämnden  

Omprioriteringar ska göras där det förbyggande arbetet ska vara i fokus. 

Inom missbruksvård vuxna omprioriteras 1,5 mkr till förebyggande vård. 

Inom barn- och ungdomsvård omprioriteras 2,9 mkr till förebyggande insatser. 

Familjerätten får en satsning på 0,9 mkr, vi ser det förebyggande i att snabbt vara 

tillgängliga för våra familjer i kris. 

Övriga insatser vuxna får ett besparingsbeting för att anpassas till lagkrav. 
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Ekonomiskt bistånd får ett besparingsbeting om 7 mkr. Det innebär ett 

effektiviseringskrav för tydlig och skyndsam planering i syfte att få individer/familjer 

att lämna försörjningsstöd så snart det är möjligt. 

Vi satsar ytterligare 1,5 mkr i arbetsmarknadsåtgärder, där vill vi aktivt arbeta för att få 

folk i arbete, att hjälpa människor till självhjälp, att få ett jobb att gå till och att få vara 

en aktiv del av samhället. 

Flyktingmottagande minskas med 1,4 mkr då behovet har minskat i Håbo kommun. 

Socialnämndens verksamhet får ett utöver detta ett övergripande sparbeting på 1,8 mkr. 

Bygg och miljö 

Effektivisera ytterligare 458 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kostenheten tas bort från barn- och utbildningsnämnden varför ramen minskas med 

34,7 mkr. 

Vi vill omprioritera resurserna inom skolan genom att effektivisera 

ledningsorganisationen med 10 mkr och tydligt satsa dessa resurser där eleverna är, det 

vill säga i klassrummen och till dess personal. 

Ytterligare 10,6 mkr satsas på skolan i syfte att säkerställa lärarbehörigheter, 

förebyggande hälsoarbete för våra barn och unga bland annat. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Den del av kostenheten som funnits inom vård- och omsorgsnämnden tas bort. Därmed 

frigörs 2,3 mkr för att satsas på utökat behov inom verksamhetens boendeformer. 

Vi lägger ytterligare 5,8 mkr för att öka stödet för våra äldre, att beslutas inom 

nämnden. 

Tekniska nämnden 

Vi harmoniserar nämndadministrationen till att ha samma nivå som andra nämnder. 

Inom Tekniska ser vi en stor besparing gällande konsultkostnader och genom det ser vi 

att detta är rimliga effektiviseringskrav i en förvaltning som dessutom genomlyses 

ytterligare under hösten 2019 och våren 2020 i syfte att skapa konstruktiva 

synergieffekter i hela kommunen. 

Totalt innebär det en minskad kostnad 5,6 mkr. 
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3 Håbos styrmodell 

3.1 Styrmodell 

 

I Håbo kommun tillämpas en horisontell och tillitsbaserad styrning. Styrmodellen består 

av tre delar, ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning och innebär att varje 

organisatorisk enhet fristående ska analysera sitt nuläge, förutsättningar och utmaningar 

utifrån sitt eget grunduppdrag. Analysen ligger sedan till grund för planering och 

prioritering av enhetens kvalitetsarbete och utvecklingsmål utifrån enhetens givna 

budgetram. Uppföljning sker löpande under året och återkopplas främst i dialog med de 

styrande politikerna samt överordnad chef. Skriftlig återkoppling av mål- och 

kvalitetsarbetet sker två gånger per år i samband med delårs- och årsbokslut. 
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4 Vision och mål för kommunen 

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på 

samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning 

fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet. 

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande 

samverkan mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen 

omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med 

kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor. 

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från 

kommunfullmäktiges fokusområden och mål och har ibland ett kortare tidsperspektiv 

vilket innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen 

i samband med budgeten. 

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella 

mål för kommunen i samband med att budgeten antas. 

4.1 Vision 

24 mars 2014 antog kommunfullmäktige Håbos nya vision - Vårt Håbo 2030. Visionen 

är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 

2030. 

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa: 

”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det 

bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra 

verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och 

naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med 

Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på det goda och hållbara 

samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.” 

Visionen har fyra huvudområden och där framgår det att: 

 Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva mot jämlikhet och delaktighet. Vi tar vårt 

långsiktiga ansvar för natur och klimat och är energieffektiva och 

fossilbränslefria. 

 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. 

 Håbo kommun ska vara den naturnära Mälarkommunen genom att 

tillgängliggöra natur och vattenmiljöer för boende och besökare. Samtidigt har 

vi ett stort ansvar att förvalta och bevara. 

 Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen genom att utnyttja sitt 

strategiska läge i regionen. Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, 

arbetsplatser, kompetens och kultur. 
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4.2 Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål 

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 

2018 tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån 

fokusområdena fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för 

kommunen. 

Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med 

kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet. Det sker bland annat 

genom tillsättande av styrgrupper där en eller flera av ledningsgruppens medlemmar 

ingår. Styrgruppernas funktion är att leda och styra konkreta projekt, planer och 

aktiviteter i avsikt att nå fullmäktiges mål. 

4.2.1 Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, 

för att skapa en levande småstad att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska 

stärkas. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på 

efterfrågan från kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet. 

 

Övergripande mål 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande 

 
Målet syftar till att förbättra det lokala näringslivsklimatet, att ha näringslivets frågor i fokus. 
 
Genom att utveckla dialogen mellan kommunen och företagen kan en bättre förståelse för varandras 
villkor och förutsättningar nås. Kontakten med kommunen/bolagen ska upplevas enkel och underlätta 
för företagen att planera proaktivt. 

4.2.2 Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både 

översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och 

bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, 

kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika 

förvaltningar, med näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande 

ska genomsyra arbetet.  

 

Övergripande mål 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov 

 
Målet syftar till en utveckling av kommunens samhällsbyggnad utifrån ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart perspektiv. Utvecklingen ska ske utifrån en helhetssyn och i nära samverkan mellan 
kommunens verksamheter och i dialog med medborgare och näringsliv. 
 
Genom ett ökat fokus och prioritering inom samhällsbyggnadsområdet ska attraktiva områden för 
boende och service växa fram. Planlagd mark ska säkerställas i tid för byggnation och utveckling av 
samhället. 

4.2.3 Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo 

kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika 

delar av livet och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos 

medborgare. Med ett väl utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av 

föreningar att kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och 

inflytande ska genomsyra arbetet. 
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Övergripande mål 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

 
Målet syftar till att öka kunskapen och utveckla upplevelsen av befintliga mötesplatser samt att skapa 
nya som ytterligare möter efterfrågan från kommunens medborgare och besökare. 
 
Mötesplatserna ska attrahera alla som vistas i Håbo kommun och stärka Håbos identitet. Forum för 
dialog och samverkan med kommunens medborgare, näringsliv och föreningar ska utvecklas för att 
möta upp behovet vid ett växande Håbo. 

4.3 Finansiella mål 

Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten med mål och riktlinjer för att uppnå god ekonomisk 

hushållning. Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning ska också 

anges. Kommunens finansiella mål fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband 

med budget.  

 

Övergripande mål 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive 
realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten  

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens 
skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar  

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen  

Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare 

generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God 

ekonomisk hushållning förutsätter därför att kommunen har överskott över tiden. 

Investeringsnivån är oftast högre än de avskrivningar på investeringar som varje år 

belastar resultatet. Kommunen behöver överskott för att finansiera investeringar, annars 

måste kommunen låna mer pengar eller frigöra resurser exempelvis genom att sälja 

anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. 

De pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 är inte finansierade. Dessa 

rättigheter måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så 

kallade blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i 

balansräkningen och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det 

bland annat att kommunen redovisar lägre kostnader än man hade gjort om alla 

pensionskostnader hade medräknats. Om ett antal år kommer det att vara tvärtom. 

Överskott är nödvändig förutsättning för att kommunen ska ha en buffert för att kunna 

möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar 

i verksamheten. 
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5 Budgetprocess 

Kommunfullmäktige ska varje år, senast i november, fastställa budget för det 

kommande året och en plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats 

och anslagen för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå 

hur verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk hushållning 

ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten och planen ska 

innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Budgetarbete inför år 2020-2022 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamhet utifrån kommunens 

finansiella mål, tas fram under februari-mars. Dessa förutsättningar, tillsammans med 

befolkningsprognosen som visar de demografiska förändringarna samt prisförändringar, 

bildar de preliminära inriktningsramar som förvaltningarna får utgå från. 

I mars och april tar förvaltningarna fram en analys av sin verksamhet utifrån 

förändringar i befolkning, lagar och förordningar, lokaler och kapitalkostnader samt 

möjliga omprioriteringar och effektiviseringar. Investeringar på kort och lång sikt ska 

ingå. 

Under maj arbetar kommunledningsgruppen med budgetförslaget utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna och verksamhetsanalyserna. 

I juni färdigställs kommunledningsgruppens förslag och distribueras till samtliga 

politiker. 

12 september anordnas en budgetkonferens med kommunstyrelsen och 

nämndsordförande och vice ordförande inklusive Håbo Marknads AB, där 

kommunledningsgruppen presenterar förslaget. På budgetkonferensen finns utrymme 

för bland annat dialoger och diskussioner. 

Under september och oktober pågår den politiska beredningen och Håboalliansen 

presenterar sitt budgetförslag på KSAU den 7 oktober. Oppositionen lämnar 

budgetförslag den 11 oktober. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten 4 november. 

Under hösten arbetar nämnder och förvaltningar, utifrån kommunfullmäktiges budget 

som beslutas i november, med driftbudget, investeringsbudget och mål med 

verksamhetsplanering. Innan årsskiftet ska nämnder ha beslutat om sin budget och 

verksamhetsplan med mål, för det nya året. 

Tidplanen visar de viktigaste händelserna i årets process. 
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Datum Aktivitet Berörd 

VÅREN 

15 februari Skatteprognos från SKL  

07 mars 
Preliminära ekonomiska förutsättningar 
klara. Anvisningar för verksamhetsanalys inkl 
analys- och planeringsförutsättningar 

Ekonomiavdelning/ 
ledningsgrupp 

18 mars 
Beslut om tidplan för mål- och 
budgetprocessen. Information om de 
ekonomiska förutsättningarna. 

KS 

29 mars Befolkningsprognos klar PoE-avd 

15 april Regeringens vårproposition  

2 maj Verksamhetsanalys klar från förvaltningar. Förvaltningschef 

3 maj 
Skatteprognos från SKL – ev justeringar i 
verksamhetsanalyser och budgetförslag 

 

3 juni 
Kommunledningsgruppens budgetförslag 
klart, till samtliga politiker. Ev presentation 
KS 

Kommundirektör 

HÖSTEN 

22 augusti Skatteprognos från SKL  

September Regeringens budgetproposition  

12 september 
Budgetkonferens – 
Kommunledningsgruppens budgetförslag 
presenteras och diskuteras. 

KS, nämndordf och vice, 
KLG 

September-oktober 
Politiskt budgetarbete, tjänstemän finns till 
förfogande 

Politiker 

1 oktober Skatteprognos från SKL  

Oktober Information till fackliga representanter  

7 oktober 
Håboalliansens förslag till Budget och mål 
2020, plan 2021-2022 

KSAU 

11 oktober 
Oppositionens förslag till budget, inlämnat för 
utskick till KS 

 

21 oktober 
Beslut om budget och mål 2020, plan 2021-
2022. 

KS 

4 november 

Beslut om budget och mål 2020, plan 2021-
2022. Övergripande mål, driftbudgetramar, 
investeringsramar, upplåning, skattesats, 
ekonomistyrprinciper 

KF 

December 
Nämnder beslutar om budget och 
verksamhetsplan. 

Nämnder 
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6 Omvärldsanalys 

6.1 Omvärlden och utmaningar för Region Uppsala 

 Omvärldsanalysen är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region 

Uppsala. 

En föränderlig omvärld 

Utvecklingen i världen kan beskrivas som genuint osäker och ger upphov till ett antal 

globala samhällsutmaningar. De är utgångspunkt för FN:s hållbarhetsmål, EU:s 

strategier och den nationella politiken, där demografisk utveckling, globalisering, 

klimat, miljö och energi samt social sammanhållning särskilt lyfts fram. Alla 

människor, företag, 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 tre 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 fungerar. Globaliseringen drivs av en snabb teknikutveckling, i synnerhet 

av framväxten av internet, och sammanlänkade ekonomier. Världens befolkning växer 

från 7,4 miljarder till omkring 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 stärkts. 

Städerna växer 

En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att människor bor och 

arbetar i allt större städer. I början av 2010-talet bor hälften av alla människor i städer. 

År 2030 beräknas andelen öka till 70 procent. I städerna genereras mer än 80 procent av 

global BNP. Där finns ett brett utbud av arbetstillfällen och arbetskraft. Stadstillväxten 

erbjuder möjligheter att skapa smarta, hållbara samhällen och städer, med hållbara 

transportlösningar och energieffektiva byggnader, och införa ny teknik. Många städer 

lider dock av stora sociala problem, trängsel och miljöförstöring, som måste hanteras 

för att värna människor och natur. 

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 dramatiska konsekvenser för 

staters, näringslivets och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, 

ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

Digitalisering, smarta telefoner, nya betalningslösningar och innovation stödjer 

framväxten av nya, revolutionerande affärsmodeller. Ett synligt resultat är en ökad 

konkurrens, liksom en lokal och global delningsekonomi som gör underutnyttjade 

resurser tillgängliga för fler. 

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 konsekvenser för kommande 
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generationers livsförutsättningar. Oförutsedda effekter uppstår, som riskerar att tippa 

över utvecklingen i en oönskad riktning, bortom människans kontroll. Det krävs en 

smart och innovationsdriven utveckling som genererar ekonomiskt värde, mänskligt 

välbefinnande och anpassning till de ramar planeten och miljön sätter. Den svenska 

ambitionen är att vara internationellt ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling 

och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade 

utsläpp kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och välstånd. 

Konflikterna och de sociala spänningarna ökar 

Historiskt sett pågår få väpnade konflikter i världen, även om antalet har ökat något 

under senare år. Flera av konflikterna får konsekvenser långt utanför de direkt berörda 

länderna. En ökad efterfrågan och konkurrens om sinande naturresurser, vatten och 

livsmedel väntas ge upphov till fler konflikter. De flyktingströmmar som uppstått under 

senare tid är sannolikt bara början på en större folkvandring som kan komma 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. 

Befolkningen växer och andelen äldre ökar 

Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för de offentliga 

välfärdssystemen. Enligt den senaste långtidsutredningen beräknas Sveriges befolkning 

öka med 3 miljoner invånare fram till år 2060. 

Utifrån senare års invandring och befolkningsökning bedöms Uppsala län passera 

500 000 invånare omkring år 2050. Under kommande decennier har Sverige stora 

demografiska utmaningar, med minskande arbetskraft och vikande skatteunderlag. Den 

högre livslängden innebär att andelen äldre ökar snabbt, vilket på sikt ökar kostnaderna 

för vård och omsorg, även om äldre människor kommer att vara friska längre än 

gårdagens. 

Den globala konkurrensen ökar och den ekonomiska geografin förändras 

Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar, samtidigt som behovet av 

samarbete ökar. De mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi 

lyckas locka till sig investerare, besökare och invånare med de bästa förutsättningarna 

för hållbar ekonomisk utveckling och jobbskapande. All utveckling är global och lokal, 

allt hänger ihop lokalt. Administrativa gränser luckras upp och människor och företag 

verkar i allt större arbetsmarknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre ekonomisk 

tillväxt och sysselsättning än i mindre regioner. 

En framgångsrik region med potential 

De senaste åren kan Uppsala län uppvisa en, i jämförelse 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 sysselsättnings- 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, där utlandsfödda, 

funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar av gymnasieskolan har mycket svårt att 

komma in på arbetsmarknaden. Länets samlade förmåga till förnyelse och innovation 

ligger enligt flera mätningar i toppskiktet för riket. Näringslivet har en god 

internationell konkurrenskraft, med en väl utvecklad basindustri och framstående 

framtidsbranscher som life science, tech, gröna näringar, energiteknik och avancerade 

material – från pulverstål till nano-partiklar. Besöksnäringen ökar i omsättning, liksom 

servicesektorn, och många nya bolag växer fram. Detta, tillsammans med ett starkt 
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regionalt företags- och innovationsstöd, en diversifierad arbetsmarknad och närhet till 

ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att regionen klarar konjunktursvängningar 

bättre än flera andra svenska regioner. 

Länet ingår i Stockholm–Mälarregionen – en av Europas snabbast växande – och har en 

stark tradition av kunskap, kultur och kompetens. Inte minst tack vare Uppsala 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning, utbildning och samverkan 

främjar kunskap, demokrati och samhällsutveckling. Det geografiska läget i Stockholm–

Mälarregionen, närheten till Arlanda och väl utbyggd kollektivtrafik ger god 

tillgänglighet inom och mellan regionerna. Länet präglas av närhet och består av åtta 

kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt 

nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturmiljöer, med kusten, Mälaren, 

Dalälven och livsmiljöer som attraherar fler invånare. Trots att Uppsala län kan uppvisa 

en stark historisk utveckling finns det områden som behöver utvecklas och stärkas. Det 

handlar exempelvis om att möta efterfrågan på bostäder, livsmedel och upplevelser, öka 

kapaciteten inom mjuk och hård infrastruktur samt koppla länet till den växande 

huvudstadsregionen. På det sociala området gäller det att minska arbetslösheten, 

förbättra folkhälsan och utjämna skillnaderna mellan olika grupper och mellan länets 

kommuner. 

Tre utmaningar för Uppsala län 

Genomgången av länets styrkor och svagheter, kombinerat med hot och möjligheter 

från omvärlden, kan summeras i tre övergripande utmaningar för Uppsala län. 

 Att fortsätta växa och vara en tillgänglig region i ett större sammanhang, som 

erbjuder trygga och stimulerande livsmiljöer och bostäder efter behov, samt 

minskar miljöbelastningen. 

 Att vara en hållbar och nyskapande region som ger förutsättningar för ett 

växande arbetsliv och värdeskapande företag i en världsledande miljö för 

innovation, kreativitet och kompetens. 

 Att vara en öppen och attraktiv region som genom god ekonomisk bärkraft 

bidrar till att invånarna kan leva ett gott liv, med hög kompetens, god hälsa och 

delaktighet i samhälle och arbetsliv. 
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7 Befolkningsprognos 

Plan- och exploateringsavdelningen har tagit fram en befolkningsprognos för perioden 

2019-2029 som sammanfattas nedan. Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag 

för planeringen av den kommunala verksamheten och för beräkning av skatteunderlaget. 

För budget 2020 och plan 2021-2022 används medelscenariot. 

Befolkningsprognos Håbo kommun 2019-2029 

Under 2018 ökade befolkningen i Håbo kommun med 481 personer, från 21 083 

personer år 2017 till 21 564 i slutet av 2018. Detta är en högre befolkningsökning än 

föregående år då befolkningen ökade med 346 personer. Orsaken till den ökande 

befolkningen var ett positivt flyttnetto med omkring 400 personer och ett positivt 

födelsenetto med 80 personer. 

Den positiva befolkningstillväxten väntas fortsätta i Håbo kommun under kommande år. 

Enligt kommunens befolkningsprognos väntas befolkningen växa till 25 009 invånare år 

2030, vilket motsvarar en ökning med totalt 3 445 personer jämfört med 2018. 

Procentuellt motsvarar detta en ökning med 16 procent. Utslaget per år under 

prognosperioden väntas befolkningen öka med i snitt 287 personer årligen. 

Befolkningstillväxten väntas vara något högre under prognosens första år. Fram till 

2024 förväntas befolkningen öka till 23 569 invånare, vilket motsvarar en ökning med 

2 005 personer. Den årliga befolkningsökningen skattas under denna period till cirka 

335 personer per år. 

Mellan 2025 och 2030 väntas befolkningstillväxten mattas av något, till en ökning med 

omkring 240 personer per år. Den avtagande befolkningstillväxten beror främst på ett 

minskat flyttnetto till följd av en högre utflyttning under denna period. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

              

Flyttnetto 397 320 270 255 232 214 196 183 171 161 156 143 139 

Inflyttade 1 552 1 546 1 521 1 527 1 526 1 527 1 525 1 527 1 530 1 533 1 537 1 536 1 541 

Utflyttade 1 155 1 227 1 251 1 272 1 294 1 312 1 329 1 344 1 359 1 372 1 382 1 393 1 402 

              

Födelse-netto 80 81 85 87 88 88 88 87 85 83 81 77 73 

Födda 217 221 229 236 242 247 252 255 259 261 264 265 266 

Döda 137 140 144 149 154 159 163 168 173 178 183 188 192 

              

Folkmängd 21 564 21 965 22 319 22 662 22 982 23 285 23 569 23 839 24 095 24 340 24 576 24 797 25 009 

Folkökning +481 401 355 342 320 303 284 270 256 245 237 220 212 

i procent 2,3 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 

Figur X. Sammanställning av befolkningsmängden och de faktorer som påverkar 

denna 2016 – 2030. Uppgifterna för 2018 enligt statistik från SCB. Uppgifterna från 

2019 och framåt är prognosticerade värden enligt befolkningsprognosen. 

Utvecklingen i olika åldersgrupper  

När prognosen bryts ned i olika åldersgrupper visas förändringar i åldersstruktur i 

kommunen. I absoluta tal beräknas befolkningsmängden i samtliga åldersgrupper, 

förutom grupperna 65 – 74 år samt 75 – 79 år, att öka under prognosperioden. Antalet 

65-74-åringar beräknas minska från 2 307 personer år 2018, till 2 170 personer år 2030, 

vilket motsvarar en minskning med 5,9 procent. Även antalet 75-79-åringar antas 

minska, från 841 personer 2018 till 779 personer vid befolkningsprognosens slutår 
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2030. Detta motsvarar en minskning med 7,4 procent. 

Den största förändringen tros ske bland personer över 80 år. 2018 var 678 personer 80 

år eller äldre. Gruppen förväntas öka till 1 599 personer år 2030, vilket motsvarar en 

ökning med 921 personer. Procentuellt motsvarar detta en ökning med 135,9 procent. 

Även antalet barn och unga väntas öka under prognosperioden. Antalet barn i 

förskoleåldern (1 – 5 år) väntas öka med 236 barn fram till 2030, från 1 396 barn år 

2018 till 1 632 barn 2030. Detta motsvarar en procentuell ökning med 16,9 procent. 

Antalet barn i grundskoleåldern (6 – 15 år) väntas öka, från sammanlagt 3 063 barn år 

2018 till 3 502 barn år 2030. Detta motsvarar en ökning med 439 barn, vilket är en 

procentuell ökning med 14,3 procent. Den största ökningen väntas ske bland 6-9-

åringarna, vilka förväntas öka med 236 barn till 2030, vilket motsvarar en ökning med 

20,4 procent. Antalet 10-12-åringar väntas öka med 7,8 procent till 2030, och antalet 

13-15-åringar väntas öka med 13,6 procent. 

Antalet barn i gymnasieåldern väntas öka från 870 år 2018 till 1 016 barn år 2030, vilket 

motsvarar en ökning med 146 barn. Procentuellt motsvarar detta en ökning med 16,8 

procent. 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 238 239 247 253 259 264 269 272 276 279 281 282 283 

1-5 1 396 1 429 1 445 1 467 1 464 1 499 1 521 1 547 1 569 1 588 1 605 1 620 1 632 

6-9 1 154 1 173 1 187 1 221 1 285 1 295 1 309 1 322 1 314 1 340 1 355 1 374 1 390 

10-12t 975 944 956 938 934 934 964 995 1 035 1 034 1 045 1 032 1 051 

13-15 934 972 983 1 008 978 989 972 968 968 996 1 025 1 062 1 061 

16-18 870 920 948 962 997 1 006 1 026 1 000 1 010 994 990 991 1 016 

19-24 1 340 1 346 1 367 1 406 1 461 1 493 1 505 1 550 1 562 1 578 1 577 1 587 1 582 

25-44 5 179 5 260 5 325 5 389 5 460 5 544 5 604 5 682 5 749 5 814 5 885 5 933 5 981 

45-64 5 652 5 807 5 962 6 033 6 121 6 184 6 289 6 338 6 390 6 428 6 448 6 462 6 465 

65-74 2 307 2 217 2 098 2 047 1 967 1 923 1 884 1 868 1 895 1 936 1 982 2 067 2 170 

75 - 79 841 911 988 1 057 1 087 1 078 1 051 1 018 954 898 865 830 779 

80+ 678 747 813 881 969 1 073 1 173 1 276 1 373 1 454 1 516 1 558 1 599 

Folkmängd 21 564 21 965 22 319 22 662 22 982 23 285 23 669 23 839 24 095 24 340 24 576 24 797 25 009 

Figur X. Antalet personer per åldersgrupp 2018 – 2030.  Uppgifterna för 2018 enligt 

statistik från SCB. Uppgifterna från 2019 och framåt är prognosticerade värden enligt 

befolkningsprognosen. 

Om befolkningsprognosen 

Håbo kommun beställer sedan 2017 befolkningsprognos från Statistiska Centralbyrån 

(SCB). SCB utgår i prognosen från regionala antaganden om fruktsamhet, dödlighet, 

inflyttning och utflyttning. Befolkningsprognosen beställs årligen och redogör för den 

förväntade befolkningsutvecklingen i hela kommunen. 

I den prognosmodell som SCB använder utgår framskrivningen från befolkning efter 

ålder och kön 2018-12-31. Dödligheten antas följa samma utveckling som riket under 

prognosperioden, enligt SCB:s riksprognos. Dödsriskerna justeras regionalt i ålders-

klasserna 20 - 64 år samt 65 - 90 år för män och kvinnor efter jämförelse med rikets 

dödlighet under perioden 2009 - 2018. Fruktsamheten antas följa utvecklingen för riket, 

enligt SCB:s riksprognos, men nivån justeras regionalt. Den tidigare observerade in- 

och utflyttningen till varje region utgör grunden för antaganden om omflyttningen. 

Köns- och åldersfördelning för inflyttningen baseras på inflyttningen under perioden 

2013-2018. Inflyttningsmönstret kan sedan justeras för varje prognosår efter 
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åldersfördelningen i SCB:s riksprognos. Utflyttningsrisker baseras på flyttmönster åren 

2013-2018. 

Håbo kommun har som underlag till prognosen försett SCB med uppgifter om den 

förväntade bostadsproduktionen under prognosåren. 

Skillnad mot föregående års prognos 

2019 års befolkningsprognos visar en något lägre utveckling än 2018 års befolknings-

prognos. Vid föregående års befolkningsprognos slutår 2028 förväntades befolkningen 

uppgå till 24 825 invånare, vilket kan jämföras med 24 576 invånare år 2028 enligt årets 

befolkningsprognos. Detta motsvarar en skillnad med drygt 250 personer. 

Skillnaden mellan de två befolkningsprognoserna kan förklaras genom de osäkra 

antaganden om bostadsproduktionen och bostadsmarknaden som påverkar den 

förväntade inflyttningen och därigenom den totala prognosticerade befolkningsökningen 

i kommunen. Den rådande osäkerheten på den svenska bostadsmarknaden, och framför 

allt nyproduktionsmarknaden, har i vissa fall lett till att vissa bostadsprojekt har lagts 

vilande i väntan på att marknadsläget ska vända. Detta kan leda till att de antaganden 

om den kommande bostadsproduktionen som ligger till grund för befolkningsprognosen 

visar sig vara felaktiga på grund av förskjutningar i projektens tidsplan. 

 

Figur X. Jämförelse mellan befolkningsprognos 2018 och befolkningsprognos 2019.  

 

Alternativa befolkningsscenarion 

Håbo kommun har beställt tre befolkningsprognoser utifrån den förväntade 

bostadsproduktionen i kommunen; scenario låg, medel och hög. Scenario medel utgör 

kommunens huvudprognos och är det scenario som redovisas ovan. 

De första tre prognosåren 2019 – 2021, baseras de tre scenarierna på samma förväntade 

bostadsproduktion. Under efterföljande prognosår, 2022 – 2030 baseras de tre 

scenarierna på olika bostadsproduktionstakter. Scenario låg bygger på ett årligt tillskott 

om 100 bostäder per år, vilket motsvarar bostadsbyggnadstakten i kommunen utslaget 

per år under 2010 – 2017. Scenario medel baseras på ett årligt tillskott om 150 bostäder, 

vilket är i nedre kant av kommunens bostadsförsörjningsprograms riktlinje om 150 – 

200 tillkommande bostäder årligen. Scenario hög baseras på ett årligt tillskott med 200 

bostäder, vilket är i linje med bostadsförsörjningsprogrammets övre nivå. 

 

År Scenario låg Scenario medel Scenario hög 
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År Scenario låg Scenario medel Scenario hög 

2019 21 965 21 965 21 965 

2020 22 319 22 319 22 319 

2021 22 662 22 662 22 662 

2022 22 935 22 982 23 028 

2023 23 193 23 285 23 376 

2024 23 435 23 569 23 703 

2025 23 663 23 839 24 015 

2026 23 877 24 095 24 312 

2027 24 081 24 340 24 599 

2028 24 276 24 576 24 877 

2029 24 457 24 797 25 137 

2030 24 630 25 009 25 388 

7.1 Bostadsproduktion 

Under 2018 färdigställdes drygt 120 bostäder, sett till antal utfärdade slutbesked. Det 

stora utbyggnadsområdet Frösundavik färdigställdes under 2018, och de sista nya 

invånarna flyttade in under hösten. 

Bostadsproduktionen under de närmaste åren är framför allt koncentrerad till Bålsta. Ett 

av de större exploateringsområdena i Bålsta är Väppeby äng. Där bygger Håbohus och 

BoKlok sammanlagt 260 bostäder i flerbostadshus. De första hushållen flyttade in under 

sommaren 2018. Området kommer att färdigställas under 2019, och den sista 

inflyttningen beräknas ske efter sommaren. 

I Lindegård vid Åbergs museum uppför Götenehus ett 30-tal nya småhus. Tio av dessa 

är färdigställda, och de övriga förväntas uppföras under kommande år. I ett senare skede 

tillkommer Lindegård etapp II, där Götenehus kommer att uppföras omkring 60 

bostäder i flerbostadshus. Vid Lindegård pågår även arbete med detaljplan för ett nytt 

bostadsprojekt som omfattar cirka 30 hyresrätter. Projektet har påbörjats. 

I Skokloster uppförs 44 parhus i området Gropen. Projektet är i full produktion och 

förväntas avslutas under 2019. Sista inflyttning förväntas ske efter sommaren. 

Trenden med ett ökat bostadsbyggande har fortsatt, trots osäkerhet på bostads-

marknaden. Under åren 2009-2015 har nyproduktionen pendlat mellan 25 – 50 bostäder 

per år, men har ökat successivt. År 2016 färdigställdes 64 bostäder. Därefter ökade 

bostadsbyggandet kraftigt och 2017 färdigställdes knappt 180 bostäder. 

Tabellen nedan visar en uppskattning kring bostadsproduktionen i kommunen under 

kommande år. Det råder dock stor osäkerhet kring det framtida bostadsbyggandet, bland 

annat till följd av osäkerheter på bostadsmarknaden. 

Förväntat bostadsbyggande. år Flerbostadshus Småhus Totalt 

2019 120 30 150 

2020 80 30 110 

2021 120 10 130 

Totalt till och med 2021 320 70 390 

Förväntat bostadsbyggande 2022-2025 840 90 930 

Sammanställningen visar att många nya bostäder kan möjliggöras under kommande år. 

Håbo kommun behöver utveckla planberedskap, men det är marknaden och efterfrågan 

på bostäder som styr byggherrarnas tidsplan.   
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8 Kostnadsanalys 

Av tabellen nedan framgår det att Håbo kommuns kostnader för de största 

verksamheterna år 2018 är cirka 7 miljoner kronor högre än kommunens 

referenskostnad. 

Kommunens faktiska kostnader för år 2018 jämförs med de kostnader kommunen 

normalt skulle ha utifrån sina strukturella förutsättningar och en genomsnittlig 

kostnadsnivå, vilket benämns referenskostnad. Referenskostnaden används i 

utjämningssystemet för ge kommunerna samma ekonomiska förutsättningar att bedriva 

obligatorisk verksamhet. 

Den senaste officiella statistiken avser år 2018. Positiva värden indikerar högre 

kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. 

  
För-
skola 

Fritids-
hem 

Grund-
skola 
F-9 

Gym-
nasie-
skola 

LSS IFO 
Äldre-

omsorg 
Totalt 

Avvikelse i 
procent 

3,6 % -15,2 % 5,7 % -0,3 % 4,50 % -0,5 % 8,2 %  

Nettokostnad kr 
per invånare 

7 239 1 641 14 412 4 702 3 410 2 743 7 456  

Referenskostnad  
kr per invånare 

7 507 1 937 13 629 4 716 3 292 3 324 6 890  

Skillnad kr per 
invånare 

-268 -296 783 -14 118 -581 566  

Skillnad, mkr -6 -6 17 0 3 -13 12 7 

Skillnad 2017, mkr -7 -3 16 4 3 -7 18 23 

Källa: Kolada 

De största avvikelser återfinns inom verksamheterna grundskola och äldreomsorg. För 

grundskola är kostnaden 17 miljoner kronor högre än referenskostnaden och för 

äldreomsorgen är kostnaden 12 miljoner kronor högre. 

Det är viktigt att analysera orsaken till att kommunens kostnader avviker från 

referenskostnaden och överväga vilka möjligheter som finns att anpassa verksamheten 

mot referenskostnadsnivån. 

9 Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som 

visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2020: 

 Ökade löner med 1 procent - motsvarar 8,5 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Effektivisering med 1 procent - motsvarar 12 miljoner kronor i sänkta kostnader 

 100 fler/färre invånare - motsvarar 10 miljoner kronor i ändrade skatteintäkter 

 Räntan ökar med 1 procent - motsvarar 3,1 miljoner kronor i ökade kostnader 

 Höjd skatt 50 öre - motsvarar 26 miljoner kronor i ökade intäkter 

 Skatteunderlaget ändras med 1 procentenhet - motsvarar 10 miljoner kronor i 

ändrade intäkter 
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10 Kommunens ekonomiska förutsättningar 

I sitt senaste cirkulär 19:40 (2019-10-01) gör Sveriges Kommuner och Landsting 

följande bedömning: 

Svensk ekonomi på väg mot lågkonjunktur 2020 

Denna bedömning för samhällsekonomin beskrivs mer utförligt i Ekonomirapporten, 

oktober 2019 (som publiceras den 16 oktober). I år har konjunkturen i Sverige klart och 

tydligt dämpats. I enlighet med SKLs tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt 

under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. Redan nu syns den lägre 

produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och 

antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång. 

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter 

för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 tror SKL blir den lägsta på 11 år. Handels-

konflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, 

vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga 

tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare: den fleråriga uppgången på 

arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång; sysselsättningen minskar och 

arbetslösheten stiger 2020. 

Mild lågkonjunktur dämpar skatteunderlagstillväxten 2020– 2021 

Uppräkningsfaktorerna som styr preliminär utbetalning av kommunal- och regionskatt 

har av regeringen fastställts till 1,034 för 2019 och 1,026 för 2020, i enlighet med 

prognosen i budgetpropositionen för år 2020. 

Prognosen för 2019–2023 baseras på den samhällsekonomiska bild som sammanfattas 

här nedanför och beskrivs utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2019. 

SKLs prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 

lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 

dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 

förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 

tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 

(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 

Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och under-

liggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 

Förändring jämfört med SKL:s augustiprognos 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 19:35) räknar SKL nu 

med något större skatteunderlagstillväxt åren 2019, 2021 och 2022. Upprevideringarna 

förklaras av att den aktuella prognosen utgår från högre potentiell sysselsättningsnivå än 

den förra beräkningen. Att utvecklingen för 2020 justerats ner beror främst på förslaget i 

budgetpropositionen om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år. 

Procentuell förändring 2018 2019 2020 2021 2022 2018–2022 

SKL okt 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 17,5 

Reg sep 3,6 3,4 2,6 3,2 3,4 17,3 

ESV sep 3,7 2,9 3,2 3,2 3,3 17,4 

SKL aug 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 17,7 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 
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Förutsättningar för Håbo kommun 

Den senaste skatteprognosen visar att kommunen för år 2020-2022 har ett begränsat 

ekonomiskt utrymme för kostnadsökningar. 

När resultatet läggs på en låg nivå år 2020, 2 % av skatteintäkter och generella 

statsbidrag, och skatten sänks med 25 öre, är det ekonomiska utrymmet cirka 39 

miljoner kronor. För år 2021-2022 är prognosen att det ekonomiska utrymmet för 

kostnadsökningar ligger på 35-45 miljoner kronor för respektive år. 

Beräkningen är preliminär och kan förändras utifrån nya prognoser för skatteintäkter, 

befolkning och löneökningsnivå. 

Eftersom kommunens befolkning växer, främst i yngre och äldre åldrar, innebär det att 

de ökade resurserna främst måste gå till fler platser inom förskola, skola och 

äldreomsorg. Beräkningar visar att dessa förändringar kostar cirka 30 miljoner kronor 

årligen. Tillsammans med löne- och prisökningar går i princip hela intäktsökningen till 

befolkningsförändringen. 

Det medför att alla andra kostnadsökningar i verksamheterna måste lösas genom 

förändringar inom verksamheterna. Förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att 

genomföra nödvändiga förändringar för att kunna finansiera dessa kostnadsökningar. 

Kommunen har som finansiellt mål att ha ett resultat på 2 procent i genomsnitt av 

skatte- och statsbidragsintäkterna under perioden. Det motsvarar cirka 25 miljoner 

kronor årligen. Detta överskott ska bland annat gå till att delfinansiera investeringar, för 

att allt inte ska behöva lånefinansieras. Det är därför viktigt att budgetera med minst 2 

procent i resultat för att ha en buffert om intäkterna blir lägre än beräknat. Detta för att 

undvika akuta besparingsåtgärder under året. 

Osäkerheten i skatte- och statsbidragsprognosen 

Skatte- och statsbidragsprognosen bygger på att kommunens befolkning fortsätter att 

öka. Om befolkningsökningen är 100 färre än beräknat, innebär det lägre skatteintäkter 

med cirka 10 miljoner kronor. 

Osäkerheten som befolkningsutvecklingen orsakar, tillsammans det kända lägre 

ekonomiska utrymmet för kommande år, gör att fortsatta ständiga effektiviseringar 

krävs i verksamheten. 

Att notera är att kostnadsnivån inom främst äldreomsorgen och grundskolan är fortsatt 

hög samtidigt som dessa målgrupper kommer att växa i framtiden. 

10.1 Nytt kostnadsutjämningssystem 

Utjämningssystemet 

Det är stora skillnader i skattekraft och mellan befolkningens behov av service i olika 

delar av landet, samtidigt som att staten vill att invånarna ska garanteras likvärdig 

kommunal service. Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla 

kommuner och landsting att tillhandahålla service oberoende av skattekraft och 

kostnader som inte går att påverka. Systemet gäller lagstadgad verksamhet, inte frivillig. 

Kommunens egen skattesats påverkar inte avgiften eller bidraget. 

Utjämningssystemet består av fem delar och kostnadsutjämningen är en av dem. 

Kostnadsutjämningen är till för strukturella behov. Den är mellankommunal och 

utjämnar för skillnader i behov som kan bero på demografi, geografi eller 

socioekonomiska förutsättningar. 
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Nytt kostnadsutjämningssystem från 2020 

SCB har publicerat det preliminära utfallet för den nya kostnadsutjämningen. Förslaget 

bygger på regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, som kommer att 

behandlas av riksdagen den 20 november. Utfallet ändras kraftigt jämfört med det 

nuvarande systemet, som SKLs aprilprognos baserades på. Regeringens förslag bygger 

också på en annan kostnadsutjämningsmodell för individ- och familjeomsorg än vad 

Kostnadsutjämningsutredningen föreslog. Den stora skillnaden är att två variabler tas 

bort (barnfattigdomsvariabeln och andel invånare äldre än 65 år) samt att variablernas 

viktning räknas om. Variabeln tätortsbefolkning ges tyngre vikt, varför storstäderna får 

ett förbättrat utfall. Eftersom kostnadsutjämningen är en inomkommunal omfördelning 

innebär det att många andra kommuner får ett försämrat utfall, varav Håbo kommun är 

en av kommunerna. Kostnadsutjämningen ökar från 361 kronor per invånare eller 7,7 

miljoner kronor, år 2019, till 1 087 kronor per invånare år 2020 eller 23,8 miljoner 

kronor. 

Regeringen anser att kommuner och regioner bör ges en möjlighet till successiv 

omställning genom ett införandebidrag som begränsar effekterna både för kommunerna 

som är mottagare och som är givare i kostnadsutjämningen fram till år 2023 för att år 

2024 upphöra helt. För Håbo kommuns del innebär det att kommunen får lättnader i 

form av införande bidrag med 965 kronor per invånare år 2020 eller 21,1 miljoner 

kronor. 

SCB:s beräkningar för 2020 enligt regeringens förslag ingår i de kommun-/regionvisa 

beräkningar av skatter och bidrag som SKL presenterat tisdagen den 1 oktober. 

Effekt för Håbo kommun 

Det nya kostnadsutjämningssystemet som beräknas införas från år 2020, ingår i skatte- 

och statsbidragen i detta budgetförslag, utifrån SKLs beräkningsmodell.  Beräkningarna 

är preliminära eftersom hänsyn kommer att tas till befolkning per 1 november 2019. 

Nettoeffekten för kommunen i form av utökad utbetalning i kostnadsutjämningen 

redovisas i tabellen nedan. 

Införande av ny 
kostnadsutjämning år 2020 

År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 

Kostnadsutjämning -7 740 -23 807 -25 704 -25 666 -27 849 

Införande bidrag 0 21 132 11 776 4 837 0 

Netto effekt -7 740 -2 675 -13 928 -20 829 -27 849 
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10.2 Skatte- och statsbidragsintäkter för planperioden 

Intäkter från skatter och generella statsbidrag har beräknats utifrån SKLs modell, 

kommunens befolkningsprognos samt SKLs prognos för statsbidraget för 

flykting/välfärdsmiljarderna. 

Övriga generella statsbidrag finns det inga besked om. Från år 2021 ingår det särskilda 

statsbidraget för flyktingmottagande, välfärdsmiljarderna, helt i regleringsavgiftsposten. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en sänkning av skattesatsen med 25 öre från år 

2020. Sänkningen gör att skatteintäkterna minskar med 13,2 miljoner kronor år 

2020, 13,7 miljoner år 2021 och 14,4 miljoner år 2022. 

Till år 2020 ökar skatte- och statsbidragsintäkterna med 45,0 miljoner kronor till 

1 247,2 miljoner kronor, jämfört med skatteintäktsprognosen för år 2019. År 2021-2022 

ökar intäkterna i genomsnitt med cirka 43 miljoner kronor, jämfört med 

skatteintäktsprognosen för år 2020. 

mkr 
Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Skatteintäkter 1 096,2 1 098,1 1 108,3 1 154,1 1 213,3 

Inkomstutjämning 97,3 95,8 112,9 115,7 116,3 

Kostnadsutjämning exkl 
införandebidrag 

-9,9 -7,7 -23,8 -25,7 -25,7 

Införandebidrag 0 0 21,1 11,8 4,8 

Regleringsavgift 9,4 15,1 22,7 26,8 23,2 

LSS-utjämning -44,9 -45,3 -40,8 -41,5 -42,2 

Fastighetsavgift 41,9 41,8 43,6 43,6 43,6 

Generellt statsbidrag, 
flykting/välfärdmiljarder 

4,3 4,3 3,2 0,0 0,0 

Generellt statsbidrag, 
byggstimulans/ ensam-kommande/ 
extratjänster 

2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Summa 1 196,3 1 202,2 1 247,2 1 284,8 1 333,3 
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11 Regeringens budgetproposition 

Sammanfattning 

Den 18 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2020 (2019/20:1) 

och Höständringsbudgeten för 2019 (2019/20:2). 

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2020–2022. 

Höständringsbudgeten har ett förslag som påverkar kommunerna. Några av satsningarna 

är att de generella bidragen ökar med 3,5 miljarder kronor 2020 till kommunerna (har 

tidigare aviserats); det så kallade likvärdighetbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 

och till 6,2 miljarder 2021; det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter (som 

infördes genom årets vårändringsbudget) ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 

2020; och lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och 

utgår sedan helt. 

Tidigare aviserade och föreslagna tillskott 

De generella tillskott som finns i regeringens utgiftsområde 25 innehåller inga 

förändringar jämfört med tidigare aviseringar. De ”gamla välfärdsmiljarderna” 

aviserades i BP17. Totalt utgör dessa 10 miljarder kronor till kommuner och regioner 

från och med 2017. En viss andel av bidraget ingår i de generella statsbidraget, och en 

viss andel fördelas utifrån kommunernas asyl- och flyktingmottagande. Dessa andelar 

förändras över tiden, samtidigt ökar också regionernas andel något. De ”nya 

välfärdsmiljarderna” aviserades i BP18 och för 2019 tillfördes 3,5 miljarder kronor till 

kommunernas generella statsbidrag. Ytterligare 3,5 miljarder aviserades att tillföras 

från och med 2020. Sedan hösten 2017 har dessa 3,5 miljarder för 2019 och 7,0 

miljarder för 2020 ingått i SKL:s beräkningar av det generella statsbidraget och 

därmed ingått i de kommunvisa budgetförutsättningarna. Budgetpropositionen för 

2020 innehåller alltså ingen förändring av de generella tillskotten.  

Nya regleringar enligt finansieringsprincipen 

Regeringen avser att lämna förslag om att kommunerna kontinuerligt ska upprätthålla 

en övergripande ledning av räddningstjänsten. Förslaget baseras på betänkandet En 

effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). För att kompensera 

kommunerna för det utökade åtagandet, beräknas anslaget ökas med 45 miljoner kronor 

från och med 2021. 

Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om en ny påföljd för unga 

lagöverträdare, ungdomsövervakning. Förslaget baseras på promemorian Nya 

ungdomspåföljder (Ds 2017:25), som bygger på Påföljdsutredningens betänkande Nya 

påföljder (SOU 2012:34). För att kompensera kommunerna för det utökade åtagande 

som ändringen innebär beräknas anslaget ökas med 2,5 miljoner kronor från och med 

2021. Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av 

pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella 

vaccinationsprogrammet för barn. Regeringen avser att besluta i enlighet med förslaget. 

För att ersätta kommunerna för ökade kostnader föreslår regeringen att kommunernas 

kompenseras med 10 miljoner kronor från och med 2020 medan regionerna 

kompenseras med 46 miljoner. 

Förändringar av tidigare aviserade regleringar enligt den kommunala 

finansieringsprincipen 

I den beslutade budgeten för 2019 beräknades 350 miljoner kronor från och med 2020 

tillföras anslaget för en skyldighet för skolhuvudmän att erbjuda lovskola i fyra 

veckor i årskurs 6 till årskurs 9. Eftersom frågan först ska utredas bedömer regeringen 
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att det är för tidigt att tillföra medel för ändamålet. Anslaget minskas därför med 350 

miljoner kronor 2020 och 2021. En utökad lovskola ska utredas och sedan införas 2022. 

I den beslutade budgeten för 2019 beräknades 225 miljoner kronor 2020 och 900 

miljoner kronor från och med 2021 avsättas för utökad undervisningstid i lågstadiet. 

Mot bakgrund av den rådande lärarbristen bedömer regeringen att utökningen inte bör 

genomföras. Anslaget minskas därför med 225 miljoner kronor 2020 och beräknas 

minskas med 900 miljoner kronor från och med 2021. 

I budgetpropositionen för 2017 föreslogs att anslaget skulle minskas till följd av förslag 

i betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för 

kunskapsbedömning (SOU 2016:18) om färre och digitala nationella prov, som 

beräknades innebära en kostnadsminskning med 123 miljoner kronor för kommunerna. 

Anslaget minskades med 61 miljoner kronor 2018–2021 och planerades att minska med 

ytterligare 62 miljoner kronor från och med 2022. I budgetpropositionen för 2018 

bedömde dock regeringen att minskningen borde vara lägre och anslaget ökades därför 

med 14 miljoner från och med 2018. Nu genomförs den tidigare planerade minskningen 

med 62 miljoner från och med 2022. 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2018 ökades anslaget med 50 miljoner kronor 

årligen för att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid skollags- och 

läroplansförändringar utifrån 2015 års skolkommissions förslag (SOU 2017:35). 

Anslaget minskades sedan med 30 miljoner kronor från och med 2019 då riksdagen inte 

antog Skolkommissionens förslag för en inriktningsbestämmelse i skollagen om att 

skolhuvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina 

skolenheter. Med anledning av att de läroplansändringarna som förväntades innebära 

kostnader för kommunerna inte bedöms genomföras, föreslår regeringen att anslaget 

minskas med ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2020. 

 

12 Fem år i sammandrag 

  
Budget 

2019 
Prognos 

2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antal invånare 31 dec 21 983 21 965 22 319 22 662 22 982 

Kommunal skattesats per 100 kronor 21,34 21,34 21,09 21,09 21,09 

Årets resultat, mkr 18 28 25 26 27 

Årets resultat som andel av skattenettot 1,5% 2,3% 2 % 2 % 2 % 

Årets resultat exkl 
realisationsvinster, mkr 

- 4,8 - - - 

Årets resultat exkl realisationsvinster, 
som andel av skattenetto 

- 0,4% - - - 
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13 Budget 2020 och plan 2021-2022 

13.1 Beräkning av driftramarna enligt kommunens 

resursfördelningsmodell 

Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter fördelas årligen till nämnderna i form av 

driftbudgetramar. Basen för ramen är föregående års budget. Tillägg och avdrag görs 

genom en resursfördelningsmodell som består av olika delar och som beskrivs nedan. 

Planeringsåren är preliminära och behandlas vid budgetprocess kommande år. 

Ramförändringar 

tkr 2020 2021 2022 

Befolkningsförändringar -31 980 -29 830 -32 057 

Löne- och PO-påläggsökning -24 164 -18 900 -19 400 

Prisökning -5 000 -5 000 -5 000 

Kapitalkostnader -2 592 -9 207 -9 791 

Justering engångsåtgärder 3 200 0 0 

Övriga tillskott -7 826 -2 400 -1 500 

Osäkerhet befolkning/lokalrenoveringar -6 500 4 200 0 

Effektiviseringskrav 20 281 21 279 20 187 

Summa förändring -54 581 -39 858 -47 561 

Befolkningsförändring 

Tillskott på grund av befolkningsförändring beräknas utifrån 2019 års budget och 

aktuell befolkningsprognos för respektive år. För 2020 fördelas tillskott endast till 

"kärnverksamheter" det vill säga socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 

vård- och omsorgsnämnden, totalt 32,0 miljoner kronor. För 2021 och 2022 har tillskott 

fördelats preliminärt till samtliga verksamheter. 

Löneökning och PO-påläggsökning 

Inför 2020 fördelas 24,2 miljoner kronor för löneökningar motsvarande ett genomsnitt 

på 2,3 procent enligt det så kallade märket. I ökningen ingår en ökning av PO-pålägget 

från 39,17 procent på lönekostnaden till 40,15 procent, 5,6 miljoner kronor. SKL 

rekommenderar denna höjning utifrån beräknade högre pensionskostnader för anställda. 

Löneökningen fördelas med 2 procent till nämnderna och 0,3 procent behålls centralt 

för senare fördelning utifrån satsningar. Vid budgetberäkning ska löneökning beräknas 

med 2,0 procent. 

Prisökning 

Ramarna ökas för samtliga nämnder för prisökning motsvarande 2 procents ökning för 

köp av verksamheter externt, 5,0 miljoner kronor. Hänsyn ska tas till faktiska 

prisökningar när budget beräknas. 

Kapitalkostnader 

Nämndernas ramar ökar motsvarande de ökade kostnaderna för avskrivning och ränta 

på investeringar i anläggningar och fastigheter, totalt 2,6 miljoner kronor. För 2021 

beräknas kapitalkostnaderna öka med 9,2 miljoner och till 2022 ytterligare 9,8 miljoner 

kronor. 

IT-avdelningen inom kommunstyrelsen tillförs 264 000 kronor för ökade gemensamma 
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IT-investeringar. 

Kultur- och fritidsnämndens ram minskas med 1 730 000 kronor som följd av senare 

driftstart av en del av fotbollsanläggningen. Nämnden tillfördes 2,6 miljoner kronor för 

nya anläggningen inför 2019, men kostnaden är 1,1 miljon kronor år 2020. Resten av 

minskningen beror på lägre kapitalkostnader för befintliga anläggningar. 

Barn- och utbildningsnämnden tillförs 331 000 kronor för Fridegård klassrum och 2 

avdelningar på Gröna Dalens förskola, vilket debiteras via internhyra. 

Tekniska nämndens ram ökas med 2 002 000 kronor för gatu- och parkanläggningar och 

1 183 000 kronor för fastighetsinvesteringar. 

542 000 används till internhyra. 

Justering engångsåtgärder 

Till år 2019 fick kommunstyrelsen 800 000 kronor för processkartläggning och bygg- 

och miljönämnden fick 1,2 miljoner kronor för Håbomässan och övriga åtgärder för att 

stimulera bostadsbyggande. Detta avsåg endast 2019 och dras bort inför 2020. 

Kultur- och fritidsnämnden tillfördes 1,2 miljoner av kommunfullmäktige (§80/2019) 

för pågående år, vilket dras bort 2020. 

Övriga tillskott 

Totalt tillförs 7,8 miljoner kronor. Stöd till politiska partier ökas med 37 000 kronor. 

Ombyggnation kommunhus/landstingshus ökar enligt plan med 1 miljon kronor. Projekt 

för digitalisering tillförs 1,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillförs för lednings-

samordnare 700 000 kronor, krisberedskapssamordnare 700 000 kronor, kvalitets 

utvecklare processer 750 000 kronor, tjänsteman i beredskap 350 000 kronor och 

införande av e-arkiv 1,5 miljoner kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden får 1,2 miljoner kronor för obligatorisk lovskola och 

ökning med en undervisningstimme i lågstadiet. Det motsvarar beloppet som tillförs 

kommunen år 2020 enligt regeringens vårproposition. 

Kultur- och fritidsnämnden får 315 000 kronor för ökad lokalhyra på Kalmarvägen 5. 

Osäkerhet befolkning/lokalrenovering 

Centralt behålls medel för osäkerheter i befolkningsutveckling och lokalrenoveringar 

6,5 miljoner kronor. 

Effektiviseringskrav 

När ovanstående medel tillförts nämnderna måste totalt 20,3 miljoner kronor dras 

tillbaka för att kommunens målsättning på 2 procents överskott ska hållas. 

Ett generellt effektiviseringskrav på 1,26 procent av föregående år fördelas på 

nämnderna, men också ett krav riktat till vissa verksamheter. Kommunen har 

verksamheter vars kostnader överstiger den strukturellt betingade kostnaden för den 

verksamheten (den så kallade referenskostnaden). För år 2017 uppgår den överstigande 

kostnaden till totalt 23,9 miljoner kronor. 25 procent av skillnaden mellan 

referenskostnader och den faktiska kostnaden år 2017 läggs som ytterligare 

effektiviseringskrav på respektive nämnd inför år 2020. Socialnämnden tillförs 1,8 

miljoner, barn- och utbildningsnämnden minskas med 2 625 000 kronor och vård- och 

omsorgsnämnden minskas med 5,1 miljoner kronor. I genomsnitt uppgår 

effektiviseringskravet till 1,7 procent av verksamhetens kostnader. 
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Internhyra 

Fastighetsavdelningen debiterar internhyra för verksamheternas användning av 

kommunens fastigheter och inhyrda lokaler. Internhyran för 2020 justeras utifrån 

budgetförändring för fastighetsavdelningen, faktiska kostnader 2018 samt användning 

av lokalerna. Motsvarande omfördelning görs av nämndernas budgetram så att ramen 

täcker kostnaderna för respektive nämnd. 

Övriga budgetförutsättningar 

Internräntan är oförändrat 1,5 procent. 

 



 

 

 

tkr 
Budget 
2019 

Be-
folkning 

Löneökn 
Pris-

ökning 
Kapital- 
kostnad 

Justering 
engångs 

Tillskott 
Effekti

vi-
sering 

Intern-
hyres-

justering 

Alliansen 
om-

organisation 

Allians
en 

tillskott 

Alliansen 
avdrag 

Summa 
ramökn 

2020 

BUDGET 
2020 

Ökning i 
procent 

exkl 
omorg 

Kommunfullmäktige -1 482 0 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 -1 514 2 % 

Stöd till politiska 
partier 

-1 013 0 0 0 0 0 -37 0 0 0 0 0 -37 -1 050 4 % 

Valnämnd -12 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -23 90 % 

Revision -1 300 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -1 311 1 % 

Räddningstjänsten -20 820 0 0 -334 0 0 0 104 0 0 0 0 -312 -21 050 1 % 

Håbo Marknads AB -4 964 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 2 401 2 464 -2 500 -50 % 

Lokalförändr 
kommunhus, lt-hus 

-1 400 0 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0 2 400 1 400 0 -100 % 

Digitalisering 0 0 0 0 0 0 -1 500 0 0 0 -2 500 0 -4 000 -4 000  

Lönesatsning -2 351 0 -2 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 462 -2 462  

Kommunstyrelse -68 159 0 -1 573 -97 -264 800 -4 000 859 -398 -36 955 -2 500 18 266 -25 780 -94 234 -16 % 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

-51 669 0 -494 0 1 730 1 200 -315 651 -1 373 0 -3 865 0 -2 466 -54 239 5 % 

Socialnämnd -63 929 -1 158 -991 -229 0 0 0 -994 -431 0 0 7 791 3 988 -59 941 -6 % 

Bygg- och 
miljönämnd 

-14 802 0 -449 0 0 1 200 0 187 -8 0 0 458 1 388 -13 465 -9 % 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

-587 584 -13 371 -11 559 -2 842 -331 0 -1 200 10 029 2 260 34 690 -20 625 10 000 7 051 -582 258 5 % 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-281 926 -17 451 -5 591 -1 141 0 0 0 8 652 -370 2 265 -8 097 0 -21 733 -303 866 9 % 

Teknisk nämnd -55 644 0 -989 -310 -3 185 0 0 701 -222 0 0 5 622 1 617 -54 078 -3 % 

Överförmyndar-
nämnd 

-2 407 0 -2 -47 0 0 226 30 0 0 0 0 207 -2 200 -9 % 

Ofördelade 
kapitalkostnader 

0 0 0 0 -542 0 0 0 542 0 0 0 0 0  

Osäkerhet 
befolkn/lokalrenov 

0 0 0 0 0 0 -6 500 0 0 0 0 6 500 0 0  

Summa 
verksamheter 

-1 159 462 -31 980 -24 164 -5 000 -2 592 3 200 -14 326 20 281 0 0 -37 587 53 438 -38 729 -1 198 191 3 % 



 

 

13.2 Driftramar till nämnderna 

Alliansens förslag 

Utifrån beräkningsunderlag ovan från kommunledningsgruppen till budgetramar för år 

2020 och planeringsperioden 2021-2022 har Alliansen lagt fram sitt förslag till budget 

för nämnderna för år 2020. 

De förändringar/prioriteringar som alliansens förslag bygger på är: 

 Att en omorganisation på kostens verksamhet genomförs från Barn- och 

utbildningsnämnden och från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, 

totalt ökas kommunstyrelsens budgetram med 36 955 tkr. 

 Att anslaget för Håbo marknadsbolaget minskas med 2 401 tkr. 

 Att anslaget för lokalförändringar för kommun och landstingshuset reduceras 

helt och utgår om 2 400 tkr. 

 Att kommunstyrelsens budgetram reduceras exklusive kostverksamhet netto 

med 15 766 tkr innebärande att plan- och exploateringsverksamhet tillförs 

1 500 tkr i tillskott och upphandlingsavdelningen tillförs 1 000 tkr, övriga 

verksamheter inom kommunstyrelse förvaltning får reducering av budgetramar 

om 18 266 tkr. 

 Att kultur- och fritidsnämndens får ett tillskott om 3 865 tkr. 

 Att socialnämnden budget minskas med 7 791 tkr. 

 Att bygg- och miljönämndens budgetram minskas med 458 tkr. 

 Att barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott om 10 625 tkr, reducering 

föranlett av omorganisation för kostverksamheten på 34 690 tkr påverkar inte 

nämndens kostnader, utan kostnaderna och budgeten flyttas över till 

kommunstyrelsen. Vidare får nämnden i uppdrag att effektivisera 

ledningsorganisation på 10 000 tkr för en överflyttning av budgetmedel för att 

satsa dessa medel där eleverna är, d.v.s. i klassrummen. 

 Att budgetramen för vård- och omsorg ökas med 8 097 tkr och kostens 

verksamhet som funnits på vård- och omsorg flyttas till kommunstyrelsen. 

 Att tekniska nämndens budget reduceras med 5 622 tkr. 

 Budget för skatteintäkterna minskas med 13 174 tkr motsvarande en 

skattesänkning år 2020 med 25 öre. 

 

Med förändringarna ovan ökar budgeten till nämnderna med 38,7 miljoner kronor (3 

procent) till år 2020 jämfört med budget 2019. 

Ramförändringar – Alliansen 

Tkr 
Ramförändringar enligt 

beräkningsunderlag 
Alliansens förslag 

till förändringar 
Utökning av 

budgetramarna 2020 

Befolkningsförändringar -31 980 0 -31 980 

Löne-och PO-påläggsökning -24 164 0 -24 164 

Prisökning -5 000 0 -5 000 

Kapitalkostnader -2 592 0 -2 592 

Justering engångsåtgärder 3 200 0 3 200 

Övriga tillskott -7 826 -37 587 -45 413 

Osäkerhet befolkning/lokalrenoveringar -6 500 6 500 0 

Effektiviseringskrav 20 281 46 938 67 219 

Summa förändring -54 581 15 851 -38 730 



 

Budget 2020, plan 2021-2022 32(43) 

13.3 Skattesats 2020 

Kommunens skattesats sänks med 25 öre från 21,34 till 21,09. 

13.4 Resultat 

Prognosen för skatte- och statsbidragsintäkter och fördelningen av ramökning till 

nämnder innebär att årets resultat för kommunen uppgår 25 miljoner kronor år 2020. 

Det motsvarar 2 procent av skattenettot och följer kommunfullmäktiges målsättning. 
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13.5 Driftbudget 

tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Kommunfullmäktige -1 482 -1 514 -1 514 -1 514 

Stöd till politiska partier -1 013 -1 050 -1 050 -1 050 

Valnämnd -12 -23 -23 -23 

Revision -1 300 -1 311 -1 311 -1 311 

Räddningstjänsten -20 820 -21 050 -21 050 -21 050 

Håbo Marknads AB -4 964 -2 500 -2 500 -2 500 

Lokalförändr kommunhus, lt-hus -1 400 0 0 0 

Digitalisering 0 -4 000 -4 000 -4 000 

Lönesatsning 0 -2 462 -2 462 -2 462 

Kommunstyrelse -68 372 -94 234 -94 234 -94 234 

Kultur- och fritidsnämnd -51 773 -54 239 -54 239 -54 239 

Socialnämnd -63 929 -59 941 -59 941 -59 941 

Bygg- och miljönämnd -14 853 -13 465 -13 465 -13 465 

Barn- och utbildningsnämnd -589 309 -582 258 -582 258 -582 258 

Vård- och omsorgsnämnd -282 133 -303 866 -303 866 -303 866 

Teknisk nämnd -55 695 -54 078 -54 078 -54 078 

Överförmyndarnämnd -2 407 -2 200 -2 200 -2 200 

Ofördelad kapitalkostnadsökning 0 0 -9 207 -18 998 

Ofördelad löne- och prisökning 0 0 -23 816 -47 773 

Ofördelat 0 0 -118 -8 080 

Summa verksamheter -1 159 462 -1 198 191 -1 231 332 -1 273 042 

Pensioner och upplupna löner -19 000 -25 000 -29 000 -33 000 

Internränta 15 000 17 000 18 900 18 900 

Gemensamma kapitalkostnader -2 475 -2 175 -1 875 -1 575 

Verksamhetens nettokostnad -1 165 937 -1 208 366 -1 243 307 -1 288 717 

Skatteintäkter 1 096 226 1 108 296 1 154 129 1 213 347 

Statsbidrag och utjämning 100 057 138 399 130 625 120 144 

Verksamhetens resultat 30 346 38 329 41 447 44 774 

Finansiella intäkter 2 500 2 600 2 600 2 600 

Finansiella kostnader -14 500 -16 000 -18 352 -20 704 

Resultat 18 346 24 929 25 695 26 670 

Resultat som andel av skattenettot 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Resultat 2 % av skattenetto, tkr 23 926 24 934 25 695 26 670 
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14 Investeringsbudget 

14.1 Investeringar 

tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Kommunstyrelsen totalt -35 320 -2 700 -2 700 -2 700 

Övrig politisk verksamhet -32 450    

Gemensam administration -2 870 -2 700 -2 700 -2 700 

     

Kultur- och fritidsnämnd totalt -3 836 -1 650   

Bibliotek -706    

Idrotts- och fritidsanläggningar  -1 650   

Utomhusanläggningar -3 030    

Kultur- och fritidsadmin -100    

     

Socialnämnden totalt -120    

Förvaltningsövergripande -120    

     

Barn- och utbildningsnämnden totalt -8 952 -13 228   

Förvaltningsövergripande, inventarier  -7 728   

Förvaltningsövergripande, verksamhetsanpassningar  -5 500   

Musikskola -100    

Förskola -300    

Grundskola -7 704    

Grundsärskola -25    

Gymnasieskola -823    

     

Vård- och omsorgsnämnden totalt -780 -1 920   

Förvaltningsövergripande 0 -500   

Särskilt/annat boende -50 -400   

Dagverksamhet -100    

Boendestöd  -100   

Öppen verksamhet  -100   

Särskild boende LSS -530 -370   

Daglig verksamhet LSS -100 -450   

     

Tekniska nämnden totalt -306 516 -152 836 -157 898 -8 358 

Gator, vägar och parkering -33 223 -38 965 -5 658 -6 158 

Park -938 -6 710   

Fastighet -272 255 -107 001 -152 000 -2 000 

Lokalvården -100 -160 -240 -200 

Summa skattefinansierade verksamheter -355 524 -172 334 -160 598 -11 058 

VA-verksamhet -112 580 -52 500 -71 500 -52 000 

Avfallshantering -4 104 -19 000   

Summa taxefinansierade verksamheter -116 684 -71 500 -71 500 -52 000 

SUMMA -472 208 -243 834 -232 098 -63 058 
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Större pågående investeringsprojekt 

tkr 
Total 

budget 

Totalt utfall 
per aug 

2019 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

1173 Frösundaviks förskola -58 000 -58 351 -207 0 0 0 

1184 Futurumskolan sanering 
o ombyggnad 

-160 000 -60 332 -56 282 -32 001 -16 000 -10 000 

1362 Fotbollsanläggning -31 500 -15 568 -23 544 0 0 0 

1178 Lundby ridhus -14 065 -16 261 0 0 0 0 

1250 VA Biskops-Arnö -13 287 -17 467 0 0 0 0 

Här redovisas större pågående investeringsprojekt som löper över flera år och som har fått 

igångsättningsbeslut. Projekten ingår i den totala sammanställningen ovan. 

 

14.2 Exploateringsinvesteringar 

tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Skattefinansierad verksamhet -60 065 -91 972 -91 943 -4 100 

Taxefinansierad verksamhet -25 500 -19 843 -2 000 0 

Ökning omsättningstillgångar -15 446 -40 000 0 0 

Summa -101 011 -151 815 -93 943 -4 100 

Exploateringsinvesteringar redovisas brutto här, det vill säga innan inkomster är avdragna. 
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15 Finansiering 

tkr 
Budget 

2020 
Plan 2021 Plan 2022 

Perioden 
2020-2022 

Investeringsutgifter     

Skattefinansierade verksamheter -172 334 -160 598 -11 058 -343 990 

Taxefinansierade verksamheter -71 500 -71 500 -52 000 -195 000 

Exploatering, utgifter -151 815 -93 943 -4 100 -249 858 

Summa investeringar -395 649 -326 041 -67 158 -788 848 

Egen finansiering     

Budgeterat resultat 24 929 25 695 26 670 77 293 

Avskrivningar 66 000 77 000 84 000 227 000 

Exploatering, inkomster 148 630 38 279 34 130 221 039 

Summa egen finansiering 239 559 140 974 144 800 525 332 

Lånefinansiering -156 090 -185 067 77 642 -263 516 

Egen finansiering av investeringar, procent 61 % 43 % 216 % 67 % 

Finansieringsbehov 

För år 2020 investeras 396 miljoner kronor, varav 240 miljoner kan finansieras med 

egna medel. Upplåningsbehovet för år 2020 beräknas därför till 156 miljoner kronor. 

Behovet kan variera i tid beroende på om exploateringsprojekten följer tidsplanen. 

Investeringar enligt investeringsbudgeten för perioden år 2020 till 2022 beräknas till 

totalt 789 miljoner kronor inklusive taxefinansierade verksamheter och exploatering. 

523 miljoner kronor kan finansieras med egna medel och 264 miljoner kronor måste 

lånas upp. Det innebär att om investeringar genomförs enligt budgeten kan 67 procent 

av investeringarna finansieras med egna medel och 33 procent behöver finansieras med 

extern upplåning under perioden. 
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16 Exploateringsbudget 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och 

iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där 

ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, 

grönområden, VA- anläggningar m m. 

Beloppet nettoexploatering utgör nettot av samtliga inkomster och utgifter. Ett positivt 

belopp innebär att inkomsterna är större än utgifterna. Ett negativt belopp innebär att 

utgifterna är större än inkomsterna. 

Sammanställning,    
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut 
tom 2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 417 722 500 783 156 692 62 613 148 630 38 279 34 130 

Utgifter -463 768 -640 517 -231 772 -105 411 -151 815 -93 943 -4 100 

Summa 
nettoexploatering 

-46 046 -139 734 -75 080 -42 798 -3 185 -55 664 30 030 

        

Specifikation:        

Anläggningstillgång, 
skattefinansierat 

-311 275 -443 597 -127 933 -61 727 -91 972 -91 943 -4 100 

Anläggningsavgift, 
skattefinansierat 

180 258 167 480 36 446 11 613 18 215 35 490 24 120 

Anläggningstillgång 
VA 

-77 436 -84 402 -44 713 -25 500 -19 843 -2 000 0 

Anslutningsavgift VA 72 991 77 586 9 027 12 867 15 850 2 089 10 010 

Summa till 
balansräkning 

-135 462 -282 933 -127 173 -62 747 -77 750 -56 364 30 030 

Utgift för omsätt-
ningstillgång 

-75 054 -112 518 -59 126 -18 184 -40 000 0 0 

Minskning omsätt-
ningstillgång 

75 054 112 518 36 357 10 888 53 609 181 0 

Intäkt att resultatföra 164 473 255 717 100 440 38 133 114 565 700 0 

Kostnad att 
resultatföra 

-75 057 -112 518 -36 357 -10 888 -53 609 -181 0 

Summa till 
resultaträkning 

89 416 143 199 64 083 27 245 60 956 519 0 

Tabellen visar att kommunens pågående budgeterade exploateringsprojekt har en 

sammanlagd budget över hela projekttiden på -46,0 miljoner kronor i nettoexploatering. 

Budget för respektive projekt antas i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige i 

väsentliga fall. 

Prognosen är dock att exploateringen för aktuella budgeterade projekt uppgår till totalt -

139,7 miljoner kronor. 

Den främsta orsaken till att exploateringen visar negativa siffror är etapp 0 (Bålsta 

Torg) och etapp 1 i Bålsta centrum. Inledande etapperna medför investeringar i 

kommunala anläggningar så som resecentrum och parkeringar. Parkeringsdäcket 

bedöms dessutom till 70 miljoner istället för de 25 miljoner kronor som budgeterats, 

vilket gör att prognosen är sämre än budget. De sammanlagda kalkylerna för totala 

Bålsta Centrums etapper visar inte på något stort överskott och samtliga etapper ingår 

ännu inte i budgeten ovan. 

En ytterligare orsak till prognostiserade negativa siffror är att kvarter 3-4 i 

Björnbro/Logistik Bålsta inte ger det stora överskott som beräknades vid projektets 
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inledning. Orsakerna är främst att infrastrukturen är dyrare att bygga än i den 

ursprungliga kalkylen och att genomförandet har delats upp i tid. 

2020 års exploateringsverksamhet beräknas medföra inkomster på 148,6 miljoner och 

utgifter på 151,8 miljoner kronor vilket innebär ett netto på -3,1 miljoner kronor. 

Totalt under 2020 beräknas 111,8 miljoner kronor investeras i infrastruktur, både gator 

och VA, antingen genom byggnation eller övertagande av anläggningar. 34,1 miljoner 

kronor beräknas i inkomster från anläggningsavgifter, VA-anslutningsavgifter eller 

övertagande av anläggning som gåva. 40 miljoner kronor beräknas i utgifter för 

iordningställande av kvartersmark. Försäljning av mark beräknas uppgå till 114,6 

miljoner kronor under året och efter avdrag för utgifter för marken beräknas årets 

realisationsvinst uppgå till 61,0 miljoner kronor. 

16.1 Exploateringsbudget per projekt 

Nedan redovisas pågående exploateringsprojekt. 

01 Logistik Bålsta kvarter 3-4 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 159 447 204 451 39 143 51 933 117 333 20 000 10 010 

Utgifter -115 628 -192 400 -51 265 -59 226 -66 000 0 0 

Summa 43 819 12 051 -12 122 -7 293 51 333 20 000 10 010 

02 Frösundavik etapp 1 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 43 908 63 465 9 803 2 300 700 789 0 

Utgifter -62 675 -80 123 -31 860 80 0 0 0 

Summa -18 767 -16 658 -22 057 2 380 700 789 0 

03 Draget 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 75 932 82 923 45 062 0 0 0 0 

Utgifter -55 270 -83 561 -83 550 0 0 0 0 

Summa 20 662 -638 -38 488 0 0 0 0 

04 Svarta Lutans Väg 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 3 331 6 298 5 860 0 0 0 0 

Utgifter -2 750 -2 623 -2 623 0 0 0 0 

Summa 581 3 675 3 237 0 0 0 0 

05 Viby Äng etapp E2 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 0 1 386 0 0 0 0 0 
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Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Utgifter -3 -82 -57 0 0 0 0 

Summa -3 1 304 -57 0 0 0 0 

06 Väppeby Äng 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 43 149 52 455 48 522 0 0 0 0 

Utgifter -31 046 -41 050 -39 858 -800 0 0 0 

Summa 12 103 11 405 8 664 -800 0 0 0 

07 Mellanby 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 1 450 2 410 1 084 0 0 0 0 

Utgifter -1 367 -1 352 -11 0 0 0 0 

Summa 83 1 058 1 073 0 0 0 0 

09 Bålsta centrum etapp 1 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0 

Utgifter -113 484 -159 484 -20 384 -38 250 -41 100 -70 000 0 

Summa -103 484 -149 484 -15 384 -33 250 -41 100 -70 000 0 

10 Tvåhusplanen 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 34 200 31 550 0 3 380 2 000 2 000 24 120 

Utgifter -37 050 -34 935 -2 143 -2 815 -14 492 -14 200 -4 100 

Summa -2 850 -3 385 -2 143 565 -12 492 -12 200 20 020 

11 Lillsjöns Företagspark 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 19 533 19 533 2 218 0 17 315 0 0 

Utgifter -17 723 -17 723 -21 0 -17 594 0 0 

Summa 1 810 1 810 2 197 0 -279 0 0 

12 Björkvallen 

Nettoexploatering, 
tkr 

Total 
budget 

Total 
prognos 

Bokslut tom 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Inkomster 26 772 26 772 0 0 11 282 15 490 0 

Utgifter -26 772 -26 772 0 -4 400 -12 629 -9 743 0 

Summa 0 0 0 -4 400 -1 347 5 747 0 
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17 Ekonomistyrprinciper 

Syftet med ekonomistyrprinciper är att klargöra kommunens olika ansvarsinstanser samt 

det regelverk som styr kommunens ekonomiska verksamhet. 

Ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Fastställer ekonomiska ramar för nämnderna. 

Fastställer kommunens övergripande mål. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsens roll är: 

Att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämndernas verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§). 

Det åligger styrelsen särskilt att ha hand om den ekonomiska förvaltningen, vilket bland 

annat innebär att: 

Ta ställning till vilka åtgärder som utöver nämndernas åtgärder ska vidtas om 

resultatutvecklingen avviker från den planerade. Kommunstyrelsen ska även göra 

nödvändiga framställningar till kommunfullmäktige. 

Det är kommunstyrelsen, som genom sin ledande och samordnande roll, har ett 

övergripande ansvar för att utveckla och förvalta kommunens styrprinciper och 

modeller. 

Göra noggranna genomgångar av dotterbolagens resultat och verksamhet (Håbohus AB, 

Håbo Marknads AB) i samband med delårs- och helårsbokslut. 

Nämndernas ansvar 

Nämnderna ansvarar inför fullmäktige - inom respektive ansvarsområde - att 

fullmäktiges intentioner efterlevs. 

Nämnden ansvarar för att kontinuerligt analysera kvalitet och resultat i sitt 

grunduppdrag och utifrån analysen formulera utvecklingsmål. Nämnden ansvarar för att 

innan verksamhetsårets början ha en fastställd verksamhetsplan som beskriver 

grunduppdrag och utvecklingsmål. 

Nämnden fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna. 

När obalans råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller 

kvantitet är det således ekonomi som är överordnat. Hänsyn ska tas till lagstiftning eller 

ambitionsnivåer fastställda av kommunfullmäktige. Detta innebär att nämnden har 

mycket långtgående befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder för att hålla 

budgeten. 

Nämnden är skyldig att hålla sig informerad om den ekonomiska utvecklingen 

(uppföljning och prognoser över budget- och verksamhetsutfall) och snabbt vidta 

åtgärder som leder till att budgeten hålls. Nämnden måste således fatta beslut om 

åtgärder. Utöver beslutade rapporteringstillfällen ska nämnden skyndsamt rapportera till 

kommunstyrelsen om väsentliga förändringar inträffar i verksamhet och i 

resultatutveckling. 

Håbo kommun är en decentraliserad organisation vilket innebär att det är principiellt 

viktigt att inte överföra problemlösningen till högre nivåer eller till annan nämnd. 

Åtgärderna får således inte innebära att problemet överförs på annan nämnd eller 
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kommunstyrelsen. 

Det förhållandet att vissa poster i budgeten på kort sikt är "opåverkbara" för nämnden 

fritar den inte från ansvaret att hålla totalbudgeten. Nämnden ska genom planering och 

uppföljning ha sådan överblick att "opåverkbara" kostnader täcks inom den beslutade 

budgetramen. 

Nämndsledamöter är skyldiga att medverka till att beslut om åtgärder för att hålla 

budgeten efterlevs. Om de förslag som framlagts av förvaltningen inte är acceptabla, ur 

nämndens synvinkel, är nämnden skyldig att fatta alternativa beslut som är 

genomförbara under året och som leder till att den av fullmäktige fastställda budgeten 

kan hållas. 

Kommundirektörens ansvar 

Kommundirektören ansvarar för att i samarbete med kommunstyrelsen leda, samordna, 

utveckla och följa upp kommunens verksamheter. 

Kommundirektören har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och 

regelbundet informera kommunstyrelsen om denna. 

Kommundirektören leder arbetet i kommunens ledningsgrupp. Arbetet ska präglas av 

helhetssyn, syftar till att samordna och effektivisera kommunens verksamheter samt att 

leda arbetet med att omsätta kommunfullmäktiges övergripande mål till handling. 

Förvaltningschefens ansvar 

Förvaltningschefen arbetar fram den budget och verksamhetsplan som ska beslutas av 

nämnden. 

Förvaltningschefen analyserar kontinuerligt verksamhetens grunduppdrag och utvecklar 

sitt arbetssätt i syfte att uppnå högre effektivitet och större värde för medborgaren. 

Förvaltningschefen bistår sin nämnd med underlag för att underlätta för nämnden att 

fatta beslut. 

Förvaltningschefens och linjechefers ansvar 

Kommunens samtliga chefer med budgetansvar har ansvar för sina 

verksamhetskostnader och intäkter, samt för sin verksamhets grunduppdrag och 

kontinuerliga utveckling. Ansvaret innebär att verksamheten måste anpassas efter 

fastställda ekonomiska ramar samt politiska beslut, även om de ekonomiska 

förutsättningarna ändras under året. 

Regelverk 

Taxor och avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler som rör taxor och 

avgifter för kommunal verksamhet liksom taxors och avgifters storlek. Taxor och beslut 

ska redovisas i budgetdokumentet årligen. 

Driftbudget 

En total budgetram beslutas per nämnd och år. Inom budgetramen kan nämnden fatta 

beslut om omfördelning så länge detta är förenligt med mål och direktiv beslutade av 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Tilläggsbudget 

Tilläggsbudget ska tillämpas med stor restriktivitet. Omständigheter som medför att det 

vid budgettillfället råder stor osäkerhet kan medföra att fullmäktige och/eller 

kommunstyrelsen innehåller budgetutrymme för att senare fördela via tilläggsbudget. 
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Alternativt kan kommunen budgetera ett resultat inom vilket de svårprognostiserade 

kostnaderna ryms. 

Investeringsbudget 

Definition av investering 

En investering är en anskaffning av en varaktig tillgång med ett betydande ekonomiskt 

värde och en livslängd som är längre än 3 år. Tillgång är mark, byggnad, teknisk 

anläggning, maskiner eller inventarier. 

Med inventarier menas annan icke fast utrustning än maskiner. Begagnade inventarier 

och maskiner räknas inte som investering. Gränsen för vad som anses som betydande 

värde för en inventarie, det vill säga inköpsvärdet, är 35 000 kronor. För inventarier som 

har ett funktionellt samband eller som kan anses ingå som ett led i en större 

inventarieinvestering bör bedömningen göras utifrån inventariernas sammanlagda 

anskaffningsvärde. 

För investeringar i anläggningar går gränsen vid ett väsentligt värde för anläggningen. 

Investeringar får inte göras i någon annans egendom. 

Lokaler som hyrs ut av fastighetsenheten 

Verksamhet som har behov av förändringar i befintliga lokaler vilka hyrs från 

fastighetsavdelningen eller nya lokaler som ska hyras från fastighetsavdelningen, den 

verksamheten ansvarar för att begära investeringsbudget. Det är verksamheten som ska 

motivera investeringen med de behov som verksamheten har. Nya lokaler eller 

ändringar i lokaler resulterar i ökade internhyreskostnader. Beställande nämnd ska ta 

hänsyn till den ökade internhyran i driftbudgeten. Investeringsbudgeten överförs sedan 

till fastighetsavdelningen. Om beloppet är upp till 200 000 kronor räknas det i stället 

som driftkostnad. 

Investeringsbudget  

Investeringsbudgeten fastställs av fullmäktige per nämnd och verksamhet. 

Nämnden beslutar om investeringsbudget per projekt. En nämnds investering i årligt 

utbyte av inventarier kan redovisas som ett projekt och inventarier till nya verksamheter 

som exempel förskola, skola och boende, kan redovisas som ett projekt. 

Investeringsbudgeten får inte omvandlas till driftbudget eller tvärtom. 

För investeringsprojekt som omfattar minst 5 miljoner kronor ska igångsättningsbeslut 

fattas av ansvarig nämnd/styrelse innan projektet får starta. När sådana projekt avslutas 

ska slutrapportering om projektet redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. 

Ej förbrukad budget för pågående investering på projektnivå kan föras över till 

nästkommande år efter begäran från nämnd. Motivering ska lämnas av nämnden, varför 

investeringsprojekt ej slutförts samt när det beräknas slutföras. 

En tioårsplan för investeringar ska tas fram årligen. Den ska ligga till grund för de 

investeringar som begärs i den årliga budgetprocessen. 

Kapitalkostnader 

Investeringens värde ska skrivas av (fördelas) under livslängden och 

avskrivningskostnader uppstår under den tiden. Det uppstår också en kostnad i form av 

ränta på investerat kapital, så kallad internränta. Räntenivå fastställs årligen. 

Kapitalkostnaderna, i form av avskrivning och internränta, belastar driftbudgeten för 

den verksamhet som investerar. 
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Huvudregeln är att driftbudgetramen inte förändras utifrån kapitalkostnadernas 

förändring. Syftet är att verksamheterna ska prioritera mellan investering och 

driftkostnader. Undantaget är kapitalkostnader av väsentligt värde som kompenseras till 

verksamheterna i samband med den årliga budgetprocessen, exempelvis vid 

nybyggnationer eller större investeringar. 

Exploateringsbudget 

Exploatera är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga 

bostäder, affärer, kontor eller industrier. Där ingår också att bygga kompletterande 

gemensamma anordningar som gator, grönområden, VA- och elanläggningar m m. 

För varje nytt exploateringsprojekt ska budget fastställas av kommunstyrelsen, eller i 

väsentliga fall kommunfullmäktige, senast i samband med igångsättningsbeslutet. 

Aktuella projekts budget samt en sammanställd exploateringsbudget redovisas i 

kommunens budget. 

Väsentliga förändringar i projekten, vilka leder till avvikelse från projektets fastställda 

budget, ska tas upp till kommunstyrelsen för ny behandling. 

Räntekostnad för bundet kapital under projekttiden debiteras tillgångarna i projektet, 

baserat på genomsnittlig ränta. 

Uppföljning 

Nämnden lämnar uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid tre tillfällen under året. Det är 

delårsuppföljning per 31 mars, delårsrapport per 31 augusti samt årsredovisning. 

Uppföljning och prognos görs för driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget 

samt verksamhetens grunduppdrag och utvecklingsmål. 

Vid väsentliga avvikelser i nämndens löpande uppföljning ska nämnden skyndsamt 

rapportera till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder som nämnden beslutat eller 

kommer att besluta. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2020 till 21:09 

kr 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetram till revisionen för 2020 

till 1 311 tkr enligt fullmäktigepresidiets förslag 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kostens verksamhet omorganiseras från 

barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden till 

kommunstyrelsen. 

4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 

191 tkr till nämnder och styrelser enligt följande 

 

Kommunfullmäktige 1 514  

Stöd till politiska partier 1 050  

Valnämnd 23  

Revision  1 311 

Räddningstjänst 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse 94 234  

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 582 258 

Vård- och omsorgsnämnd 303 866 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

 

5. Räddningstjänstens anslag om 21 050 tkr beslutas under förutsättning att 

Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utökning av sin 

andel för 2020. 

6. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 370 

149 tkr, enligt följande 

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 
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Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 127 336 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning 

omsättningstillgångar 151 815 

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt 

att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  

11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader 

13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

14. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för 

kommunstyrelsens räkning under 2020 omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året 

och vid omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån 

mellan olika kreditinstitutioner.  

15. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening 

enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning.    

 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då 

kommunen fastställde budgeten i november månad. 
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Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhets-

analyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt 

budgetförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst 

utifrån ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som 

presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta 

dokument, på grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har 

minskats med 82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har 

lagts till kommunstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor 

som fanns i tidigare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att 

finansiera befintlig lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till 

kommunstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 

miljoner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 

146 834 tkr och för taxe- finansierade verksamheter till 71 500 tkr. 

Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas till 151 815 tkr. 

Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 2020 till 370 149 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 130 

miljoner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ 

realisationsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som 

uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 

kommer till skillnad från tidigare år att beslutas av 

kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet. 
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Finansiella mål föreslås vara: 

 Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två 

procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och 

investeringsbidrag från andra än staten. 

 Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand 

användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för 

att finansiera kommunens investeringar. 

 Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt 

överskott till kommunen.   

 

Uppföljning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper och styrmodell. 

Beslutsunderlag 

– Budget 2020, plan 2021-2022   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

Revision  

 



2019-10-22

Investeringsbudget tkr
Budget 

2020
Plan 2021 Plan 2022

Kommunstyrelsen -2 700 -2 700 -2 700
Övrig politisk verksamhet 0 0 0
Gemensam administration -2 700 -2 700 -2 700
3019 IT-investeringar -2 200 -2 200 -2 200
3308 KS inventarier -500 -500 -500

Kultur- och fritidsnämnd -1 650
Bibliotek
Idrotts- och fritidsanläggningar -1 650
Idrotts- & fritidsanläggningar (ismaskin) -1 650
Utomhusanläggningar
Kultur- och fritidsadmin

Socialnämnden
Förvaltningsövergripande

Barn- och utbildningsnämnden -13 228
Förvaltningsövergripande, inventarier -7 728
Förvaltningsövergripande, verksamhetsanpassningar -5 500
Musikskola
Förskola
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola

Vård- och omsorgsnämnden -1 920
Förvaltningsövergripande -500
Inventarier, befintliga verksamheter årligt utbyte -500
Särskilt/annat boende -400
Särskilt / annat boende SoL - utredningsfas -400
Dagverksamhet
Boendestöd -100
Öppen verksamhet -100
Särskild boende LSS -370
Daglig verksamhet LSS -450
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Tekniska nämnden -152 836 -157 898 -8 358
Gator, vägar och parkering -38 965 -5 658 -6 158
1301 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder enligt plan -1 600 -1 600 -2 100
1358 Planerat underhåll gatubeläggningar -7 100 0 0
1378 Konstbyggn (brokonstruktioner) -2 092 0 0
1380 Byte av vägtrummor -630 -630 -630
1390 Gcväg Viby-Vilunda 1390 -8 965 0 0
1392 Breddning Dalstigen -2 540 0 0
1397 GC-väg Skokloster -2 500 0 0
1399 Flytt av 100 gatubelysning från EoN 0 0 0
Markområde för upplag av snö, ris mm -592 0 0
Ombyggnad av gatubelysning Badhusv-Runbruov -830
Granåsens motionsspår, utbyte av belysningsanläggning -3 520
Trygghetsåtgärder gatubelysning -2 000
Renovering av gatubelysningsanläggning -2 200
Förtätning belysning Kalmarvägen -460
Utbyte av befintliga armaturer till LED se även proj 1372 -2 940 -2 940 -2 940
Seriebyte av ljuskällor -488 -488 -488
Ny belysning gc-väg Nämndemansv-Stockholmsv -160
Belysning i Järnvägsparken -189
Dekorationsbelysning i Väppebyängsrondellen -159
Park -6 710 0 0
1379 Utveckling av offenligat utemiljöer, park -2 000
1382 Upprustning lekplatser -3 610
1394 Gångbro järnvägsparken -600
Hundrastgård Skokloster Gamla Bålsta -500
Fastighet -107 001 -152 000 -2 000
1181 Planerat underhåll -10 000
1184 Futurum underhåll -32 001
1188 Skogsbrynets förskola (P) -35 000
1190 Säkerhetsåtgärder -2 000
1191 Energiåtgärd ventilation -2 000
1195 Solenergi utred install -500
1197 Energieffektiviseringar -2 000 -2 000 -2 000
1198 Idrottshall Gröna dalen/Multiarena förberedelsefas -500
1199 Skeppsgården ombyggnad till föreningslokal -7 000
Ny fotbollsanläggning etapp 2 -500
Ny simhall -500 -150 000
Gröna dalen 2 avd -15 000
Lokalvården -160 -240 -200
5163 Lokalvård skurmaskiner -160 -240 -200

Summa skattefinansierade verksamheter -172 334 -160 598 -11 058
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VA-verksamhet -52 500 -71 500 -52 000
1213 Omläggning ledningar -9 000 -13 000 -13 000
1214 Nya förbindelsepunkter -4 000 -4 000 -4 000
1253 Bålsta reningsverk -2 000 -1 500
1255 Skokloster reningsverk utredning -500
1256 Skokloster vattenverk utredning -500
1258 Upprustning av pumpstationer -2 000 -2 000 -2 000
1270 Logistik Bålsta ledning längs stickspår -7 500 -7 500
1271 GAP, huvudmatning i vattenledning Bålsta -12 000 -27 000 -28 000
1275 Bålsta C (norr om Stockholmsv) Tvåhus spill, vatten och 
dagvatten -5 000 -6 500 -5 000

Reservoar och ledningar i Krägga pga exploateringar i området -10 000 -10 000

Avfallshantering -19 000 0 0
Kärl fastighetsnära insamling -19 000
Summa taxefinansierade verksamheter -71 500 -71 500 -52 000
SUMMA -243 834 -232 098 -63 058
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                                  Kommentarer till (S) budget 2020. 

Vi är djupt oroade för de utmaningar som väntar alla våra kommuner i landet . Vi i Håbo 

kommun får allt fler äldre, äldre och även fler barn och ungdomar. Demografin kommer att 

vara en av våra största utmaningar tillsammans med kompetensförsörjning de kommande 

åren. Det blir allt viktigare att Håbo kommun arbetar för att vara en ”attraktiv” arbetsgivare. 

Fyra av fem kommuner kommer att bli tvungna att göra effektivisering-

ar/besparingar/nedskärningar och var tionde kommun kommer att tvingas höja skatten. Detta 

är den verklighet vi lever i och därför anser vi det olyckligt att i det läget föreslå en skatte-

sänkning för Håbo kommun. Vi behöver alla skatteintäkter som vi kan få. Dessutom har vi ett 

nytt skatteutjämningssystem som börjar att gälla 2020 och där kommer vi att få betala ca 20 

miljoner ytterligare när det fullt ut är genomfört. 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,34 för 2020. 

Vårt förslag innebär att årets resultat för året är 12,9 miljoner kronor. 

Håbo Marknads AB  får det anslag som ledningsgruppen föreslår. Det är en enig styrelse 

som vill utveckla bolaget med en LOTS- funktion för våra företagare, rekrytera en ny VD en 

EU samordnare, och en planassistent som kan förbereda tex köpeavtal m.m för att påskynda 

processerna för våra företagare. 

 Vi föreslår att kostenhetens organisation får vara oförändrad. En utredning pågår och vi vill 

avvakta den innan beslut tas. Viktigt att utreda alla konsekvenser innan man genomför en 

omorganisation eftersom den tidigare organisationsförändringen som gjorts inte varit så 

lyckosam. 

Till Kultur och fritidsnämnden föreslår vi att det görs satsningar på aktiviteter vid mid-

sommar, Valborg tex. Det är aktiviteter där våra medborgare saknar kommunens engagemang 

och medverkan. Vi behöver öka vår service på våra anläggningar och till våra föreningar. Vi 

har fantastiska föreningar som gör allt för att stimulera, engagera/ta hand om våra medbor-

gare/våra barn  och då måste vi se till att all service fungerar för att hjälpa våra föreningar. 

Fritidsgårdarna behöver också en ökad satsning. Utökningen av en tjänst på simhallen. 

Social nämnden i enlighet med tjänstemannaförslaget men med en satsning på Polarna. Vi 

vill se en utökning av deras verksamhet och att alla ungdomar/anställda på Polarna får ge-

nomgå en Lions Quest  utbildning. 

När det gäller Barn och Utbildningsnämnden så föreslår vi en fortsatt satsning på Lions 

Quest i våra grundskolor. Absolut viktigt att det genomförs en avslutningsfest. Skolan behö-

ver inte ha huvudansvaret men vi anser det viktigt att vi reserverar pengar och enligt förvalt-

ningen ca 90 000. Vi behöver också sänka barnantalet i våra barngrupper eftersom vi enligt 

den statestik som finns ligger väldigt högt. För våra barns framtid läggs grunden redan i för-

skolan och det är så viktigt att våra barn blir bekräftade och sedda och därför är det viktigt 

med mindre barngrupper. Ökad satsning på skolan och på våra lärare för att få upp andelen 

behöriga lärare. Skolmaten är det ämne som våra ungdomar har många synpunkter på och 

som de vill ha mer inflytande över och där vill vi också göra en ökad satsning. 

Inom Vård och Omsorgsnämnden vill vi anställa en anhörigkonsulent 50 % till förvaltning-

ens tidigare beslut om att anställa en anhörigkonsulent på 50% och det innebär det att vi får en 

heltidstjänst. Receptionen på Pomona är tom och det anser vi olyckligt eftersom det upplevs 



otryggt. Vi vill starta upp en vikariepool inom äldreomsorgen och då skulle det vara ett alter-

nativ att de bemannade receptionen i mån av tid. Eftersom vi idag inte kan erbjuda alla i be-

hov av särskilt boende eller kortidsboende i vår egna kommun utan erbjuder den vården i 

andra kommuner så anser vi det viktigt att sänka färdtjänst taxan. Vi föreslår att taxan sänks 

från nuvarande 50 kr till 30 kronor och att även egen taxan för egenavgiften sänks från nuva-

rande 35 % till 25 %. Beräknad kostnad ca 250 000. Vi föreslår även att den höjning av mat-

priserna som gjordes i dec av KF inte har haft den önskade effekten så därför föreslår vi att 

avgiften återigen sänks till 65 kronor för +65 och att den rabatt om man köpte ett häfte återin-

förs. Vi vill också arbeta vidare på att få en tillgänglig utemiljö för alla på Solängen. 

Tekniska nämnden måste få ökade resurser till att satsa på våra parker, mötesplatser och vår 

utemiljö, röjning av skog (vildsvin). Om Håbo kommun vill vara en attraktiv kommun för 

våra medborgare, besökare så är det viktigt att se till att det är rent och snyggt och att våra ga-

tor och vägar underhålls konstant. 

 

 



                           PRIORITERINGAR från Socialdemokraterna  

Vårt budgetförslag utgår från oförändrad skattesats. De nedan föreslagna prioriteringarna kommer 

att yrkas i nämnderna när respektive internbudget ska beslutas. 

Håbo Marknads AB                                                 Ram 4 627 

 Eftersom det pågår en utredning om bolaget så föreslår vi att budgetbeloppet blir oförändrat 

 En enig styrelse har förordat en utveckling av bolaget, med en tydlig LOTS-funktion, EU-

samordnare och en planassistent 

Digitalisering                                                              Ram 1 500  

Kostenheten   Oförändrat  

 Avvakta den pågående utredningen.                
 Oförändrat på respektive verksamhet                      

Kultur och fritid                                                        Ram 55 174 

 Aktiviteter midsommar, Valborg  

 Service av anläggningar/planer 

 Simhallen/utökning av tjänst 

 Fritidsgårdar 

Socialnämnd                                                                Ram 67 732 

 I enlighet med tjänstemannaförslaget men Lions Quest utbildning för Polarna och en utvidg-

ning av deras verksamhet. 

 

Barn och utbildningsnämnden                                  Ram 623 100      

 Lions Quest i grundskolan 

 Avslutningsfest 

 Mindre barngrupper i Förskolan 

 Satsning på skolmaten 

Vård och omsorgsnämnden                            Ram 308 993            

 Anhörigkonsulent 0,50 (innebär att det blir en heltid) 

 Reception Pomona / kan bemannas vid inrättandet av en vikariepool 

 Ökad tillgänglighet utemiljö Solängen 

 Lägre avgift på färdtjänsten (från nuvarande 50 kr till 30 kr) 

 Anskaffa en vikariepool inom äldreomsorgen 

 Sänkta matpriser för 65+ (rån 75 kr till 65 kr) 

Teknisk nämnd                                                Ram 61 700                        

 Ingen besparing på städning av utemiljö, röjning av skog, tvättning av trappor 

 Ingen sänkning av gräsklippning 

 Ingen minskning på underhåll av gator och vägar, utsmyckning rondeller och säsongsplante-

ringar 

 Utökad städning av toaletter vid bussterminalen osv. 

 





En budget för Håbos framtid – Vänsterpartiet Håbo 2019-10-20 
 

En budget för Håbos framtid - Vänsterpartiet Håbo 

 
Vänsterpartiets budgetförslag år 2020  
Kommunens befolkning ser ut att fortsatt öka till en befolkning på 25 tusen år 2030. Antalet för-

värvsarbetande förväntas öka vilket bidrar till att klara ökade samhällskostnader. För att klara 

framtidens utmaningar visar skatteprognosen att en viss skattehöjning behövs för att ligga kvar på 

nuvarande verksamhetsnivå. Med en ökad befolkning och förändringar i kommunalt utjämnings-

system. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Håbo bra till men tyvärr grusas den posi-

tiva framtidsvisionen i och med det budgetförslag Håboalliansen lagt.  

 
I vårt Vänsterpartiets budgetförslag presenterar vi åtgärder för att säkerställa ett jämlikt Håbo. I 

dagsläget föreslår vi en skattehöjning med 10 öre utifrån dagens skattenivå. Det innebär att vi sat-

sar drygt 18,3 miljoner mer i vår budget än vad Håboalliansen gör. Vänsterpartiets budget innebär 

förbättringar för barn, unga och äldre. Insatser för att minska de växande hälsoklyftorna i enlighet 

med vänsterpartiets vision om det jämlika samhället som främjar envars fria utveckling. Den väg 

som leder till en ekonomi i balans på sikt. Vi är övertygade om att fokus på kvalitét, att arbeta per-

sonalbefrämjande, jobba för ett hållbart arbetsliv och en god och jämlik hälsa är den väg Håbo ska 

välja för att lösa morgondagens problem.  

 

Vår omvärld 
Länge toppade Sverige listorna över världens mest jämlika länder. Ett land med kommuner där vi 

sökte gemensamma lösningar på gemensamma problem. Ett system där vi använde skattesystemet 

för att utjämna klyftorna mellan de som har och de som inte har. Regeringen med (L) och (C) lä-

ger nu fram en budget nationellt som ger de 5 % rikaste i Håbo en avsevärd skattelätting. Ett ut-

rymme vi velat fördela för att minska ojämlikhet i inkomst och hälsa hos invånarna i Håbo och 

rättvist över Sverige. Ojämlikheten är inte bara dålig för de som känner av nedskärningarna. Den 

är dålig för hela samhället. Jämlika samhällen leder till bättre utveckling inom alla samhällets om-

råden.  

Vi anser att den skattesänkning som Håboalliansen föreslår ytterligare kommer att öka de sam-

hällsklyftor vi som Vänsterparti har för avsikt att minska. Neddragningen kommer inte kunna be-

handlas på ett bra sätt i organisationen. Det är mycket olyckligt! För att göra det krävs transpa-

rangs och delaktighet i organisationen med personalen och de fackliga organisationerna. Vänster-

partiets analys av Håboalliansens budgetförslag kan inte tolkas på annat sätt än att det är ett försök 

till röstfiske bland ett fåtal Håbobor som redan har det gott ställt.  

Yrkande Alternativ 1 

att återremittera budgeten för genomgripande analys med omfattande risk och konsekvensanalys 

Yrkande Alternativ 2  

Vänsterpartiets ändringsförslag med anledning av Håboalliansens budget 

Vid en utgång där inte alternativyrkande 1 går igenom lägger vi en budget för jämlikhet. 

Främjande åtgärder 
Vänsterpartiet prioriterar satsningar i skola, vård och omsorg, kultur och miljö. En budget som 
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inte innebär skattesänkningar som till största del premierar de som redan har det gott ställt. Vi läg-

ger ett förslag med fördelning för välfärd, jämlikhet och hälsa i hela befolkningen. Vi vill ge Håbo 

kommuns anställda möjlighet att bedriva ett mångfaldsarbete i syfte att möta människor med olika 

bakgrunder på ett respektabelt och värdigt sätt.  

Kommunens mål är att bedriva en verksamhet som är relevant och tillgänglig för medborgarna. 

Särskilt när det gäller utsatta områden eller grupper krävs en djupare förståelse av den historiska 

kontexten när det gäller Håbos socioekonomiska utmaningar. Utan en sådan förståelse kommer 

avståndet mellan kommun och dess invånare ytterligare att växa. En negativ utveckling skadar 

förtroendet för myndighetsväsendet och den demokratiska uppbyggnaden i Håbo och Sverige i 

stort.  

De stora satsningarna Vänsterpartiet gör i denna budget är satsningar inom förskola och fritids-

hem och äldreomsorg samt säkerställa att nödvändiga funktioner för samhällsutvecklingen vid 

kommunstyrelsens kansli bibehålls.  

Yrkande:  

att skattesatsen för 2020 fastställs till 21,44 kronor  

att anslagsramen för styrelser och nämnder fastslås enligt tabell med kommentarer 

Personalsatsningar för hälsa, välmående och kvalitet 
Vänsterpartiet strävar efter ett samhälle där vi har tid för varandra. Framför allt kvinnor – bränns 

ut och blir sjukskrivna för utmattning. Vi ser att andelen som fått sin sjukpenning indragen fyr-

dubblats sedan 2014. Den som är sjuk ska få hjälp att bli frisk, inte ifrågasättas. Den satsning för 

sänkta sjuktal som personalavdelningen arbetar med måste fortsätta. Liksom att synen på arbetsti-

den måste förändras!  

Den nya tekniken gör att många av dagens arbetsuppgifter kommer att försvinna. Det ger oss ett 

val. Ska vinsterna av den utvecklingen gå till de få i toppen som äger eller styr över våra arbets-

platser? Eller ska vi använda dem till att korta arbetsdagen så att livet blir bättre för oss alla till-

sammans? Vi tror på den forskning som visar att kortare arbetsdag och hälsosamma arbetsplatser 

främjar hälsa, välmående och kvalitet. 

För att komma tillrätta med den tuffa arbetsmiljön har Vänsterpartiet prövat flera olika lösningar i 

landets olika kommuner. Bland annat att förkorta arbetstiden, infört mentorskap för nya medarbe-

tare, gett personalen möjlighet att träna på arbetstid, höjt friskvårdsbidrag och ökad bemanning.  

Dessa satsningar gynnar inte bara personalen. Genom att arbetsmiljön blir bättre blir personalen 

friskare, mindre stressad och får mer energi över till annat. Något som även blir positivt för om-

sorgstagare, barn, elever och de invånare vi ger omvårdnad och service till. Dessutom sjunker 

sjuktalen.  

Med lyckade försök i landets kommuner vill Vänsterpartiet på sikt ändra heltidsnormen på nation-

ell nivå. Snart har det gått 50 år sedan arbetstiden förkortades senast, sedan dess har landet blivit 

rikare, men arbetstiden stått still. Det är därför hög tid att gradvis förkorta arbetstiden från åtta till 

sex timmars arbetsdag.  

I vår kommun har facken särskilt uppmärksammat att personal inom förskolan inte mår bra. Sy-

stemet 80-90-100-110 har fallit väl ut inom socialtjänsten och studier visar att försök med kortare 

arbetstid i vården leder till bättre kvalitet. Vi vill därför fortsätta med dessa satsningar.  
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Yrkande: 

att Barn och utbildningsförvaltningen genomför försök med sex timmars arbetsdag vid en förskola 

i kommunen 

att Vård och omsorgsförvaltningen genomför försök med sex timmars arbetsdag inom ramen för 

sin verksamhet 

att Socialförvaltningen fortsätter satsningen på 80-90-100-110 för de personalgrupper som i dag 

omfattas av förslaget 

Hälsofrämjande insats 
Flera undersökningar visat att hbtq-personer mår i genomsnitt sämre än andra. Gruppen hbtq-per-

soner är särskilt utsatt vad gäller risken för psykisk ohälsa och är bland annat identifierad som en 

riskgrupp i Region Uppsalas suicidprevention strategi. Det krävs ansträngning och utbildning för 

kommunens personal att motarbeta gamla exkluderande och skadliga normer. Fler verksamheter 

bör därför HBTQ certifieras i kommunen.  

Yrkande: 
att fler kommunala verksamheter HBTQ certifieras 

Kollektivtrafik  
Den nuvarande pendeltågstrafiken som går via Stockholm City till Uppsala har blivit en succé. Vi 

ser en framtid där även pendeltåget utvecklar sträckningen till Enköping. Detta alternativ kan ge 

UL (Uppsala länstrafik) möjligheter att utveckla sin lokaltrafik med en lokal station i Krägga och 

Grillby, med fortsättning på sikt mot Enköping. Den utökade sträckningen skulle ge möjlighet till 

tätare trafik och avlasta bostadsbyggandet i Knivsta genom en ökad satsning i områdena kring 

Krägga och Grillby. En tätare spårbunden trafik torde vara till gagn för både Enköping och Håbo, 

en utveckling i god Agenda 2030 anda. Genom att möjliggöra fördelning av kostnaderna på fler 

kan pendeltågstrafik bli möjlig mellan Bro, Håbo och Enköping.    

 

Sommaren 2018 fick elever från årskurs sex i grundskolan till årskurs två i gymnasiet ett avgifts-

fritt UL-kort hemskickat via en nationell satsning. Det var ett resultat av Vänsterpartiets förhand-

lingar med den dåvarande regeringen. Enligt den utvärdering av sommarlovskortet som gjorts ut-

nyttjades kortet av över 20 000 ungdomar i länet. Kortet användes mest av barn och unga i områ-

den med låga hushållsinkomster. Det pekar på att gratis kollektivtrafik på sommarlovet hade en 

socialt utjämnande effekt. Vänsterpartiet vill att kommunen i samverkan med Regionen bekostar 

sommarlovskortet för barn och unga även fortsättningsvis och att elever med skolkort får utökade 

möjligheteter att åka till sina kompisar eller fritidsverksamheter kvällar och helget.  

Yrkande: 

att kommunen kontaktar Upplands Bro respektive Enköping kommun för att sondera förut-

sättningarna i enlighet med förslaget om utökad pendeltågstrafik  

att en utredning tillsätts i samarbete med Regionen för att se över möjligheten till utökade buss-

kort för ungdomar 

Samlad kostenhet 
Håboalliansen förslår att Kostenheten blir en central funktion som servar alla måltider i kommu-

nenens verksamheter. Vänsterpartiet vill få denna fråga djupare belyst innan genomförande. Vik-

ten av en grundlig personalsamverkan och facklig samverkan med grundliga konsekvensanalyser 

kommer inte hinna genomföras innan ikraftträdande från årsskiftet.   
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Yrkande: 

att förslaget grundligt utreds i nära samarbete med berörd personal och fackliga aktörer under 

2020 innan beslut fattas.  

Kultur och fritid 
Kulturupplevelser skapar möten mellan människor och deras tankar, känslor, föreställningar och 

frågeställningar. Kulturen är därför en viktig del i en livskraftig demokrati och ska betraktas som 

en del av välfärden i Håbo kommun.  

När arbetarrörelsen växte fram i början på nittonhundratalet var folkbildningsaktiviteterna det som 

gjorde att människor reste sig mot förtrycket och krävde sin rätt. En ökad medvetenhet är nödvän-

dig i samhället för att öka jämlikheten och motarbeta en kunskaps- och bildningsfientlig populism. 

Vi behöver åter satsa på bildning. Kunskaper och erfarenheter som inte är så enkelt mätbara men 

som präglar en människas inställningar och värderingar. Bildning är för oss en del av individens 

fria utveckling. Politikens roll är att skapa förutsättningar för bildning och därmed ett samhälle 

som främja envars fria utveckling. I Håbo är det som om vi har glömt bort att vi faktiskt har Bis-

kops Arnö, Nordens folkhögskola, inom kommungränsen.  Vänsterpartiet är av den uppfattningen 

att kommunen avsevärt skulle kunna stärka samarbetet med skolan.  

Vi vill se en folkbildande kulturpolitik där kommersiella intressen inte ska vara avgörande för vil-

ket utbud invånarna får tillgång till. Vi värnar därför om konstnärlig frihet och vill ge profession-

ella kulturskapare möjlighet att leva på sitt arbete. Därför bör fler kulturskapare få uppdrag att ar-

beta med Kultur i kommunen. Detta görs lämpligen genom ett bättre samarbete med Biskops 

Arnö samt tillämpning av enprocentregeln vid om- och nybyggnation. 

Yrkande: 
att utreda möjligheten inom ramen för föreningsbidrag ge ett årligt stöd till Biskops Arnös folk-

högskola  

att utreda möjligheten med ett närmare samarbete mellan kommunen och Biskops Arnes folkhögs-

kola 

att se över föreningsbidragsreglerna med syfte ge föreningslivet möjlighet till ansökan om medel 

för utbyte mellan föreningar i våra Nordiska vänorter 

att enprocentregeln tillämpas vid om och nybyggnation  
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 Datum Vår beteckning 

 2019-10-25  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kostenheten 
Camilla Grandin, kostchef 
0171-464306 
camilla.grandin@habo.se 

 

Konsekvensanalys organisationsförändring 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige uppdrar kommundirektören att tillsätta en 

utredning om en gemensam kostorganisation innan beslut fattas i 

frågan.  

 

Sammanfattning 

 

I Alliansens förslag till budget 2020 framgår att de föreslår en större 

organisationsförändring. Kostenheten flyttas från barn- och 

utbildningsnämnden även vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter 

flyttas för att bilda en gemensam servicefunktion för de måltider som 

serveras i kommunen. Förslaget samverkades på KomSam 2019-10-22, utan 

att en konsekvensanalys genomförts. Vilket innebär att alla fackliga 

representanter och berörda i organisationen inte haft möjlighet att komma 

med synpunkter eller vara delaktiga i samverkan. 

Då förslaget ska upp till beslut inom kort (2019-11-04) har en förenklad 

konsekvensanalys tagits fram utifrån nuvarande kostorganisations 

perspektiv. På grund av tidsaspekten har det inte varit möjligt att inkludera 

alla i verksamheten och en mer ingående riskanalys har utelämnats. 

 

 
Bakgrund 

Mat och måltider berör oss alla och bör betraktas utifrån ett 

helhetsperspektiv, där Livsmedelsverkets råd för en god måltid utgör 

grunden till Håbo kommuns nyligen utformade Mat- och måltidspolicy. 

Kostenheten, för närvarande organiserad under BoU, tillhandahåller 

rådgivning och gemensamma utbildningar inom livsmedelssäkerhet, mat 

och måltider. Kostenheten ansvarar också för livsmedelsupphandling, 

tilläggsanbud och uppföljning avseende grossistavtal för beställare på 

samtliga förvaltningar. Inom Kostenheten finns även kompetens och 

systemstöd för menyplanering, näringsberäkning samt uppföljning av inköp 

och krav på artikelnivå. Eftersom motsvarande funktion inte finns inom 

socialförvaltningens verksamheter behöver ytterligare resurser tillföras om 

stödfunktionen ska omfatta samtliga kök.  

  

En utredning för en samlad måltidsorganisation bör genomföras för att 

kartlägga möjliga samdriftsfördelar, ekonomiska konsekvenser och 

eventuella negativa bieffekter vid en omfattande organisationsförändring. 
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Genom detta kan oväntade kostsamma åtgärder förebyggas. Förändringen 

kan förberedas och förankras i verksamheten, vilket ökar chanserna för att 

nå önskat utfall. För optimalt resultat bör hela strukturen, ansvar och 

rollfördelning, inom ny organisation ses över. Kundkategorierna har väldigt 

olika behov och verksamheterna skiljer sig åt i antal verksamhetsdagar, 

arbetstider och arbetsuppgifter. Det är rimligt att anta att det i en gemensam 

organisation uppstår behov av att inrätta en ny tjänst för ytterligare en 

biträdande kostchef samt att tillsätta en arbetsledare.  

  

  

Kostenhetens flytt till KS 2020  

 

 Anställda inom Kostenheten ingår, för 5:e gången sedan 2013, i en 

större organisationsförändring.  

o Medarbetare upplever otrygghet och väljer att sluta vilket får negativ 

påverkan i arbetsgruppen. Det föreligger en stor risk att det uppstår 

problem vid rekrytering, då kompetent kökspersonal och kockar är 

bristyrken.   

o Medarbetare upplever oro och stress som kan medföra högre 

frånvaro och sjukskrivning. Vilket ger negativ inverkan på 

kontinuiteten och kvalitén i måltidsproduktionen.  

  

 Utredning, behovsanalys och genomförandeplan saknas.   

o Förändringen har inte hunnit förberedas.   

o Effektiva och säkra arbetssätt kan inte garanteras  

o Tidsaspekten är avgörande om önskat resultat av 

organisationsförändring ska uppnås.   

o Förutsättningarna att uppfylla ställda krav och förväntningar ges 

inte. Förtroende och tillit för kommunledning och förtroendevalda 

sjunker.  

  

 Ny chef och organisationstillhörighet.  

o Förlorar syftet med senaste flytten till Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

o Inarbetade kontaktvägar bryts/försämras.  

o Minskad delaktighet i de verksamheter där måltiderna serveras.  

o Olika förvaltningar gynnar inte samsyn på behov och 

förutsättningar.  

  

  

Sammanslagning av verksamheter - gemensam kostorganisation  

 

 Inom socialförvaltningen finns det ingen gemensam kostorganisation 

eller självständiga produktionsenheter med chef och arbetsledare vilket 

ger större arbetsbelastning på befintlig organisation.  

o Kostchef och biträdande kostchef inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen får ett utökat ansvarsområde som omfattar 
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verksamhet helger och röda dagar.  Jourverksamhet måste byggas 

upp från grunden.  

o Kostchef och biträdande kostchef inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen får ett större uppdrag kring bemanning, då 

heltidsmått och utformningen av tjänster skiljer sig mellan de olika 

verksamhetsområdena.   

o Funktion (MAS eller dietist) kring nutritionsarbete inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen saknas i den nya organisationen.  

o Flertalet kocktjänster i Pomonaköket är deltidstjänster som medför 

att det är ytterst svårt att attrahera rätt kompetens.  

 

 Samordning av produktion i färre antal tillagningskök  

o Större organisation minskar närheten till gästen och minskar fokus 

på respektive kundgrupps behov (barn, elev, äldre). Kan ge sämre 

möjlighet till individuell anpassning och upplevt lägre kvalitét.  

o Längre varmhållningstider och transporter för maten. 

o Kostnader för bilar med förare. Tjänster som inte finns idag. 

o Går emot intentionerna i Mat- och Måltidspolicyn   

 

 Ökade krav på flexibilitet, utökade ansvarsområden och fler 

arbetsuppgifter  

o Tjänster och roller behöver ändras utifrån förändrat behov av 

tillgänglighet och bemanning (röda dagar, mån-sön, frukost-

middag). 

o Minskad möjlighet till gemensamma utbildningstillfällen, 

planeringsdagar och återhämtning. 

o Personalomsättning (rehab, rekrytering, oro över att flytta till andra 

kök). 

o Menyplanering och näringsberäkning för olika kundgrupper. 

o Ekonomistyrning per ansvar/verksamhet. Uppföljning av 

inköpstatistik, anbudstrohet och leverantörskontakter. 

o Fler kontaktytor och förväntningar på matleveransen (enhetschefer, 

gäster, anhöriga, matombud). 

o Tydlig ansvars- och rollfördelning mellan olika enheter och 

verksamheter. 

  

  

Ekonomi  

 

 En samlad måltidsorganisation behöver ta hänsyn till olika 

finansieringsmodeller. Barn- och utbildningsförvaltningens 

avdragsfinansiering (budgetram utifrån inskrivet barn/elev som en del 

av skolpengen) och socialförvaltningens intäktsfinansiering 

(abonnemang och biståndsbeslut).  

o Kostnader för mat och måltider är delvis integrerade i 

kärnverksamheten och förutsättningarna måste ses över.  

o Det är oklart vilken budgetram/intäkter som kommer att tillfalla 

överflyttad verksamhet. Riskerar den nya organisationen att överta 
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en budget i obalans?  

  

 Ny mat- och måltidspolicy med högt ställda förväntningar på kvalité, 

kompetens och miljöhänsyn.  

o Inköp av uteslutande svensk köttråvara kommer att medföra 

betydande kostnadsökningar. Inte minst för de måltider som serveras 

inom socialförvaltningens verksamheter, då andelen inköp av 

svenskt ursprung där i nuläget är lågt.  

o Ökade råvarukostnader för att bibehålla samma procentandel 

ekologiska inköp. Där Kostenhetens kök idag har ett högre 

procenttal än kommunens övriga verksamheter. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 

 

__________ 

Beslut skickas till 
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PROTOKOLL KomSam protokoll nr. 8 

  
TID 

PLATS 

Klockan 13:00, tisdagen den 29 oktober 2019 

Kommunhuset, Bålsta 

  
PARTER För Håbo kommun  Tobias Arvidsson, Kommundirektör 

 Marisa Lindblom, Personalchef 

För Vision Karin Sedrakyan 

För Kommunal Majlene Westerberg 

För Naturvetarna  Jan Eklind 

För Akademikerförbundet SSR Anette Lokvist 
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 ANTECKNINGAR 

1. Budget 2020 

Partsamverkan 

Respektive fackförbund redogör för sina yrkanden. 

Lärarnas riksförbund lyfter en oro kring att HÖK18 arbetet inte efterlevs där förvalt-

ningen redan har börjat spara in på tjänster där arbetsmiljön blir lidande på grund av det 

ekonomiska läget.  

Vision instämmer med det som övriga fackförbund inkommit med och vill påpeka att 

det varit väldigt kort med tid för att kunna göra en kvalitativ analys.  

Lärarförbundet ser positivt till budgetförslaget där omdirigering av befintliga chefslöner 

ska läggas ut på skolpersonal. Lärarförbundet påpekar att budgeten har diskuteras ute på 

skolorna där det kommunicerats felaktiga uppgifter. Arbetsgivaren tar med informat-

ionen om felaktig kommunikation till kommande kommunledningsmöte.  

DIK redogör först för budgetförslaget som rör KS där nya budgetförslaget kommer re-

sultera i minskat stöd till övriga förvaltningar. DIK menar att arbetsbelastningen och ar-

betsmiljön för medarbetarna inom KS måste övervakas noggrant om det blir färre med-

arbetare på förvaltningen. DIK ställer sig frågande till centraliseringen av kostenheten, 

då det kan komma att öka arbetsbelastningen för stödfunktionerna på förvaltningen.  

DIK ser även en stor risk gällande Kultur och fritidsförvaltningen där två chefer slutat 

och att det i dagsläget endast är förvaltningschefen som är ansvarig chef, för alla medar-

betare. Förutom satsningar på fritidsgårdar och anläggningar vill DIK påpeka att ytterli-

gare satsningar på kulturarbetet i kommunen behöver tillkomma.  

Kommunal lyfter att det saknas ett centralt fackligt konto i den nya budgeten. Kommu-

nal ställer sig även frågande om vad de berörda verksamheterna ska prioritera bort, i och 

med det nya budgetförslaget. Tobias Arvidsson, kommundirektör, redogör för att det är 

ett arbete respektive förvaltning och verksamhet ansvarar för att reda i och arbeta med 

efter det att beslut om ny budget är fattat av kommunfullmäktige.  

SSR upplever att det inte funnits tid för att förankra och arbeta fram ett helt yrkande då 

framförhållningen från arbetsgivaren varit knapp. SSR kan inte redogöra för hur budget-

förslaget kommer påverka medlemmarna fullt ut och hur budgeten kommer påverka 

tredjeman. SSR ställer sig därmed mot alliansens + MPs förslag till budget 2020. 

Tobias Arvidsson redogörför anledningen till varför förbunden har fått lite tid för att 

lämna in yrkanden. Budgetåret har blivit ändrat där budgeten för 2020 tas upp och han-

teras politiskt under hösten vilket kommunen tidigare hanterat under våren.  

Bilagor: 

 DIK yrkanden, budget 2020 

 Lärarnas riksförbund yrkanden, budget 2020 

 Akademikerförbundet SSR, yrkanden 2020 
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 Naturvetarna yrkanden, budget 2020 

 Lärarförbundets yrkanden, budget 2020 

 

2. Organisationsförändring Fastighetsavdelningen 
Partsamverkan 

Tobias Arvidsson, kommundirektör, redogör för arbetsgivarens riskbedömning. De 
största risker som uppkommit i bedömningen handlar om tydlighet och styrning där 
gränsdragningar för fastighetsavdelningen mellan tekniska förvaltningen och KS måste 
vara förankrade och tydliga, för både kommunen som helhet och medarbetarna på av-
delningen.  

De fackliga parterna påpekar att tiden varit knapp att utreda konsekvenserna mer nog-
grant, parterna kommer överens om att följa upp organisationsförändringen.  

Bilagor:  

 Risk och konsekvensanalys, förvaltningsavdelningens flytt till KS 2020 

3. Organisationsförändring, en central kostenhet 
Partsamverkan 

Tobias Arvidsson, kommundirektör, redogör för budgetförslagets önskan om att ha en 
samlad kostenhet placerad under kommunstyrelseförvaltningen. 

Kostenheterna är idag utsprida över flera förvaltningar där omorganisationen syftar till 
att på sikt hitta synergieffekter. Arbetsgivaren redogör för riskbedömningarna från re-
spektive förvaltning.  

De fackliga parterna påpekar vikten av att enheterna lokalt måste få ha inflytande i kos-
tens planering så att flexibilitet i exempelvis förskola och skola kvarstår. 

Kommunal lyfter att det finns positiva effekter med en central kostenhet med en bättre 
samordning av personal och möjliggör skapandet av en god arbetsmiljö. Kommunal på-
pekar att medarbetare och skyddsombud inte varit delaktiga i riskbedömningen då tiden 
varit knappt vilket gör att de inte kan ställa sig bakom arbetsgivarens beslut.  

De fackliga parterna ställer sig emot arbetsgivaren förslag till omorganisation på grund 
av att medarbetare och skyddsombud inte fått möjlighet att delta i riskbedömningarna, 
vilket innebär att det är arbetsgivarens syn på presumtiva risker, inte medlemmarnas.  

De fackliga parterna vill vara tydliga med att kostenheten har omorganiserats fem 
gånger sedan 2013, vilket skapar problem och utmaningar för medarbetarna och kost-
enhetens chefer.  

Bilagor: 



 

 PROTOKOLL 
KomSam 

4(4) 

  
Datum 

 

 2019-10-29  
 

 Riskbedömning kost socialförvaltningen 

 Riskbedömning kost barn och utbildningsförvaltningen 

 

 

 

 



Kommentarer och yrkanden till Håboalliansens budget 2020


Det är positivt att politiken med denna budget tydligt visar att man vill ta ett faktiskt ansvar, att 
tjänstemannastyret kraftigt minskas.


Håboalliansen vill ”effektivisera” ledningsorganisationen med 10 mkr. Håboalliansen framställer 
även tydligt att besparingarna inte ska ske på på skolorna. ”Vi vill omprioritera resurserna inom 
skolan genom att effektivisera ledningsorganisationen med 10 mkr och tydligt satsa dessa resurser 
där eleverna är, det vill säga klassrummen och till dess personal.” Eftersom det så tydligt nämns 
”ledningsorganisationen” så tolkar Lärarförbundet det som att effektiviseringen till stor det 
behöver ske på förvaltningsnivå. De signaler som når ut till skolledarna ute på skolorna är att det 
är där som effektiviseringen främst kommer ske. Lärarförbundet tolkar det som att Håboalliansen 
istället vill återgå till den organisation som tidigare fanns på förvaltningen, dvs att förvaltningen 
återgår till den tidigare strukturen med förvaltningschef och två utvecklingsledare. Detta behöver 
dock förtydligas från Håboalliansen! 


Håboalliansen satsar ytterligare 10,6 miljoner för lärarbehörigheter och förebyggande hälsoarbete 
för barn och unga. Detta är en viktig satsning då vi ser att psykisk ohälsa bland barn och unga 
ökar. 


Lärarförbundet är bekymrad över att löneökningen fördelas med 2% mellan nämnderna. Märket 
kan inte fungera som ett riktmärke då inflationen beräknas hamna på 2%.  Detta innebär att vi inte  
ser att det finns förutsättningar för Håbo kommun att uppfylla Skolavtal18. Vi frågar oss om vi 
kommer stå inför en tvist om avtalsbrott när lönerevisionen under våren 2020 är färdig? 


Lärarförbundet yrkar på: 


1. Att effektiviseringen på ledningsorganisationen tydliggörs på var den först och främst ska ske 
för att minska oron. 


2. Att utrymme för löneökningar inom bildningsförvaltningen höjs till 3,9 %.


För Lärarförbundet Håbo


Somir Sinharay, Ordförande



RESULTAT AV RISKBEDÖMNING HANDLINGSPLAN

Riskkällor och risker Allvarlig 
risk Annan risk Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning/

kontroll

 Datum: ………..…..…   Arbetsplats: ……………………......……   Ansvarig chef: …………….….……....……   Skyddsombud: ……..…………………....……..

X

Oro, rädsla för förändringen, psykisk påfrestning. Både på 
chef och medarbetarnivå. 

Rutin för yrkesspecifika träffar.Avsaknad av gemenskap och arbetskamrater, ensamarbete i 
proffesionen? 

X

Information och struktur. 

Kompetens och kunskapsbrist för rätt Kvalitet på måltid vid 
Helg och högtidsmat

Rutiner och handlingsplaner för ersättare 
akut.

Svårigheter med samverkan mellan omvårdnadspersonal och 
kökspersonal. 

X

Maria Jeppsson, Ida Wiklund, 
MAtilda Norell

Ny och vikarierande personal är inte van 
vid de icke anpassade köken relaterat till 
portioner och den meny som krävs. Små 
och begränsade förvaring och 
frysmöjligheter gör att det idag behöver 
vara små och anpassade beställningar. 

X

X

Logistik vid beställning och förvaring av varor och livsmedel.

Befintligt anställda delaktig i processen.

Utbildning, översyn av nuvarande 
arbetsuppgifter och arbetsmängd. 

Kunskapsbrist vid Specifika kvalitetskrav för vh.  
- Akut anpassad specialkost r/t akut sjukdom 
- Förberedande kost inför behandling/operation 
- Önskekost vid palliativ vård 

X

X

Förändrad arbetsuppgift runt beställningar, lunch och 
middag/övriga livsmedel

Nära samarbete och forum för diskussion. 
Både på medarbetarnivå samt på chef till 
chef nivå. 

Solängen, Dalängen, Pomona

X

Utymme/kökets kapacitet samt  förvaringsutrymmen. 

X

X

Rutiner och handlingsplaner

Mindre möjlighet för kock att påverka menyn - r/t 
verksamhetens önskemål och krav. Konfliker

Ordentlig genomlysning av kompetenskrav 
vid rekrytering och vikariat. 

Oro för Sjukanmälan och vikarieanskaffning vid helg och 
storhelg. 

Ersättare vid semester, frånvaro och sjukdom. Se särskilt helg 
och storhelg. 

191023

Tydliga gränsdragningslistor.

X



Angående Alliansens Budgetförslag 2020 
Lärarnas Riksförbund – Håbo kommun 
 
Vi är troligtvis på väg in i en lågkonjunktur. Man hör nästan dagligen farhågor för kommuners 
ekonomier kommande år, att de står inför stora besparingar. 
Vi har under året också i denna kommun inom Barn och utbildningsförvaltningen sett att man har 
gjort neddragningar i verksamheten. De budskap vi får är att enheterna har underskott och det 
måste sparas. Det icke fackligt förhandlade inköpsstoppet är ett uttryck för det. Det är "klimatet" vi 
arbetar i i skolan i Håbo idag. 
  
Med det senaste avtalet, HÖK 18, betonas Arbetsgivarens ansvar för att arbeta strategiskt med 
lönestrukturen och erfarenhet hos yrkesskickliga lärare ska värderas. 
Varje skola åläggs att förstärka sitt arbete med arbetstid, arbetsbelastning och organisation för att 
säkra kompetensförsörjningen av lärare. Detta arbete ska följas upp både lokalt och centralt. Detta 
innebär att Håbo kommun måste satsa på att förbättra arbetsförhållandena på skolorna i 
kommunen. 
  
Alliansens budget ökar Barn- och utbildningsnämndens budget med 10,6 milj kr. I våras trodde vi att 
det skulle bli mycket kraftigare besparingskrav. 
Man vill mer effektiviseringar, först och främst på ledningsnivå, för att få ner kostnaderna inom 
skolan. 
Vi är skeptiska till begreppet effektiviseringar. Verksamheten kommer att få mindre pengar och 
lärarna kommer att få mer att göra. Det är så vi upplever effektiviseringar. 
Man vill också sänka skatten med 25 öre. 
  
Vi som arbetar i skolan har redan märkt av att man sparar, assistenter och kringpersonal försvinner. 
Lärartjänster ersätts inte. Nyckeltalen elever/lärare stiger. Vikarier tillsätts inte i samma utsträckning, 
utan lärare blir av med planeringstid för att täcka upp, med ökande arbetsbelastning och stress som 
följd. 
  
Lärarnas Riksförbund kan inte annat än, med Alliansens budgetförslag, att känna oro inför 2020. 
Hök18 ger att man ska satsa på lärarnas arbetsförhållanden, arbetsmiljö och lönestruktur. I stället 
befarar vi att vår arbetsbelastning troligtvis kommer att öka, med ökande stress och sjukfrånvaro 
som följd.  
  
Joakim Läbom 
Lärarnas Riksförbund 
Håbo kommun 

 



 

Yttrande till KomSam protokoll avseende budget: 

Akademikerförbundet förklarar sig oenig gällande den process som förelegat under framtagande av 

förslag till budget.  

Vi kan inte ställa oss bakom en budget som vi inte upplever att vi fått reell möjlighet att komma med 

förbättringsförslag på. Tiden har varit alltför knapp och vi ser neddragningar i de förslag som kommer 

att försämra de anställdas villkor.   

Det har inte funnits tid till att på APT hinna med en den dialogprocess som åsyftas i 

samverkansavtalet. Verksamheterna har inte så som avtalet är konstruerat kunnat göra inspel 

avseende krav på effektivitet, service och kvalitet gentemot de medborgare vi har att serva. 

Kommunens samverkansavtal har som mål att integrera dialoger som har sin grund i MBL och AML. 

Det betyder bland annat, att avsikten med samverkansavtalet är att fördjupa partsdialogen så att 

samverkan omfattar frågor av betydelse för de anställda, alltså mer omfattande än den formella 

förhandlingsskyldighet som finns i medbestämmandelagen.  

Vi anser att arbetsgivaren brustit i beredningsarbetet omfattande den dialog mellan arbetsgivare, 

arbetstagare och skyddsombud som förutsätts i arbetsmiljölagen.  Vi anmäler därmed vår oenighet 

gentemot arbetsgivarens förslag till budget.  

 



Synpunkter och yrkande från DIK gällande förslag till Budget 2020, plan 2021-2022 

Sofia Wirström, lokal representant för DIK 

Budget för Kommunstyrelsens förvaltning 

Den omfattande minskningen av driftbudget för Kommunstyrelsens förvaltning riskerar att 
skapa en skör verksamhet som inte kan vara tillräckligt till stöd för kommunens övriga avdel-
ningar och enheter. Viktiga stödfunktioner som Kommunikation, IT och Kontaktcenter riske-
rar att bli överbelastade. DIK ser en stor risk för att ökad arbetsbelastning leder till att per-
sonal sjukskrivs eller säger upp sig. Det verkar dessutom troligt att vakanser inte skulle kunna 
tillsättas och att kvarvarande personal blir överbelastad. DIK yrkar på att personalens arbets-
situation bevakas noggrant. 

Kommunstyrelsens kansli: 

 I och med effektiviseringarna skulle kansliet med mer begränsade resurser endast ha 
möjlighet att utföra rutinuppgifter för att upprätthålla lagkrav. Risk att utvecklings-
projekt inte kan fortsättas vilket kan få negativa konsekvenser för verksamheten på 
längre sikt 

 Förväntan finns på kansliet av kommunen när det gäller informationsförvaltning och 
nämndadministration vilket i dagsläget inte kan göras på grund av resursbrist. Ytterli-
gare nedskärningar skulle förvärra läget och i förlängningen leda till att ett likartat 
kommunövergripande arbetssätt omöjliggörs 

 Flytt av kostenheten till Kommunstyrelsens förvaltning kan orsaka en ökning av ar-
betsuppgifter i form av utbildning och support i ärendehanteringssystem och lik-
nande administrativa problemlösningar. DIK yrkar på att flytten av kostenheten bör 
ses över och planeras på så sätt att det inte belastar förvaltningens övriga personal. 

Budget för Kultur – och fritidsförvaltningen 

DIK ställer sig frågande till att effektiviseringskravet på 1 730 000 kronor för förvaltningen 
näst intill osynliggörs i budgeten. Effektiviseringskravet har i dagsläget redan påverkat verk-
samheterna i förvaltningen då två enhetschefer har gjorts övertaliga. Detta har fått och 
kommer få konsekvenser för verksamheten och det kan inte uteslutas att de påverkar kom-
munens invånare. DIK ser följande risker med effektiviseringarna:  

 Ökad arbetsbelastning för övrig personal då de tidigare enhetschefernas arbetsupp-
gifter ska omfördelas. Detta innebär en stor risk för försämrad arbetssituation och 
påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Risk för sjukskrivning föreligger 

 Ökad arbetsbörda och personalansvar för förvaltningschefen som ska ha personalan-
svar för hela förvaltningen. Detta ställer stora krav på förvaltningschefens tillgänglig-
het 

DIK yrkar på att det förutom satsningar på anläggningar och fritidsgårdar det även ska satsas 
på kommunens kulturverksamhet, dvs. allmänkulturen och biblioteksverksamheten. I Håbo 
kommuns vision står det ”Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbetsplatser, 
kompetens och kultur”. Kulturverksamheten är viktig för att göra kommunen tilltalande för 
de som vill leva och bo här.  



Från Jan Eklind, naturvetarna: 

 

Jag har en synpunkt 1 jag vill framföra angående år 2020 budget. Det gället Bygg och miljönämndens 
siffror om minskad kostnadsmassa på 9 % då den rör de flesta av naturvetarna och är den verksam-
het jag känner bäst till, se sidan 30 i budgetplanen. Bygg och miljöavdelningen beskrivs som taxefi-
nansierad, vilket inte stämmer då vi tar betalt för våra tjänster mot kund med c:a 50-80 % om jag har 
förstått det hela rätt. Att då enbart dra ner kostnadsmassan utan att titta på den inkomstförlust som 
automatisk uppkommer blir då märkligt. Personalen kostar, ja, men färre personal kan skapa färre 
tjänster och därmed få vi mindre pengar in i kassa, som i denna budget inte redovisas. Det kommer 
intäkter även från planavdelningens verksamheter också ska ihågkommas. 

 

Vi är c:a 30  personal på Bygg och miljö, varje personal kostar då 490 tkr utslaget på 14,8 mkr. Jag vet 
att jag bara i år har fakturerat avloppstjänster för c:a 480 tkr, pengar som flutit in till Håbo kommuns 
kassa. Min tjänst blir  entledigad, jag försvinner ur organisationen och kostnadsmassan minskar med 
490 tkr, plus 1,6 personer till,  budgeten för avdelningen går ihop, men hur går det med intäkterna, 
vem ska skapa dem när jag och några till är borta?  

 

Nu blir det litet missvisande och titta enbart på individnivå- självklart omfördelas uppgifterna, men 
om det är en kostnad på 1,3 mkr jämfört med i år som man vill minska ner på så är det 2,6 tjäns-
ter(2,6 ggr 490 tkr).  Oftast är personalkostnaden den rörliga kostnaden. 
 
Nej, visst, om det är nettokostnader(skattekronor) som ska minska och om vi har 20 % nettokostnad 
per tjänst(vi får ju in 80 % genom avgifter) då måste vi ju öka en faktor fem på  antal personal som 
ska minska, för att komma upp till en nettominskning av 1,3 mkr, dvs 13 personer måste gå. 13 ggr 
0,20 ggr 490 tkr = 1,3 mkr. Tur att vi inte är 100 % finansierade med avgifter, det sista med ett le-
ende.    

 

Vad jag vill säga med ovanstående är att intäkterna måste beaktas och att personalen skapar intäk-
terna och avdelningar som inte är helt skattefinansierade måste särredovisas, bl.a med en risk för 
konsekvens på intäktsbortfall om man skär i kostnaderna.  

 

Synpunkt två är att det är helt omöjligt att med så kort varsel ni lämnar kunna inhämta synpunkter 
från mina medlemmar. För att kunna svara på ditt mejl så är jag tvungen att göra det nu på fritiden, 
semester idag, och i fredags var jag fullbokad med jobb-kundbesök och tillståndsskrivning för att 
tjäna pengar till kommunen.  

 

Upplysning: Jag känner att jag inte kan vara med på morgondagens förhandling den 29 oktober. Jag 
är uppbokad i min expertroll i tjänsten på ett möte om klimatanpassad dricksvattenproduktion ihop-
kallad av vår säkerhetssamordnare Louise. Dricksvattenmötet är i Kalmarrummet på tisdag  efter-
middag. 



 

 

Vänliga hälsningar från Jan Eklind och för Naturvetarna  

 



* Effektivisering= bibehållen produktivitet med minskad insats eller mer produkt med samma insats. 
 

       Naturvetarna Håbo kommun  

 

 

Yrkande till fullmäktige på 2020 års budget och dess plan för 2021- 2022 

 

Naturvetarna har medlemmar i Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen och Bygg- och 

Miljöförvaltningen(BoM). 

 

I framlagd budget vänder vi oss emot: 

1. Att förvaltningars inkomster genom avgifter inte syns på förvaltningsnivå. Det framgår inte 

tydligt att de kostnader som redovisas i budgeten är skattenettokostnaden för 

verksamheten. Beslut om budget riskerar att tas på felaktiga grunder. Vi vill särskilt lyfta 

BoM:s budget som exempel. 

 

2. Att begreppet effektiviseringar används i budgeten som enda vägen att möta minskad 

budgetram. Minskad verksamhet och avgiftsökningar är också ett sätt att möta minskad ram. 

Vi vill även här just lyfta BoM som exempel. 

 

3. Att förvaltningarnas analyser på möjligheten till effektivisering inte kan utläsas i budgeten.  

 

 

Utveckling av våra yrkanden: 

Vi läser på sidan 6 i budgetframställan 2020, plan 2021-2022, citat: ”Bygg och miljö. Effektivisera 

ytterligare 458 000 kronor.” Vidare i budgeten framkommer att BoM ska för 2020 få minskad 

ram(skattefinansiering) med 9 % första året och med en uppmanad effektivisering de två kommande 

2 % och ytterligare 2 %, en kontinuerlig minskning de tre kommande åren. Krontalet behålls i tre år 

för driftbudgeten, 13 465 tkr, inga tillskott för löneutveckling alltså. 

 

En utmaning i sammanhanget för BoM, som är en beslutande myndighet, är att verksamheten till 

övervägande del är lagbunden. Detta med stöd i bland annat Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen 

och dess förordning, Miljöbalken och dess förordningar och Förvaltningslagen samt våra egna 

kommunalt beslutade föreskrifter. Medborgarna och företagarna, måste enligt lag, söka bygglov, 

tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillstånd för borrning av bergvärme, underkasta sig 

livsmedelskontroll, med mera. I nämnda lagar finns krav på att tillsyn och handläggning ska ske med 

sakkunskap och skyndsamt. Handlingarna i ärendena ska diarieföras, arkiveras, kunna lämnas ut 

o.s.v. Om detta inte genomförs är det ett lagbrott. Observera att en stor del av BoM´s ärendevolym 

är händelsestyrda, klagomål och frågor kommer in från allmänheten, remisser ska svaras på från 

andra myndigheter m.m. 

– Effektivisera lyder uppmaningen i budgeten- som enda lösning.  Ingen möjlighet till avgiftshöjning 

nämns.  Ingen möjlighet till prioriteringar ges - effektivisering* är den enda vägen.  



* Effektivisering= bibehållen produktivitet med minskad insats eller mer produkt med samma insats. 
 

 

Kostnaden för BoM ser i budgeten nu ut att helt täckas av skattekronor då inga intäkter för 

förvaltningen redovisas. Sanningen är att 30- 60 %, beroende på avdelningen i förvaltningen, täcktes 

2018 med avgifter som faktureras medborgare och företag. Nu när den skattefinansierade delen ska 

minskas, då bör det vara skattedelen av verksamheten som ska få färre tjänster utförda. Skattedelen 

är dock invävd och svår att urskilja i verksamheten. Exempelvis kan inte avgift tas ut för obefogade 

klagomål, yttranden, överklaganden, synpunktshantering, begäran om allmänna handlingar eller 

samråd.  

 

Att effektivisera i vårt exempel BoM´s verksamhet med 9 % på ett år är en mycket stor utmaning. 

Risken är överhängande att en del blir produktionsbortfall och färre tjänster utförda, samt även med 

risk för färre intäkter. Frågorna hopar sig - Måste avgifterna höjas? Ska fler betala för de tjänster vi 

utför - de som idag inte betalar? Måste verksamheten minskas? Riskerar vi att bryta mot lagen? Ska 

vi prioritera bort frågor och ärenden som inte genererar intäkter? Hur mycket förmår vi att 

effektivisera i dagsläget utan särskilda investeringar?  

 

Ovanstående frågor finns troligen hos många verksamheter i kommunen som studerat budgeten. 

Deras svar och analys saknar vi i budgetarbete. Håbo kommun ska ju tillämpa en tillitsbaserad 

styrmodell, sid 7 i budgeten. Då borde det vara lämpligt att inbjuda verksamheternas analyser av 

minskad budgetram och presentera deras resultat. 

 

Naturvetarna välkomnar en effektiv organisation som gör rätt saker i tid, med kvalitet, som skapar en 

prisvärd tjänst för brukaren. Men, att tvinga fram den enbart genom minskade anslag anser vi är en 

felaktig metod. Om det saknas förutsättningar för effektiviseringar, redskap-tid-metodik, då fungerar 

ordet ”effektivisering” i praktiken som en täckmantel för i detta fall nedskärningar och/eller 

besparingar som resulterar i färre nyttiga tjänster till brukarna och medborgare då den rörliga 

kostnaden är lön och minskad lön blir färre anställda som kan leverera dessa tjänster. 

 

 

Detta yrkande är förankrat hos Naturvetarnas medlemmar samt justerat av desamma 

 

 

 

 

Jan Eklind, tillförordnad ordförande för Naturvetarna Håbo kommun 

 

 



 

 

 

 

Visions yrkande gällande Alliansens förslag till budget 2020 i Håbo kommun 

Alliansens intention är att ställa om för att effektivt jobba för ett modernt, digitalt och struktu-

rerat arbetssätt. 

Vision ställer sig frågande hur kompetenser inom arkiv, registratur, juridik, IT, informations-

säkerhet och kommunikation arbetar idag på strategisk nivå för att uppnå en långsiktig och 

hållbar styrning. Budgetförslaget föreslår att en genar det gemensamma, strategiska arbetet i 

hopp om effektivisering. Vision saknar omvärldsanalys kopplat till effektiviseringskravet, 

vilka områden behöver Håbo kommun ombesörja/ behålla kompetenser inom för att jobba för 

ett modernt, digitalt och strukturerat arbetssätt? 

Att föreslå att vi som kommun ska gå tillbaka till ett mer rutinbetonad och avskalad arbetsin-

nehåll kommer bara att bidra till att Håbo kommun uppfattas som en mindre attraktiv arbets-

givare och kommer därmed att förlora välbehövda kompetenser. Det i sin tur, i det långa lop-

pet kommer att resultera i att budgetförslaget inte kommer att tillgodose de långsiktiga eko-

nomiska effekterna eller den medborgarnyttan som budgeten motiveras med. 

Vision ställer sig också frågandes till den obefintliga personalpolitiken. När politiken föreslår/ 

kräver miljonbelopp i effektivisering/ besparing utan tydliga ramar så finns det inte en enda 

medarbetare eller chef som anställd som går trygg i sin anställning i kommunen. Oron hos 

medarbetaren leder troligen till att en söker sig till annan arbetsgivare. Finns det en plan för 

viktigt kompetensbortfall? Finns det en plan för den arbetsbörda detta innebär för medarbetare 

som stannar kvar? 

 
Med vänlig hälsning, 
 
Karin Sedrakyan 
Ordförande 
Visions klubb Håbo 
Tel: 0171-525 50 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Synpunkter och yrkande från DIK gällande förslag till Budget 2020, plan 2021-2022 

 

Budget för Kommunstyrelsens förvaltning 

Den omfattande minskningen av driftbudget för Kommunstyrelsens förvaltning riskerar att 
skapa en skör verksamhet som inte kan vara tillräckligt till stöd för kommunens övriga avdel-
ningar och enheter. Viktiga stödfunktioner som Kommunikation, IT-avdelningen och Kontakt-
center riskerar att bli underbemannade och därmed överbelastade. DIK ser en stor risk för 
att ökad arbetsbelastning leder till att personal sjukskrivs eller säger upp sig. Det verkar 
dessutom troligt att vakanser inte skulle kunna tillsättas. DIK yrkar på att personalens arbets-
situation bevakas noggrant. 

Kommunstyrelsens kansli: 

I och med effektiviseringarna skulle kansliet med mer begränsade resurser endast ha möjlig-
het att utföra rutinuppgifter för att upprätthålla lagkrav. Risk att utvecklingsprojekt inte kan 
fortsätta vilket kan få negativa konsekvenser för verksamheten på längre sikt. 

Det finns förväntningar på kansliet av kommunen när det gäller informationsförvaltning och 
nämndadministration vilket i dagsläget inte kan göras på grund av resursbrist. Ytterligare 
nedskärningar skulle förvärra läget och i förlängningen leda till att ett likartat kommunöver-
gripande arbetssätt omöjliggörs. 

Budget för Kultur – och fritidsförvaltningen 

DIK ställer sig frågande till att effektiviseringskravet på 1 730 000 kronor för förvaltningen 
näst intill osynliggörs i budgeten. Effektiviseringskravet har i dagsläget redan påverkat verk-
samheterna i förvaltningen då två enhetschefer har gjorts övertaliga. Detta har fått och kom-
mer få konsekvenser för verksamheten och det kan inte uteslutas att de påverkar kommu-
nens invånare. 

I Håbo kommuns vision står det: ”Vi ska vara en attraktiv marknad för varor, tjänster, arbets-
platser, kompetens och kultur”. Kulturverksamheten är viktig för att göra kommunen tillta-
lande för de som vill leva och bo här. DIK yrkar på att det förutom satsningar på anläggningar 
och fritidsgårdar även ska satsas på kommunens kulturverksamhet, dvs. allmänkulturen och 
biblioteksverksamheten. Omorganisationen av förvaltningen skapar en verksamhet utan 
marginaler. DIK ser en stor risk att om ytterligare besparingar eller effektiviseringar görs 
framöver kommer det ha direkt påverkan på invånarnas tillgång till kulturverksamhet i olika 
former.  

Sofia Wirström  
Lokal representant för DIK i Håbo kommun 
Yrkandet är reviderad 2019-11-22 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdik.se%2Fmedia%2F1301%2Fdik-logga-bla-500.png%3Fwidth%3D333%26height%3D200&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdik.se%2Fom-dik%2Fopinionsbildning%2Fpressrum%2Fpressbilder%2F&docid=RFs6Tsm8CDa-nM&tbnid=MctgNjaYyhqsfM%3A&vet=10ahUKEwi_g-qxzYfmAhVo-SoKHbVuBF8QMwiWASg9MD0..i&w=333&h=200&bih=1060&biw=1923&q=DIK&ved=0ahUKEwi_g-qxzYfmAhVo-SoKHbVuBF8QMwiWASg9MD0&iact=mrc&uact=8


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 267 Dnr 2018/00470 

Motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare 
miljö 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda

införandet av frukost inför skoldagen. 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en trev-

ligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på bättre 

skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa mandatpe-

riod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag för bättre 

studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför skolda-

gen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och mål-

tider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra måltids-

verksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Kvali-

teten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i policyn. 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, närings-

riktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, erbjuda va-

riation och utformas utifrån varje målgrupps behov. Måltidssituationen ska 

arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till gästens/individens fysiska 

och psykiska välbefinnande samt sociala samspel.  

Maten som serveras ska;  

- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

Måltiden ska karakteriseras av;  

- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

Måltidssituationen ska präglas av;  

- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande 

Ärende 6



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i lä-

randet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till kun-

skapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av grundskolorna i 

Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket kommer att 

stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den möjlig-

heten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En ut-

redning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och ut-

bildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen fokuseras 

på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, vilket 

upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser mm.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 210 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 210 Dnr 2018/00470  

Motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare 
miljö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

införandet av frukost inför skoldagen.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en trev-

ligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på bättre 

skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa mandatpe-

riod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag för bättre 

studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför skolda-

gen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och mål-

tider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra måltids-

verksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Kvali-

teten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i policyn. 

 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, närings-

riktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, erbjuda va-

riation och utformas utifrån varje målgrupps behov. Måltidssituationen ska 

arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till gästens/individens fysiska 

och psykiska välbefinnande samt sociala samspel.  

Maten som serveras ska;  
- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

 

Måltiden ska karakteriseras av;  
- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

 

Måltidssituationen ska präglas av;  
- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande  

Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i lä-

randet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till kun-

skapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av grundskolorna i 

Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket kommer att 

stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den möjlig-

heten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En ut-

redning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och ut-

bildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen fokuseras 

på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, vilket 

upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser mm.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden   

______________ 

 
 
 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-10 KS 2018/00470 nr 87759 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare miljö 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

införandet av frukost inför skoldagen.  

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en 

trevligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på 

bättre skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa 

mandatperiod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag 

för bättre studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför 

skoldagen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och 

måltider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra 

måltidsverksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. 

Kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i 

policyn. 

 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, 

näringsriktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, 

erbjuda variation och utformas utifrån varje målgrupps behov. 

Måltidssituationen ska arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till 

gästens/individens fysiska och psykiska välbefinnande samt sociala 

samspel.  

Maten som serveras ska;  
- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

 

Måltiden ska karakteriseras av;  
- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

 

Måltidssituationen ska präglas av;  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-10 KS 2018/00470 nr 87759 

 

 

- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande  

Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i 

lärandet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till 

kunskapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av 

grundskolorna i Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket 

kommer att stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den 

möjligheten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En 

utredning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och 

utbildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen 

fokuseras på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, 

vilket upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser 

mm.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ekonomiska konsekvenserna av vad måltidspolicyn medför är inte utredda, 

medför sannolikt en fördyrning som behöver hanteras i budgetprocesserna.  

Uppföljning 

Motioners verkställighet följs upp årligen. Måltidspolicyn ska också finnas 

med som en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning och 

utvärdering ska ske årligen i samband med respektive verksamhets 

årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-06-06 

– Protokollsutdrag BOU 2018-10-31 § 108   

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  

Kansli  

Kostchef

 



      

Bålsta 2018-06-06 

  

 

                 Bålstapartiet 
    

 

 

 

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11 

 

Bättre skolmat, och serverad i en trevligare miljö 

 
Bålstapartiet har tidigare fått igenom att göra ”skolbespisningen på gymnasiet” till en 

trevligare ”restaurangmiljö”, om ännu inte fullt ut!  

Och redan 2002 föreslog vi att alla Håbos skolor skall servera frukost till 

självkostnadspris och servera två lagade rätter att välja på, och det har ju ”gått så där” 

 

Bålstapartiet anser att lunchen är en viktig del av skoldagen, utan ett rätt näringsintag 

försämras kunskapsinlärningen. 

 

Vi tycker att våra skolbespisningar har mycket i övrigt att önska, hur många av oss skulle 

gå på en lunchrestaurang med denna inredning och ”mysfaktor”?  

Denna delen av arbetsdagen för eleverna är också en trivselfråga, och 

arbetsmiljömässigt viktig. 

 

Med lite mer pengar på bättre skolmat, satsa på tex. antibiotika-fritt, mindre 

halvfabrikat, och att göra om ”matsalarna” till en mer liknande restaurangmiljö så skulle 

säkert våra elever sitta längre och äta i lugn och ro och umgås, i stället för att uppsöka 

andra ställen och äta ”skräpmat” 

 

 

Bålstapartiet föreslår att: 

 

-Kommunfullmäktige att genomför en satsning på bättre skolmat och bättre 

”skolmatsmiljö” inom hela skolan under nästa mandatperiod, detta i syfte att få en bättre 

skola, och ett bättre näringsintag för ett bättre studieresultat. 

-att utreda införandet av frukost inför skoldagen 

 

 

 

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

 

 

 

Owe Fröjd 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 108 Dnr 2018/02025  

Yttrande gällande motion Bättre skolmat och serverad i en trev-
ligare miljö 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvalt-

ningens förslag.  

Sammanfattning  

En del av skolmiljön är matsalen och det är av största vikt att det är en in-

kluderande, lugn och trevlig miljö för att eleverna. Måltiden är en viktig del 

i lärandet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till kun-

skapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av grundskolorna i 

Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket kommer att 

stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

En ny kostpolicy är nyligen skriven där måltidsupplevelsen och situationen i 

skolrestaurangen beskrivs som en viktig del. Håbo kommuns kommunala 

skolor kommer att arbeta med och genomföra aktiviteter för att uppnå de 

mål som tas upp i kostpolicyn.  

Som regel äter eleverna sin frukost hemma och för de fåtal som idag har be-

hov av att äta frukost på skolan så finns redan i dag den möjligheten på alla 

skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-09-27, BOU 2018/02025 nr 51032 

Protokollsutdrag, KS 2018/00470 nr 83373 

Motion Bättre skolmat och serverad i en trevligare miljö, 2018-06-21  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltning-

ens förslag.  

Cecilia Anna Rosrell (Båp) föreslår följande yttrande över motion Bättre 

skolmat och serverad i en trevligare miljö enligt nedan: 

Motionen beviljas 

 

Carl- Johan Torstenson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-31  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 1: 

Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet i enlighet med förvaltning-

ens förslag.  

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 2: 

Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Cecilia Anna Rosrell 

(Båp) förslag gällande yttrande över motion Bättre skolmat och serverad i 

en trevligare miljö. 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 

med ordförandens förslag till beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Motionsställaren 

Förvaltningsledningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 268 Dnr 2019/00245 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till kom-

munstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med länssty-

relsens Färdplan för ett hållbart län.  

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara fossil-

bränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att vara en 

fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria fordon i 

kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september fat-

tat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i en-

lighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad 

klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är efter-

strävansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med alltfler 

fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som inte ännu 

inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att tanka bio-

gas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt föl-

jande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med teck-

nandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 211 

Tjänsteskrivelse 

Ärende 7



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 211 Dnr 2019/00245  

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till kom-

munstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med länssty-

relsens Färdplan för ett hållbart län.      

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara fossil-

bränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att vara en 

fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria fordon i 

kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september fat-

tat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i en-

lighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för mins-

kad klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är efter-

strävansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med alltfler 

fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som inte ännu 

inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att tanka bio-

gas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt föl-

jande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med teck-

nandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

 

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte   

______________ 

 
 
 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-28 KS 2019/00245 nr 91589 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till 

kommunstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med 

länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län.      

 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara 

fossilbränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att 

vara en fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria 

fordon i kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september 

fattat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i 

enlighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 

minskad klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria 

fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är 

eftersträvansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med 

alltfler fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som 

inte ännu inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att 

tanka biogas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt 

följande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med 

tecknandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

 

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-28 KS 2019/00245 nr 91589 

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för motionens genomförande sker inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Kommunen följer årligen upp miljö och hållbarhet och kommer att 

rapportera åtgärderna som görs inom ramen för hållbarhetslöftena till 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Fossilbränslefria transporter 

– Beslut om hållbarhetslöfte   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Kommundirektör, för verkställighet 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Hemsida  

Uppdragslista 

 

 



 
 

Motion - Fossilbränslefria transporter 
 
Håbo kommun har målsättningen att den interna verksamheten ska vara fossilbränslefri år 
2030 och det har gjorts betydande framsteg på vissa områden. Som exempel är det idag till 
99,5% förnyelsebar och återvunnen energi i kommunens lokaler. Dock så finns det områden 
som inte går framåt lika bra. Det är till och med så att det går åt fel håll. Idag har Håbo 
kommun en mindre andel miljöbilar och färre fordon som är oberoende av fossilbränsle än 
för några år sedan. Detta är anmärkningsvärt då marknaden idag erbjuder fler fordon av 
dessa typer än någonsin. Elbilen är idag en mogen produkt och det finns idag lämpliga 
modeller för nästan alla behov. Det finns även ett stort antal fordon som går på biogas. 
Skulle det inte finnas ett lämpligt gasfordon så kan man även konvertera vanliga fordon till 
biogas. Biogas produceras dessutom i grannkommunen av avfall från Håbo. Det pågår idag 
ett arbeta att få till en biogasmack i Bålsta. Om Håbo kommun hade ett antal fordon drivna 
på biogas skulle det kunna skynda på den utvecklingen.  
Andra exempel på fossilbränslefria drivmedel är HVO Diesel (Hydrerad Vegetabilisk Olja) 
och ED95 som är ett etanolbaserat drivmedel för anpassade dieselmotorer som består av ca 
95 procent etanol.  
Att då Håbo kommun går åt andra hållet och skaffar bilar som går på bensin och diesel 
sänder inte bara fel signaler. Det är också oacceptabelt om det ska finnas en rimlig chans att 
nå målet med att vara fossilbränslefri år 2030. De fordon vi skaffar idag kommer vara kvar i 
drift även om flera år. Det finns också betydande erfarenheter och exempel att ta till vara 
inom Håbo Hus där samtliga bilar redan idag är eldrivna.  
 
Därför vill vi att: 
 
Samtliga fordon som Håbo Kommun införskaffar från 2020 skall vara fossilbränslefria. 
 
 

För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-16  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 176 Dnr 2019/00264  

Hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avser att teckna hållbarhetslöften enligt nedan.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder aktörer i Uppsala län så som kommu-

ner att teckna hållbarhetslöften. Syftet är att stärka genomförandet av de fyra 

regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Åtgärderna 

bidrar till ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen och de 

globala hållbarhetsmålen. Det första åtgärdsprogrammet är inom temaområ-

det klimat och energi och sträcker sig mellan åren 2019-2022. Signering av 

hållbarhetslöften sker i Uppsala vid en ceremoni den 22 november.  

Håbo kommun har tidigare lämnat synpunkter på remissversionen av det 

regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Programmet in-

nehåller 21 åtgärder inom fyra fokusområden som strategin pekar ut som 

prioriterade i länets klimatarbete; Transporter och arbetsmaskiner, Energi 

och effekt, Förnybar energi och Indirekt klimatpåverkan.  

Håbo kommuns klimat- och energiambitioner går i linje med föreslaget reg-

ionalt åtgärdsprogram. Det kan på ett positivt sätt tydliggöra kommunens 

prioriterade åtgärdsarbete för minskad klimatpåverkan.  

Håbo kommun avser att teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för 

minskad klimatpåverkan: 

• Öka gång och cykling 

• Fossilfria tjänstefordon 

• Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter 

• Minska effekttoppar för el 

•  Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förny-

bar energi och av fossilfria drivmedel 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 150 

Tjänsteskrivelse 2019-07-03 

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan i Upp-

sala län. 

Missiv för fastställande av åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-16  

Kommunstyrelsen    
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Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan i Uppsala län 

2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan-och exploatering 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 269 Dnr 2019/00250 

Motion: Skapande av ett innovationscenter för miljö-
företag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.  

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. 

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger kommunstyrel-

sen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för miljöföretag i 

enlighet med motionens förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 212 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14 

______________ 

Ärende 8



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 212 Dnr 2019/00250  

Motion: Skapande av ett innovationscenter för miljö-
företag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.   

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet 

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas.  

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger kommunstyrel-

sen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för miljöföretag i 

enlighet med motionens förslag.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14   

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-16 KS 2019/00250 nr 92465 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion: Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.   

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet 

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen 

ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.     

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas.  

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för 

miljöföretag i enlighet med motionens förslag.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen genomförs inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp genom återrapportering av utredningen i juni 2020.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-06-14 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären, för kännedom 

Plan- och exploateringsavdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista  

 



      
Bålsta 2019-06-14 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
 
 
 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2019-06-17 
 
Skapande av ett innovationscenter för miljöföretag 
 
I samband med Håbo Kommuns miljövecka var det en workshop där allmänhet, 
tjänstemän och politiska partier var inbjudna. I samband med den framkom intresset 
att tillskapa ett innovationscenter i Håbo Kommun 
 
Agenda 2030 syftar till att skapa en värld som är hållbar, miljövänlig, ekonomiskt 
välmående och inkluderande. För att uppnå de globala målen måste vi arbeta 
tillsammans – samt bygga nya möjligheter för att innovera 
 
I Västerskog planläggs nu mer verksamhetsmark, som ett led i planläggningen 
borde det kunna ”öronmärkas” något område för innovationsföretag inom 
miljöområdet, ”Bålsta Miljöinnovation-Center” 
 
Detta skulle ge Håbo Kommun unika fördelar för att snabbare kunna bli en 
fossilbränslefri kommun. 
 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar att utreda om detta är möjligt 
 
-Och OM det är möjligt, att i samverkan med Håbo Marknadsbolag genomföra detta  
 
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
Owe Fröjd 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 261 Dnr 2019/00335 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Program för kommunens arbete med krisbe-

redskap 2019-2022. 

Sammanfattning 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mel-

lan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska Håbo kommun ta fram ett styrdoku-

ment för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige senast den 31 december 

under den nya mandatperiodens första år och rapporteras till Länsstyrelsen i 

Uppsala län. 

Styrdokumentet benämns Program för kommunens arbete med krisbered-

skap 2019-2022 i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 206 

Tjänsteskrivelse 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21 

______________ 

Ärende 9 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 206 Dnr 2019/00335  

Program för kommunens arbete med krisberedskap 
2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Program för kommunens arbete med krisbe-

redskap 2019-2022.  

Sammanfattning  

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 mel-

lan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska Håbo kommun ta fram ett styrdoku-

ment för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige senast den 31 december 

under den nya mandatperiodens första år och rapporteras till Länsstyrelsen i 

Uppsala län. 

Styrdokumentet benämns Program för kommunens arbete med krisbered-

skap 2019-2022 i enlighet med gällande riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-21 KS 2019/00335 nr 92493 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022.  

 

Sammanfattning 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska Håbo kommun ta fram ett 

styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige senast den 31 december 

under den nya mandatperiodens första år och rapporteras till Länsstyrelsen i 

Uppsala län. 

Styrdokumentet benämns Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022 i enlighet med gällande riktlinjer för 

styrdokument. 

 
Ärendet 

Överenskommelsen utgår ifrån: 

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 

och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 Kommunallagen (2017:725). 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap. Den syftar även till att, där det behövs, utveckla den 

kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 

utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och 

kommunalförbund. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen får årligen en statlig ersättning från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) för att utföra uppgifterna enligt LEH 

och överenskommelsen. Ersättningen räknas upp enligt konsumentprisindex 

(KPI) och ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av 

arbete med krisberedskap. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-21 KS 2019/00335 nr 92493 

 

Uppföljning 

Kommunens krisberedskapsarbete redovisas i kommunens årliga 

redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt vid 

uppföljning av länsstyrelsen i Uppsala län. 

Beslutsunderlag 

– Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21  

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Säkerhetssamordnaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 262 Dnr 2019/00318 

Policy för synpunktshantering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för synpunktshantering, att gälla från

och med 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare policy för synpunktshantering

(KF 2010-06-14 § 54). 

Sammanfattning 

Som en följd av beslut i kommunfullmäktige 2017 (§ 149) om översyn av 

kommunens samtliga styrdokument samt ändrade rutiner för handläggning 

av synpunktshantering har policyn för synpunktshantering setts över och 

uppdaterats. 

Synpunktspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt med en öppen och 

snabb medborgardialog som tillvaratar och bemöter synpunkter som ett led i 

ständiga förbättringar och kvalitetsarbetet. 

Utöver allmän översyn av innehållet, anpassningar till ny mall för styrdo-

kument och borttagna anvisningar som idag återfinns rutinbeskrivningen är 

innebörden av policyn oförändrad jämfört med tidigare version.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 208 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny Policy för synpunktshantering 

Nu gällande Policy för synpunktshantering 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149 

______________ 

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 208 Dnr 2019/00318  

Policy för synpunktshantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för synpunktshantering, att gälla från 

och med 2020-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare policy för synpunktshantering 

(KF 2010-06-14 § 54).   

Sammanfattning  

Som en följd av beslut i kommunfullmäktige 2017 (§ 149) om översyn av 

kommunens samtliga styrdokument samt ändrade rutiner för handläggning 

av synpunktshantering har policyn för synpunktshantering setts över och 

uppdaterats. 

Synpunktspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt med en öppen och 

snabb medborgardialog som tillvaratar och bemöter synpunkter som ett led i 

ständiga förbättringar och kvalitetsarbetet. 

Utöver allmän översyn av innehållet, anpassningar till ny mall för styrdo-

kument och borttagna anvisningar som idag återfinns rutinbeskrivningen är 

innebörden av policyn oförändrad jämfört med tidigare version.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny Policy för synpunktshantering 

Nu gällande Policy för synpunktshantering 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå fullmäktige att Policy för 

synpunktshantering ska börja gälla 2020-01-01.  

______________ 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00318 nr 91818 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Helena Johansson,  
0171-526 15 
helena.s.johansson@habo.se 

 

Policy för synpunktshantering 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar Policy för synpunktshantering, att gälla från 

och med 2019-XX-XX. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare policy för synpunktshantering 

(KF 2010-06-14 § 54).   

 

Sammanfattning 

Som en följd av beslut i kommunfullmäktige 2017 (§ 149) om översyn av 

kommunens samtliga styrdokument samt ändrade rutiner för handläggning 

av synpunktshantering har policyn för synpunktshantering setts över och 

uppdaterats. 

Synpunktspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt med en öppen och 

snabb medborgardialog som tillvaratar och bemöter synpunkter som ett led i 

ständiga förbättringar och kvalitetsarbetet. 

Utöver allmän översyn av innehållet, anpassningar till ny mall för 

styrdokument och borttagna anvisningar som idag återfinns 

rutinbeskrivningen är innebörden av policyn oförändrad jämfört med 

tidigare version.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Policyn gäller tillsvidare, som längst i fyra år efter antagande. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Policy för synpunktshantering  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149   

Gällande policy för synpunktshantering, dnr 2009/00100 doknr 38609, 

2010-07-06 

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kontaktcenter 

Kommundirektör, för kännedom 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande 

Dokumentansvarig Kommunstyrelsens kansli 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

POLICY FÖR 

Synpunkts-

hantering 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2019/00318 nr 91816 

Gäller för  Håbo kommuns samtliga nämnder 

Tidpunkt för 2019-xx-xx 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2010-06-14 KF § 54 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  



 

 POLICY 3(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00318 nr 91816 

 

 

  

Policy för synpunkthantering 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Policy för synpunkthantering 3 

Inledning 4 

Syfte 4 

Avgränsning 4 

Synpunktshantering i Håbo kommun 4 

Synpunkter hjälper oss att bli bättre 4 

Tillgänglighet i Håbo kommun 5 

Att ta synpunkter och klagomål på allvar 6 

Vi har rutiner som alla i organisationen har informerats om 6 

Vi har kända rutiner och skyndsam hantering 6 

Vi hanterar synpunkter och klagomål skyndsamt 6 

Vi dokumenterar och följer upp alla synpunkter och klagomål 6 



 

 POLICY 4(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00318 nr 91816 

 

 

 

 

Inledning 

Upprätthållandet av en effektiv klagomåls- och synpunktshantering i Håbo kommun är ett 

led i kommunens kvalitetssäkring. Lika viktigt som det är att ge information utåt till 

kommuninvånarna är det att ta till sig av och lyssna till invånarnas synpunkter, klagomål och 

beröm.  

Invånarnas synpunkter och klagomål är värdefulla för att utveckla och förbättra Håbo 

kommuns service och verksamheter. De ger också ett tillfälle till delaktighet och 

medborgardialog. Enkla kontaktvägar och ett professionellt och trevligt bemötande är 

grunden för en väl fungerande synpunktshantering. 

Syfte 

Synpunktshanteringen är ett instrument för att förbättra och utveckla den kommunala 

verksamheten i syfte att 

 stärka invånarnas/brukarnas inflytande. 

 öka invånarnas/brukarnas möjlighet att påverka utformningen av olika tjänster. 

 utöka dialogen med invånarna/brukarna och företagare.  

 ge kommunledningen trovärdiga signaler från invånarna/brukarna om var det 

kan finnas brister i verksamheten.  

 underlätta för kommunen att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i den 

kommunala verksamheten. 

 ge respektive förvaltning verksamhet ett trovärdigt underlag för diskussioner 

kring förbättringar. i verksamheten 

 underlätta för verksamheterna att ta med sig ett invånare-/brukarperspektiv i 

planerings- och kvalitetsarbetet. 

 öka trovärdigheten och legitimiteten för den kommunala verksamheten genom 

att visa att vi tar invånarnas/brukarnas synpunkter på allvar.  

Avgränsning 

Synpunktshanteringen avser inte interna klagomål, felanmälningar, skadeståndsanspråk eller 

överklaganden. Det är viktigt att skilja synpunkter och klagomål på verksamheterna från den 

lagliga rätten till överklagan och besvär över vissa fattade beslut som kommunens 

medborgare har. Överklagan och besvär har sina egna rutiner och riktlinjer. 

Synpunktshantering i Håbo kommun 

Synpunkter hjälper oss att bli bättre 
Information, bemötande och möjlighet att få framföra synpunkter utgör en viktig del när det 

gäller att skapa förtroende för den kommunala verksamheten. När kommunens invånare vet 

att deras kritik eller synpunkter tas om hand på ett sätt som gör att fel kan rättas till, skapas 

ett förtroende mellan kommunens organisation och dess invånare. 



 

 POLICY 5(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00318 nr 91816 

 

 

 

Det finns flera olika sätt att se på synpunktshantering. I Håbo kommun har vi valt att se på 

synpunkter som ett gyllene tillfälle till förbättring av vår verksamhet.  

 

Konsekvensen av att se på synpunkter, idéer och förslag som besvärande är att synpunkten 

bagatelliseras. Ett sådant synsätt kan leda till konfrontation mellan den enskilde och 

kommunens berörda tjänsteman. Detta resulterar i en förtroendeförlust - som inte bara 

drabbar den enskilde tjänstemannen utan hela organisationen.  

Tillgänglighet i Håbo kommun 

Följande förhållningsregler har upprättats av kommundirektören och gäller alla som arbetar 

inom Håbo kommuns verksamheter. 

Telefon 

Inom alla verksamheter ska det under ordinarie arbetstid alltid finnas någon som kan svara i 

telefon, med undantag för lunch 12:00-12:30. 

Telefonsamtal ska besvaras inom fem signaler. 

Använd alltid hänvisningsfunktionerna när du inte kan svara i telefon, exempelvis vid lunch, 

möte eller frånvaro. 

Den som vill kontakta kommunen ska bara behöva ringa ett samtal. Den som svarar ska 

hjälpa den som ringer att få sitt ärende löst. 

Brev och fax 

Besvaras skyndsamt, dock senast inom en arbetsvecka. Behövs längre tid ska detta meddelas 

samt vem som handlägger ärendet. 

E-post 

Besvaras skyndsamt, dock senast inom två arbetsdagar. Behövs längre tid ska detta 

meddelas samt vem som handlägger ärendet. Använd e-postsystemets frånvarohanterare när 

du inte är tillgänglig. 

Begäran om offentlig handling 

Behandlas skyndsamt enligt offentlighetsprincipen. 



 

 POLICY 6(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00318 nr 91816 

 

 

Att ta synpunkter och klagomål på allvar 

Vår ambition är att det ska vara enkelt att framföra synpunkter och klagomål. Därför har vi 

tagit fram rutiner för hur medarbetare i kommunen ska hantera synpunkter och klagomål. 

Alla medarbetare i organisationen har informerats om rutinerna. Oavsett hur synpunkten 

eller klagomålet förs fram är det vårt gemensamma ansvar att se till det hamnar rätt i 

organisationen och att dokumentera inkomna ärenden. Dokumentationen sammanställs 

regelbundet för att följa upp och utveckla verksamheten. 

Vi har rutiner som alla i organisationen har informerats om 

Vi har kända rutiner och skyndsam hantering 

Alla som arbetar inom Håbo kommun ska känna till rutinerna för synpunktshanteringen. Det 

ska vara enkelt att lämna synpunkter till kommunen och det ska finnas flera olika sätt på 

vilka man kan meddela sina synpunkter.  

Återkoppling ska alltid ske oavsett vilket sätt man valt att framföra sin synpunkt på.  

Synpunkter och klagomål kan självklart framföras anonymt, men det innebär förstås att vi 

inte kan informera avsändaren om handläggningen av ärendet. 

Vi hanterar synpunkter och klagomål skyndsamt 

Synpunkter och klagomål handläggs skyndsamt. Återkoppling till avsändaren om vilken 

verksamhet som handlägger synpunkten ska ske inom två dygn, där så är möjligt när 

kontaktuppgifter till synpunktslämnaren finns.  

Trots skyndsam handläggning kan vissa synpunkter behöva lite längre handläggningstid 

innan ärendet kan besvaras. I dessa fall informeras synpunktslämnaren om det. 

Vi dokumenterar och följer upp alla synpunkter och klagomål 

Ett fungerande system för att hantera synpunkter och klagomål är ett viktigt verktyg i 

kommunens löpande kvalitetsarbete. Genom att hantera inkomna synpunkter och klagomål 

på ett systematiskt sätt får vi ett viktigt kunskapsunderlag för uppföljning och planering av 

verksamheten. 

 



 

 

 

Policy för synpunktshantering 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  1 

 Datum Vår beteckning 

 2010–04–27 KS2009/100 nr 2009.2619 

 

Synpunktshantering i Håbo kommun 

 

Upprätthållandet av en effektiv klagomåls- och synpunktshantering i Håbo 

kommun är ett led i kommunens kvalitetssäkring. Lika viktigt som det är 

att ge information utåt till kommuninvånarna är det att ta till sig av och 

lyssna till invånarnas synpunkter, klagomål och beröm. Kritik och bra 

idéer är förutsättningar för utveckling och förnyelse. Kommuninvånarnas 

synpunkter är därför mycket värdefulla och hjälper oss att förbättra 

kommunens service. Det ska vara enkelt att lämna sina synpunkter på 

webbsidan, via e–post, telefon eller brev. 

 

Avgränsning 

Synpunktshanteringen avser inte interna klagomål, felanmälningar, 

skadeståndsanspråk eller överklaganden. Det är viktigt att skilja klagomål 

och synpunkter på verksamheterna från den lagliga rätten till överklagan 

och besvär över vissa fattade beslut som kommunens medborgare har. 

Överklagan och besvär har sina egna rutiner och riktlinjer. 

Syfte 

Synpunktshanteringen är ett instrument för att förbättra och utveckla den 

kommunala verksamheten och har som syfte att 

 stärka invånarnas/brukarnas inflytande  

 öka invånarnas/brukarnas möjlighet att påverka utformningen av olika 

tjänster 

 utöka dialogen med invånarna/brukarna och företagare  

 ge kommunledningen trovärdiga signaler från invånarna/brukarna om 

var det kan finnas brister i verksamheten  

 underlätta för kommunen att enkelt och snabbt rätta till brister som 

uppstår i den kommunala verksamheten 

 ge respektive förvaltning ett trovärdigt underlag för diskussioner kring 

förbättringar i verksamheten  

 underlätta för verksamheterna att ta med sig ett 

invånare/brukarperspektiv i planerings- och kvalitetsarbetet  

 öka trovärdigheten och legitimiteten för den kommunala verksamheten 

genom att visa att vi tar invånarnas/brukarnas synpunkter på allvar  



 

  2 

 Datum Vår beteckning 

 2010–04–27 KS2009/100 nr 2009.2619 

 

Synpunkter hjälper oss att bli bättre 

Information, bemötande och möjlighet att få framföra synpunkter utgör en 

viktig del när det gäller att skapa förtroende för den kommunala 

verksamheten. När kommunens invånare vet att deras kritik eller 

synpunkter tas om hand på ett sätt som gör att fel kan rättas till, skapas ett 

förtroende mellan kommunens organisation och dess invånare. 

 

Det finns flera olika sätt att se på synpunktshantering. I Håbo kommun har 

vi valt att se på synpunkter som ett gyllene tillfälle till förbättring av vår 

verksamhet.  

 

Konsekvensen av att se på synpunkter, idéer och förslag som besvärande 

är att synpunkten bagatelliseras. Ett sådant synsätt kan leda till 

konfrontation mellan den enskilde och kommunens berörda tjänsteman. 

Detta resulterar i en förtroendeförlust - som inte bara drabbar den enskilde 

tjänstemannen utan hela organisationen.  

 

Tillgänglighet i Håbo kommun 

Följande förhållningsregler har upprättats av kommundirektören och gäller 

alla som arbetar inom Håbo kommuns verksamheter. 

Telefon 

Inom alla verksamheter ska det under ordinarie arbetstid alltid finnas 

någon som kan svara i telefon, med undantag för lunch 12:00-12:30. 

Telefonsamtal ska besvaras inom fem signaler. 

Använd alltid hänvisningsfunktionerna när du inte kan svara i telefon, 

exempelvis vid lunch, möte eller frånvaro. 

Den som vill kontakta kommunen ska bara behöva ringa ett samtal. Den 

som svarar ska hjälpa den som ringer att få sitt ärende löst. 

Brev och fax 

Besvaras skyndsamt, dock senast inom en arbetsvecka. Behövs längre tid 

ska detta meddelas samt vem som handlägger ärendet. 

E-post 

Besvaras skyndsamt, dock senast inom två arbetsdagar. Behövs längre tid 

ska detta meddelas samt vem som handlägger ärendet. Använd e-

postsystemets frånvarohanterare när du inte är tillgänglig. 

Begäran om offentlig handling 

Behandlas skyndsamt enligt offentlighetsprincipen. 



 

  3 

 Datum Vår beteckning 

 2010–04–27 KS2009/100 nr 2009.2619 

 

Att ta synpunkter och klagomål på allvar 

Vår ambition är att det ska vara enkelt att framföra synpunkter och 

klagomål. Därför har vi tagit fram rutiner för hur medarbetare i kommunen 

ska hantera synpunkter och klagomål. Alla medarbetare i organisationen 

har informerats om rutinerna. Oavsett hur synpunkten eller klagomålet förs 

fram är det vårt gemensamma ansvar att se till det hamnar rätt i 

organisationen och att dokumentera inkomna ärenden. Dokumentationen 

sammanställs regelbundet för att följa upp och utveckla verksamheten. 

Vi har rutiner som alla i organisationen har informerats om 

Alla som arbetar inom Håbo kommun ska känna till rutinerna för 

synpunktshanteringen. Det ska vara enkelt att lämna synpunkter till 

kommunen och det ska finnas flera olika sätt på vilka man kan meddela 

sina synpunkter. Återkoppling ska alltid ske oavsett vilket sätt man valt att 

framföra sin synpunkt på.  Synpunkter och klagomål kan självklart 

framföras anonymt, men det innebär förstås att vi inte kan informera 

avsändaren om handläggningen av ärendet. 

Vi hanterar synpunkter och klagomål skyndsamt 

Synpunkter och klagomål ska handläggas skyndsamt. Återkoppling till 

avsändaren ska ske så snart som möjligt, och på det sätt som bäst lämpar 

sig.  

Vi dokumenterar och följer upp alla synpunkter och klagomål 

Ett fungerande system för att hantera synpunkter och klagomål är ett 

viktigt verktyg i kommunens löpande kvalitetsarbete. Genom att hantera 

inkomna synpunkter och klagomål på ett systematiskt sätt får vi ett viktigt 

kunskapsunderlag för uppföljning och planering av verksamheten. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 149 Dnr 2017/00064  

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för styrdokument”.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för styrdokument (KF 

2013-04-22 § 30).  

3. Kommunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument. Alla nya 

styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna.  

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn 

över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.  

Sammanfattning  

Kommunens styrdokument regleras av ”Riktlinjer för styrdokument” som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 

styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 

kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 

sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen.  

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 

system för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 

har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokument, som 

bättre ger plats för den information som varje styrdokument, enligt 

riktlinjerna för styrdokument, ska innehålla.  

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 

lämpligt vis, och för att en grund för rutinen för regelbunden 

aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 

ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument. 

Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 

ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20 § 239  

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 165 

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 

Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokument) 

Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänstemannanivå 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 

författningssamling på hemsidan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna, för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli, för åtgärd och till hemsidan 

Kommundirektör, för kännedom 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 263 Dnr 2019/00362 

Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för föreningsbi-

drag att gälla från 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige avslår förslaget om att framtida revideringar av för-

eningsbidragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för bi-

dragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare ru-

briker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. An-

sökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och utbe-

talningsprocessen. Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera nya 

aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. Nuvarande 

regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och stämmer inte 

överens med det faktiska behovet. 

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat. Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att säker-

ställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag betalas 

tillbaka till kommunen. 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna bidragsregler-

na: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid.

• Nya regler för uppdragsbidrag

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 207 

Beslut KFN § 76 2019 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548  

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 207 Dnr 2019/00362  

Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för föreningsbi-

drag att gälla från 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige avslår förslaget om att framtida revideringar av för-

eningsbidragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för bi-

dragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare ru-

briker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. An-

sökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och utbe-

talningsprocessen. Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera nya 

aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. Nuvarande 

regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och stämmer inte 

överens med det faktiska behovet. 

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat. Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att säker-

ställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag betalas 

tillbaka till kommunen. 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna bidragsregler-

na: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid.  

• Nya regler för Uppdragsbidrag  

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning  

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

Beslut KFN § 76 2019 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548  

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kultur- och fritidsnämndens förslag till be-

slut i beslutspunkt 3 ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsut-

skott beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska fatta beslut i enlighet 

med kultur- och fritidsnämndens förslag avseende beslutspunkt 1 och 2 och 

finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

föreslå att kommunfullmäktige ska avslå kultur- och fritidsnämndens förslag 

avseende beslutspunkt 3 och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-01  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 76 Dnr 2019/00132  

Revidering av regler för föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för föreningsbi-

drag att gälla från 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av föreningsbidra-

gen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 

reviderade regler för föreningsbidrag, samt att de träder i kraft 2020-01-01. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att upp-

häva tidigare regler för föreningsbidrag. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att rät-

ten att fatta beslut om framtida revideringar av föreningsbidragen överförs 

till Kultur- och fritidsnämnden.   

 
Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för bi-

dragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare ru-

briker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. An-

sökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och utbe-

talningsprocessen.  Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera nya 

aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. Nuvarande 

regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och stämmer inte 

överens med det faktiska behovet.  

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat.  Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att säker-

ställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag betalas 

tillbaka till kommunen.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
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§ 76 Dnr 2019/00132  

 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna bidragsregler-

na: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

• Nya regler för Uppdragsbidrag 

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning 

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548 

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli, för vidare behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndsekreterare för antagandedokument och publicering på hemsida 

 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-17 KFN 2019/00132 nr 549 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Lina Torsner, Nämndsekreterare/utredare 
0171-53894 
lina.torsner@habo.se 

 

Revidering av regler för föreningsbidrag 

Förslag till beslut  

 
Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1.  Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för 

föreningsbidrag att gälla från 2020-01-01. 

2.  Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3.  Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av 

föreningsbidragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

anta reviderade regler för föreningsbidrag, samt att de träder i kraft 

2020-01-01. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

upphäva tidigare regler för föreningsbidrag. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

rätten att fatta beslut om framtida revideringar av föreningsbidragen 

överförs till Kultur- och fritidsnämnden.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för 

bidragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare 

rubriker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

Ansökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och 

utbetalningsprocessen.  Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera 

nya aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. 

Nuvarande regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och 

stämmer inte överens med det faktiska behovet.  

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat.  Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-17 KFN 2019/00132 nr 549 

 

 

säkerställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag 

betalas tillbaka till kommunen.  

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna 

bidragsreglerna: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

• Nya regler för Uppdragsbidrag 

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning 

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De nya bidragsreglerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för 

kommunen utan kommer anpassas efter budget.  

Beslutsunderlag 

– Förslag på revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548 

– Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 § 98, KS 2016/00281 nr 

88305 

– Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 

2019/00132 nr 549   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli, för vidare behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndsekreterare för antagandedokument och publicering på hemsida  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av "[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"  

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2020-01-01 och tillsvidare 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLER FÖR 

FÖRENINGSBIDRAG 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KFN 2019/00132 nr 548 

Gäller för  "[Ange för vilka verksamheter detta styrdokument gäller]"  

Tidpunkt för "[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]"  

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner "[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]"  

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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 REGLER 4(16) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-17 KFN 2019/00132 nr 548 

 

 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

1.1 Inledning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 

bidrag. De allmänna bestämmelserna gäller samtliga beslutade bidragsformer. Det finns 

dessutom specifika regler för de olika bidragen. Dessa listas under respektive bidrag. 

 

Övergångsbestämmelser 

Då beslut om nya bestämmelser för bidrag tas sent under 2019 kommer sista 

ansökningsdatum för ansökningar avseende kultur- och arrangemangsbidrag samt för 

projektbidrag för perioden 1/1-30/4 2020 vara den 1 februari 2020. 

  

1.2 Syfte 

Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala organisationer/föreningar som bedriver 

verksamhet för Håbo kommuns invånare.  

 

1.3 Bidragsberättigad förening 

För att ha rätt till bidrag måste föreningen uppfylla följande krav:  

• Föreningen ska ha verksamhet i Håbo kommun 

• Föreningen ska ha verksamhet som gynnar boende i Håbo kommun 

• Föreningen ska ha minst 5 medlemmar bosatta i Håbo kommun  

• Föreningen ska ha stadgar, en demokratiskt vald styrelse samt en revisor  

• Föreningen ska ha ett organisationsnummer alternativt personnummer för firmatecknare 

• Föreningen ska bedriva ideell verksamhet  

• Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation om sådan finns. Förening kan efter 

särskild prövning av nämnd anses som bidragsberättigad även om medlemskap i 

riksorganisation saknas.  

• Föreningens medlemmar och verksamhet ska vara försäkrade. Antingen genom anslutning 

till riksförbund eller på annat sätt 
 

1.4 Ansökan  

De flesta ansökningar sker elektroniskt via kommunens hemsida. Se särskild information 

under respektive bidrag.  

Ansökan från förening ska lämnas av en medlem i styrelsen. 

 

1.5 Handlingar som föreningar ska bifoga ansökan 

Bidragssökande förening ska alltid bifoga följande handlingar. Handlingarna får vara högst 

ett år gamla. 

• verksamhetsberättelse  

• resultaträkning samt fastställd balansräkning  

• revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår  

 

1.6 Värdegrund 

Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på demokratisk grund och 

bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

Verksamheterna ska verka för jämställdhet, inkludering och integration, god etik, ekologisk 

hållbarhet och ha ett drogförebyggande förhållningssätt. 

1.7 För sent gjord ansökan  
Ansökan som skickas in efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas. 
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1.8 Ansökningar i efterhand 

Det går inte söka bidrag i efterhand. (Detta gäller bara för kultur- och arrangemangsbidrag, 

ungdomsbidrag och projektbidrag).  

 

1.9 Handläggningstid  

Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden till och med beslut ska 

vara två månader från sista ansökningsdag, om sådan finns, annars från ankomstdag. Samma 

strävan gäller de bidrag som kräver nämndbeslut. 

 

1.10 Utbetalning av bidrag 

Beviljade bidrag till föreningar och organisationer betalas ut till angivet postgiro- eller 

bankkonto. 

Beviljade bidrag till privatpersoner betalas ut till angivet konto.  

Ungdomsbidrag betalas ut till målsmans konto om den som fått bidrag är omyndig. 

1.11 Arkivering 

Den bidragsmottagande föreningen/organisationen ska spara de handlingar som bifogats 

ansökan i minst 4 år efter bidragsårets utgång.  

 

1.12 Särskild prövning av ansökan 

Bidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter särskild 

prövning av Kultur- och fritidsnämnden.  

 

1.13 Kontroll 

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen stickprovskontroller på föreningarnas 

bidragsansökningar. Kontroll och uppföljning av aktivitetsbidraget sker årligen för ett 

slumpvist antal utvalda föreningar mot avstämning av Riksidrottsförbundets 

sammanställningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings- och dialogmöte där personal 

från kultur- och fritidsförvaltningen närvarar. 

1.14 Missbruk av bidragsreglerna 

Om det efter utbetalning av bidrag framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga 

uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala mottaget bidrag, helt eller delvis. 

Även bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas av 

bidragsmottagaren.  

Missbruk av erhållna bidrag eller osanna ansökningsuppgifter kan leda till indragna 

bidragsförmåner, helt eller delvis.  

 

1.15 Fordran på föreningen 

Om Håbo kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras 

innan något bidrag utbetalas.  

 

1.16 Rätt att neka bidrag 

Håbo kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt bidrag till de föreningar som 

befinner sig på obestånd. 

 

1.17 Tolkningsföreträde  

Håbo kommuns kultur- och fritidsnämnd har tolkningsföreträde vad gäller Håbo kommuns 

bidragsbestämmelser. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden har rätt att bestämma hur 

innehållet i reglerna om föreningsbidrag ska tolkas. 
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2. AKTIVITETSBIDRAG 

2.1 Syfte med bidraget 

Syftet med bidraget är att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 

 

2.2 Vem kan söka? 

Föreningar som sysslar med verksamhet för barn-och ungdomar i åldern 3-25 år 

 

2.3 Bidragsberättigad förening  
Utöver de allmänna bestämmelserna under punkten 1.3 ska följande villkor vara uppfyllda 

för att föreningen ska ha rätt till bidrag: 

• Föreningen ska ha minst 5 medlemmar i bidragsberättigad ålder 3-25 år, varav 5 ska vara 

boende i Håbo kommun  

• Föreningen ska ha en medlemsförteckning över antal medlemmar indelad i 

åldersgrupperna 3 - 12 år, 13 – 20 år och 21 – 25 år  

• Föreningen ska ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor/år  

 

2.4 Bidragsberättigad gruppaktivitet  
• En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3-25 

år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.  

• Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och 

avslutning.  

• Ledaren ska ha fyllt 13 år.  

• Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.  

• Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag  

• Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag kan 

göras för aktiviteter i rekryteringssyfte.  

• Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela 

sammankomsten.  

• Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska ha informerats om att den 

deltar i en bidragsberättigad aktivitet.  

• Föreningar kan inte ansöka om aktivitetsbidrag för lovverksamhet.  

 

2.5 Hur söker man? 

Ansökan sker digitalt på kommunens hemsida 

 

2.6 Sista ansökningsdatum  
Ansökan inklusive bilagor ska vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 

mars. 

 

2.7 Handlingar som ska bifogas ansökan  
Utöver de handlingar som ska bifogas ansökan enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.5  

ska föreningen skicka in en sammanställning av antal närvaromarkeringar (närvarokort).  

Föreningen är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter.  

Redovisningen ska på begäran av Håbo kommun kunna uppvisas i sin helhet.  

 

2.8 Bidragets storlek 

Aktivitetsbidraget baseras på det antal aktiviteter som föreningen bedrivit enligt 

bidragsreglerna. Föreningar erhåller bidrag för antal redovisade deltagartillfällen. 

Ersättningsnivån beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.  
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3. BIDRAG TILL PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR 

 

3.1 Syfte med bidraget  
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet för pensionärer och personer med 

funktionsvariation.  

 

3.2 Vem kan söka? 
Bidraget kan sökas av ideella föreningar som har pensionärer och/eller personer med 

funktionsvariation som huvudmålgrupp.  

 

Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. I handikappföreningarna räknas 

alla medlemmar med funktionsvariation oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall 

vara att främja verksamhet för personer med funktionsvariation.  

 

3.3 Hur söker man? 

Ansökan sker digitalt på kommunens hemsida 

 

3.4 Sista ansökningsdatum 
Ansökan inklusive bilagor ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 

december.  

3.5 Handlingar som ska bifogas ansökan 

Utöver de handlingar som anges under allmänna bestämmelser punkt 1.5 ska revisionsstyrkt 

medlemsförteckning gällande bidragsgrundande år bifogas till ansökan. 

3.6 Bidragets storlek  
Bidrag betalas ut till pensionärs- och handikappföreningar med ett belopp per medlem/år. 

Ersättningsnivån beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden. 
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4. UNGDOMSBIDRAG   

4.1 Syfte med bidraget 

Syftet med bidraget är att stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och 

ungdomar. Bidraget ska stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller 

arrangemang.  

4.2 Vem kan söka? 

Ungdomar som är 12-18 år och bosatta i Håbo kommun. Bidraget kan sökas både av 

föreningar och av ungdomar/ungdomsgrupper som inte är föreningsanknutna.  

4.3 För vad kan man söka? 

Aktiviteter, projekt och arrangemang av och för barn och unga. 

4.4 Hur söker man? 

Ansökan finns som ifyllbar pdf på kommunens hemsida. Ansökan skrivs ut, undertecknas 

och skickas sedan in per e-post till forening@habo.se 

4.5 Sista ansökningsdatum  

Ungdomsbidrag kan sökas löpande under hela året.  

4.6 Hur redovisar man? 

Redovisning av bidraget sker på särskild blankett senast en månad efter projektet är avslutat. 

Utbetalda pengar som inte använts i projektet ska återbetalas till kommunen.  

  

mailto:forening@habo.se
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5 KULTUR- OCH ARRANGEMANGSBIDRAG 

 

Det finns tre olika bidragsformer inom kategorin Kultur- och arrangemangsbidrag: 

5.1 Projektbidrag för publika arrangemang  

5.2 Verksamhetsbidrag för publika arrangemang  

5.3 Bidrag till traditioner och högtider  

 

5.1 PROJEKTBIDRAG FÖR PUBLIKA ARRANGEMANG 

 

5.1.1 Syfte med bidraget  
Syftet med bidraget är att möjliggöra för korta, tidsbegränsade arrangemang och projekt.  

 

5.1.2 Vem kan söka?  
Bidrag kan sökas av organisationer, till exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda 

personer eller grupp av enskilda personer  

 

5.1.3 För vad kan man söka? 

Publika kulturarrangemang, publika idrottsarrangemang och andra typer av publika 

arrangemang 

För att kunna få bidrag ska arrangemanget: 

 hålla god kvalitet och tillföra allmänheten ett brett utbud 

 vara öppet för allmänheten och präglas av allmänintresse 

 ha anknytning till Håbos kommuns område eller till kommunens medlemmar 

 följa de allmänna bestämmelserna om värdegrund enligt punkten 1.6 

Bidrag kan inte beviljas till: 

 investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen  

 projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning  

 stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål  

 projekt med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet  

 projekt inom utbildning eller forskning  

 renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  

5.1.4 Hur söker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. 

5.1.5 Sista ansökningsdatum 

Bidraget kan sökas tre gånger per år.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/1-30/4 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober året innan.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/5-31/8 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 februari.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/9-31/12 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 april.  
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5.1.6 Handlingar som ska bifogas ansökan 

Utöver de handlingar som föreningar ska bifoga enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.6  

ska det till ansökan bifogas en projektplan och en ekonomisk plan. 

5.1.7 Särskilda villkor 
Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att alla tillstånd behövs finns och att 

arrangemangen är försäkrade.  

 

5.1.8 Hur redovisar man? 

Redovisning av bidraget ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast en månad efter 

projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet ska återbetalas till 

kommunen. 

 

 

5.2 VERKSAMHETSBIDRAG FÖR PUBLIKA ARRANGEMANG 

 

5.2.1 Syfte med bidraget 
Syftet med bidraget är att möjliggöra för återkommande publika arrangemang. Bidraget är 

ett årligt bidrag. Verksamhetsbidrag kan beviljas till åretruntverksamheter men kan även ha 

karaktären av en festival med genomförande under en begränsad period men som har 

verksamhet året runt.  

 

5.2.2 Vem kan söka?  
Bidrag kan beviljas till ideella organisationer med etablerad och kontinuerlig verksamhet 

som genomför arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett 

brett utbud för allmänheten.  

 

5.2.3 För vad kan man söka? 

Återkommande publika arrangemang. Verksamhetsbidrag kan beviljas till 

åretruntverksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under 

en begränsad period men som har verksamhet året runt. 

För att kunna få bidrag ska verksamheten: 

 hålla god kvalitet och tillföra allmänheten ett brett utbud 

 vara öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse 

 anordnas av en organisation med säte i Håbo kommun  

 vara av väsentlig betydelse för Håbo kommun 

 huvudsakligen gynna boende i Håbo kommun 

 följa de allmänna bestämmelserna om värdegrund enligt punkten 1.6 

Bidrag kan inte beviljas till: 

 investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen  

 verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning  

 stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål  

 verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell 

näringsverksamhet  

 verksamhet inom utbildning eller forskning  

 renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  
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5.2.4 Hur söker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. 

5.2.5 Sista ansökningsdatum 

Ansökan inklusive bilagor ska vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 

november. Bidraget omfattar perioden 1 januari– 31 december nästkommande år.  

5.2.6 Handlingar som ska bifogas ansökan 

Utöver de handlingar som föreningar ska bifoga enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.5  

ska det till ansökan bifogas en kalkyl. 

5.2.7 Särskilda villkor 
Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att alla tillstånd behövs finns och att 

arrangemangen är försäkrade. 

 

5.2.8 Hur redovisar man? 

Redovisning av projektet ska ske på särskild digital blankett senast en månad efter projektet 

är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen.  

 

5.3 BIDRAG TILL TRADITIONER OCH HÖGTIDER 

 

5.3.1 Syfte med bidraget 

Syftet med bidraget är att stödja tillfälliga evenemang för allmänheten i Håbo kommun i 

samband med en traditioner eller högtider.  

5.3.2 Vem kan söka? 

Bidrag kan sökas av organisationer, t ex en ideell eller ekonomisk förening, enskilda 

personer eller en grupp av enskilda personer som är lokalt förankrade i närområdet.   

5.3.3 För vad kan man söka? 

Tillfälliga evenemang i samband med en traditioner eller högtider. 

För att kunna få bidrag ska projektet: 

 hålla god kvalitet och tillföra allmänheten ett brett utbud 

 tillföra ett mervärde för boende i Håbo  

 vara lokalt förankrade i Håbo  

Bidrag kan inte beviljas till: 

 investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen 

 projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning  

 stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål  

 projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell 

näringsverksamhet 

 projekt inom utbildning eller forskning  

 renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  

 lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till 

föreningen  

 arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar  
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5.3.4 Hur söker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. 

5.3.5 Sista ansökningsdatum 

Bidraget kan sökas tre gånger per år.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/1-30/4 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober året innan.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/5-31/8 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 februari.  

För arrangemang som ska genomföras under perioden 1/9-31/12 ska ansökan inklusive 

bilagor vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 april.  

5.3.6 Handlingar som ska bifogas ansökan 

Utöver de handlingar som föreningar ska bifoga enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.5  

ska det till ansökan bifogas en projektplan och en ekonomisk plan. 

 

5.3.7 Särskilda villkor 
Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att alla tillstånd behövs finns och att 

arrangemangen är försäkrade.  

 

5.3.8 Hur redovisar man? 

Redovisning av projektet ska ske på särskild digital blankett senast en månad efter projektet 

är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen. 
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6. UPPDRAGSBIDRAG 

 

6.1 Syfte med bidraget 

Syftet med uppdragsbidraget är att använda resurser och spetskompetens som finns hos 

lokala aktörer för att göra kultur- och fritidsutbudet i Håbo kommun ännu bättre. 

 

6.2 Hur söker man? 

Uppdragsbidraget skiljer sig från kultur- och fritidsnämndens övriga bidrag i och med att det 

inte är sökbart. Initiativet till uppdrag kommer från Kultur- och fritidsförvaltningen men kan 

även komma från föreningar och andra aktörer. 

6.3 Vem kan få uppdragsbidrag?  

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om uppdragsbidrag till föreningar och andra aktörer 

som bedriver en kontinuerlig kultur- eller fritidsverksamhet vilken: 

 kompletterar, utökar eller ersätter den kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs 

i kommunal eller annan regi  

 är av intresse och till nytta för kommuninvånarna  

 är utåtriktad och av stort värde för fler än de egna medlemmarna  

 

6.4 Sista ansökningsdatum 

Initiativ till uppdragsbidrag kan tas löpande under hela året genom kontakt med Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

6.5 Överenskommelse om uppdragsbidrag 

Kultur- och fritidsnämnden och den som erhåller bidraget skriver en överenskommelse om 

vilken typ av uppdrag som bidraget avser. Uppdragsöverenskommelser kan förändras och 

omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt. 

6.6 Särskilda villkor  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. 

 

6.7 Hur redovisar man? 

Redovisning av tidsbegränsade uppdrag sker på särskild blankett senast en månad efter 

avslutat uppdrag. Löpande uppdragsbidrag redovisas och följs upp årligen. Hur 

uppföljningen ska gå till preciseras i samband med att överenskommelsen fattas. 
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7. LOKAL- OCH DRIFTSBIDRAG 

 

7.1 Syfte med bidraget 

Bidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna 

lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen och verksamheter som bedrivs i 

kommunens lokaler. Stödet ska, för de föreningar som äger sin lokal/anläggning, även ge en 

möjlighet att göra nödvändiga investeringar i anläggningen. 

 

7.2 Hur söker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. Föreningar som inte tidigare 

erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning innan ansökan.  

 

7.3 Vem kan söka? 
Bidraget kan sökas av ideella föreningar med verksamhet som bedrivs i egna lokaler eller i 

lokaler som hyrs av annan part än kommunen. I särskilda fall kan Kultur- och 

fritidsnämnden besluta om bidrag till föreningar som hyr lokaler av Håbo kommun. 

 

För att kunna få bidra ska föreningen ha sitt säte i Håbo kommun och bedriva större delen av 

verksamheten i lokalen 

 

7.4 För vad kan man söka? 
Lokal- och driftskostnader. Bidrag kan ges för lokaler inom Håbo kommun, undantag kan 

ske efter särskild prövning.  

Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om föreningen har ett kontrakt 

som löper under hela året. 

 

7.5 Sista ansökningsdatum 

Ansökan inklusive bilagor ska ha kommit kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 

den 1 mars. 

 

7.6 Handlingar som ska bifogas ansökan 
Utöver de handlingar som föreningar ska bifoga enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.5  

ska föreningen kunna styrka sina kostnader och intäkter. 

 

7.7 Bidragets storlek 

Bidrag utgår med maximalt 50 % av föreningens beräknade nettolokalkostnad. Det högsta 

bidrag som kan betalas ut är 4,5 prisbasbelopp (vilket för år 2020 innebär max 212 850 kr).  

 

7.8 Särskilda villkor  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. I särskilda fall 

kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel eller belopp. 
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8. PROJEKTBIDRAG 
 

8.1 Syfte med bidraget 

Syftet med bidraget är att främja en hållbar utveckling av föreningars verksamhet. 

 

8.2 Vem kan söka? 

Bidrag kan sökas av ideella föreningar i Håbo kommun.  

 

8.3 För vad kan man söka? 

Olika typer av projekt som bidrar till en hållbar utveckling av föreningens verksamhet. 

 

8.4 Hur söker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. 

8.5 Sista ansökningsdatum 

Bidraget kan sökas tre gånger per år.  

För projekt som ska genomföras under perioden 1/1-30/4 ska ansökan inklusive bilagor vara 

kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober året innan.  

För projekt som ska genomföras under perioden 1/5-31/8 ska ansökan inklusive bilagor vara 

kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 februari.  

För projekt som ska genomföras under perioden 1/9-31/12 ska ansökan inklusive bilagor 

vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 april.  

8.6 Handlingar som ska bifogas ansökan 

Utöver de handlingar som föreningar ska bifoga enligt Allmänna bestämmelser punkten 1.5  

ska det till ansökan bifogas en kalkyl. 

8.7 Bidragets storlek 

Maximalt belopp att söka är 50 000 kronor.  

8.8 Särskilda villkor  

Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 

fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. I särskilda fall 

kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel eller belopp. 

 

8.9 Hur redovisar man? 
Redovisning av projektet ska ske på särskild digital blankett senast en månad efter projektet 

är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till kommunen. 
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9. NATTVANDRINGSBIDRAG  

9.1 Syfte 

Syftet med nattvandringsbidraget är att stärka intresset för vuxenvandring och öka 

vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas i Håbo kommun.  

 

9.2 Vem kan söka? 

Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att 

nattvandra.  

9.3 Hur ansöker man? 

Ansökan sker genom digital blankett på kommunens hemsida. 

9.4 Särskilda regler 

Nattvandrande förening som tilldelats nattvandringskväll engagerar 6 stycken 

vuxenvandrare och utser en kontaktperson inom gruppen/föreningen att fungera som 

vandringsvärd. Även föräldrar som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med den 

ansvariga föreningen. 

Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar mellan klockan 20.30 - 24.00. 

9.5 Bidragets storlek  
Ersättning för genomförd nattvandringskväll utgår med 2 400 kr per kväll. Bidraget 

utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister.  
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
1.1 Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 
1 oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019. Tidigare regler upphävs genom detta 
beslut. 
 
De allmänna bestämmelserna för bidrag gäller samtliga beslutade bidragsformer. 
 
Övergångsbestämmelser 
Då beslut om nya bestämmelser för bidrag tas sent under 2018 kommer vissa 
ansökningsdatum att vara andra för bidragsåret 2019 än de som står angivna i bestämmelser 
för respektive bidrag. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i god tid att meddela vilka 
datum som gäller för respektive bidrag under 2019. 
 
Successivt kommer digitala bidragsansökningar att införas.  
 
1.2 Syfte 
Bidragen är avsedda att vara ett stöd till lokala organisationer/föreningar som bedriver 
verksamhet för Håbo kommuns invånare.  
 
1.3 Värdegrund 
Verksamheter som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska vila på demokratisk grund och 
bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter  
… utifrån ekologisk hållbarhet  
… ha ett drogförebyggande förhållningssätt  
… ha ett barnrättsperspektiv  
… främja en god etik  
… ha en strävan mot ökat deltagande  
… ha ett ideellt engagemang  
… verka för jämställdhet och integration  
 
1.4 Sökande 
 

a. Definition av förening:  
• Föreningen ska ha minst 5 medlemmar bosatta i Håbo kommun  
• Föreningen ska ha stadgar och en demokratiskt vald styrelse  
• Föreningen ska bedriva ideell verksamhet  

 
b. Definition av bidragsberättigad förening: Ovanstående tre punkter samt att 

föreningen ska vara ansluten till riksorganisation. Förening kan efter särskild 
prövning av nämnd anses som bidragsberättigad även om medlemskap i 
riksorganisation saknas.  
 

c. Ungdomsbidrag kan sökas av enskild person eller grupp av enskilda personer. 
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d. Kultur- och arrangemangsbidrag; Projektbidrag för publika arrangemang samt 
Bidrag till traditioner och högtider, kan sökas av organisationer (juridiska personer), 
till exempel en ideell eller ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda 
 

1.5 Ansökan  
Ansökan från förening skall lämnas av den lokala huvudorganisationen och inte av 
sektionsstyrelse eller enskild person.  
 
1.6 Handlingar som föreningar/organisationer skall bifoga ansökan 
Bidragssökande organisation/förening skall bifoga följande med ansökan. Handlingarna 
skall vara aktuella och högst ett år gamla: 
 
a) verksamhetsberättelse  
 
b) resultaträkning samt fastställd balansräkning  
 
c) revisionsberättelse gällande föregående räkenskapsår  
 
d) Alla föreningar och organisationer som inför nytt år tänker använda kommunens lokaler 
eller söka bidrag, skall inkomma med ett revisionsstyrkt medlemsantal över antal 
medlemmar som är:  
 
0 – 2 år  
3 - 12 år 
13 – 20 år  
21 – 25 år  
26 – 65 år 
65 – år   
Personer med funktionsvariation, 26 – år   
 
Pensionärs- och handikappföreningar lämnar revisionsstyrkt medlemsantal över pensionärer 
respektive personer med funktionsvariation oavsett ålder. 
 
e) sammanställning av närvarokort (Gäller för Aktivitetsbidrag) 
 
f) föreningens organisationsnummer alternativt personnummer för firmatecknare 
 
1.7 Bidragsår  
Bidragsår är det år under vilket bidraget utbetalas av Kultur- och fritidsnämnden.  
 
1.8 Bidragsgrundande år 
Bidragsgrundande år är året före bidragsåret. (Detta gäller inte för Arrangemangs- och 
ungdomsbidrag).  
 
1.9 Ansökningstid  
Förening som inte inkommit med ansökan i tid är inte bidragsberättigad. 
 
1.10 Utbetalning av bidrag 
Beviljade bidrag betalas ut till av den sökande uppgivet postgiro- eller bankkonto.  
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1.11 Arkivering 
Den bidragsmottagande organisationen/föreningen skall spara de handlingar som åberopats 
vid ansökan i minst 4 år efter bidragsårets utgång.  
 
1.12 Tolkning av bestämmelser 
Tolkning av bestämmelser om ekonomiskt stöd till förening/organisation skall ske av 
Kultur- och fritidsnämnden.  
 
1.13 Särskild prövning av ansökan 
Bidrag som inte faller under gällande bidragsbestämmelser kan beviljas efter särskild 
prövning av Kultur- och fritidsnämnden.  
 
1.14 Försäkring 
Föreningens medlemmar och verksamhet skall vara försäkrade. Antingen genom anslutning 
till riksförbund eller på annat sätt. Enskild som får bidrag skall ha en försäkring som täcker 
projektet/arrangemanget. 
 
1.15 Revision  
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen revisioner av föreningarnas 
bidragsansökningar.  
 
1.16 Missbruk 
Missbruk av erhållna medel eller osanna ansökningsuppgifter leder till indragna 
bidragsförmåner helt eller delvis.  
 
1.17 Fordran på föreningen 
Om Håbo kommun har någon fordran på den bidragssökande kommer denna att regleras 
innan något bidrag utbetalas.  
 
1.18 Rätt att neka bidrag 
Håbo kommun förbehåller sig rätten att neka kommunalt lokalt bidrag till de föreningar som 
befinner sig på obestånd. 
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2. LOKALT AKTIVITETSBIDRAG 
 
2.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag till föreningar och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet. Regler för 
kommunalt lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) är antagna av Kommunfullmäktige den 1 
oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
2.2 Stödberättigad förening  
• Ska ha verksamhet i Håbo kommun  
• Ska ha antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor  
• Ska ha en verksamhet som gynnar boende i Håbo  
• Ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns.  
• Ska själv bedriva och ansvara för den verksamhet föreningen söker stöd för  
• Ska ha minst 5 medlemmar i bidragsberättigad ålder, varav 5 ska vara boende i Håbo 
kommun  
• Ska ha en medlemsförteckning  
• Ska ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor/år  
 
Ålder, fördelningsprinciper och ersättningsnivå  
Den bidragsberättigade medlemmen ska ha fyllt 3 år men inte fyllt 26 år under det 
verksamhetsår som ansökan avser. LOK-stödet baseras på det antal aktiviteter som 
föreningen bedrivit enligt bidragsreglerna. Föreningar erhåller en ersättningsnivå för 
redovisade deltagartillfällen som årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden.  
 
2.3 Stödberättigad gruppaktivitet  
• En godkänd sammankomst är en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 3-25 
år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.  
• Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och 
avslutning.  
• Ledaren ska ha fyllt 13 år.  
• Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.  
• Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag  
• Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag kan 
göras för aktiviteter i rekryteringssyfte.  
• Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela 
sammankomsten.  
• Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska ha informerats om att den 
deltar i en bidragsberättigad aktivitet.  
• Föreningar kan inte ansöka om LOK-stöd för lovverksamhet.  
 
2.4 Ansökan 
Föreningar ska komma in med en ansökan på anvisad blankett. Ansökan ska vara kultur-och 
fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 mars. Föreningen söker om stöd för att genomföra 
och driva sin verksamhet för kommande verksamhetsår med underlag hämtat från 
föregående års verksamhet. Ansökan ska signeras av föreningens firmatecknare.  
Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter.  
Redovisningen ska på begäran av Håbo kommun kunna uppvisas i sin helhet.  
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2.5 För sent gjord ansökan  
Ansökan som skickas in efter angiven sista ansökningsdag ska avvisas såvida inte 
föreningen kan visa att förseningen beror på omständigheter som bedöms som rimliga och 
relevanta.  
 
2.6 Utbetalning  
Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod och kontroll och betalas ut till  
föreningens plus- eller bankgirokonto. Utbetalning görs senast den 15 maj. Föreningarna kan 
inte få ut bidraget i förskott.  
 
2.7 Kontroll, uppföljning och återbetalningsskyldighet  
Den bidragssökande föreningen ska kunna visa att omfattningen av den verksamhet som 
denne söker bidrag för är riktig. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att 
utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter är föreningen skyldig att omgående återbetala 
mottaget stöd. Även bidrag som utbetalats för aktivitet som inte genomförts ska återbetalas 
av bidragsmottagaren.  
 
Kontroll och uppföljning av det redovisade LOK-stödsbidraget sker årligen för ett slumpvist 
antal utvalda föreningar. Uppföljningen sker vid ett avstämnings- och dialogmöte där 
personal från kultur- och fritidsförvaltningen närvarar. Även stickprovskontroller kan 
förekomma. 
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3. BIDRAG TILL PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR  
 
3.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag till pensionärs- och handikappföreningar. Regler för Bidrag till pensionärs- och 
handikappföreningar är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och gäller från 
den 1 januari år 2019.  
 
3.2 Syfte  
Bidraget är avsett att stimulera föreningsverksamhet för pensionärer och personer med 
funktionsvariation.  
 
3.3 Sökande  
Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har pensionärer och/eller personer med 
funktionsvariation som huvudmålgrupp.  
 
Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. I handikappföreningarna räknas 
alla medlemmar med funktionsvariation oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall 
vara att främja verksamhet för personer med funktionsvariation.  
 
3.4 Regler  
Bidrag utgår till pensionärs- och handikappföreningar med grundbelopp per medlem/år, som 
årligen beslutas av kultur- och fritidsnämnden. 
 
3.5 Ansökan  
Ansökan sker på blankett som laddas ner från kommunens hemsida, digitalt eller erhålls från 
kultur- och fritidsförvaltningen.  
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 december. 
Revisionsstyrkt medlemsförteckning gällande bidragsgrundande år bifogas till ansökan. 
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4. UNGDOMSBIDRAG  
 
4.1 Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Ungdomsbidraget är antaget av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 
och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
4.2 Syfte  
Bidrag till föreningar och till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna i syfte att 
stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett 
att stimulera till särskilda projekt och arrangemang. 
 
4.3 Sökande 
Bidraget kan sökas av unga mellan 12 – 18 år bosatta i Håbo kommun. 
 
4.4 Regler 
Bidraget skall stödja ungdomars egna initiativ till särskilda aktiviteter eller arrangemang. 
Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för 
snabb handläggning. Kontaktperson från kultur- och fritidsförvaltning utses som stöd och 
hjälp.  
 
4.5 Ansökan  
Bidraget kan sökas löpande under hela året. Ansökan sker genom en skriftlig 
projektbeskrivning som inkluderar ekonomi. 
 
4.6 Utbetalning av bidrag 
Utbetalning av bidrag sker till målsmans konto om den som fått bidrag är omyndig 
 
4.7 Redovisning 
Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter 
projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 
kommunen. 
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5. REGLER FÖR KULTUR- OCH ARRANGEMANGSBIDRAG 
 
Inledning  
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Kultur och arrangemangsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 
oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
Det finns tre olika bidragsformer inom kategorin. 
 

a. Projekt för publika arrangemang 
b. Verksamhetsbidrag för publika arrangemang 
c. Bidrag till traditioner och högtider 

 
Bidrag till publika arrangemang tjänar flera syften. Dels öppnar det upp för att inom samma 
kategori kunna ge bidrag inte bara till kulturarrangemang, utan även till idrottsarrangemang 
och kanske även till andra typer av arrangemang. Men det handlar också om att tydliggöra 
att man inom denna bidragskategori ger bidrag till arrangemang för publik, och att 
upplevelsen för besökaren står i centrum.  
 

5.1 Projektbidrag för publika arrangemang  
 
5.1.1 Syfte  
Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till 
ett brett utbud för allmänheten. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade arrangemang och 
projekt. Det betyder att man inte kan få projektbidrag under en lång rad år för samma, 
återkommande projekt. För den typen av arrangemang kan verksamhetsbidrag för 
arrangemang sökas. 
 
5.1.2 Sökande  
Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller 
ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som genomför arrangemang som 
präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.  
 
5.1.3 Regler  
 
Allmänna krav  
Bidrag kan beviljas till  
• projekt som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud  
• projekt som är öppna för allmänheten och präglas av allmänintresse  
• projekt som har anknytning till Håbos kommuns område eller till kommunens medlemmar 
 
Bidrag kan inte beviljas till 
• projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi  
• investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen  
• projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning  
• stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål  
• projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet  
• projekt inom utbildning eller forskning  
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• renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  
 
 
5.1.4 Ansökan 
Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas 
projektplan och ekonomisk plan. 
 
5.1.5 Bedömningskriterier 
 
Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen 
förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, 
samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.  
 
Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det 
förväntade publika genomslaget.  
 
Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, 
bland annat bredden på finansieringen.  
 
Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett 
brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de 
ansökningar som kommer in. 
 
Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att 
alla tillstånd behövs finns och att arrangemanget är försäkrat.  
 
5.1.6 Praxis för bidrag till idrotts- och andra arrangemang  
Då bidrag till publika idrottsarrangemang inte finns idag, saknas det en praxis för vilken typ 
av arrangemang som skulle kunna beviljas bidrag. Dessa arrangemang förväntas ha en hög 
nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen 
genomförs ofta i samarbete/samverkan med ett förbund. Arrangemanget är ofta för vuxna 
deltagare men kan även vara för ungdom. Arrangemangen kan vara både tillfälliga, och 
klassas då som projektbidrag, och årligt återkommande, och ingår då bland 
verksamhetsbidragen. 

5.1.7 Redovisning 
Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter 
projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 
kommunen. 
 

5.2 Verksamhetsbidrag för publika arrangemang  
 
5.2.1 Syfte  
Möjliggöra publika arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse och bidrar till 
ett brett utbud för allmänheten. Avser årligt bidrag till etablerad och kontinuerlig verksamhet 
och av väsentlig betydelse för Håbo. Verksamhetsbidrag kan beviljas till 
åretruntverksamheter men kan även ha karaktären av en festival med genomförande under 
en begränsad period men som har verksamhet året runt.  
 
5.2.2 Sökande  
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Bidrag kan beviljas till ideella organisationer som genomför arrangemang som präglas av 
kvalitet och allmänintresse och bidrar till ett brett utbud för allmänheten.  
 
5.2.3 Regler  
 
Allmänna krav  
 
Bidrag kan beviljas till  
• verksamhet som har god kvalitet och tillför allmänheten ett brett utbud  
• verksamhet som är öppen för allmänheten och präglas av allmänintresse  
• verksamhet som anordnas av en organisation med säte i Håbo kommun  
• verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Håbo  
 
Bidrag kan inte beviljas till  
• verksamhet i kommunala förvaltningars eller bolags regi  
• investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen  
• verksamhet med övervägande religiös eller politisk inriktning  
• stödgalor eller annan verksamhet för välgörande ändamål  
• verksamhet med huvudsakligt syfte att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet  
• verksamhet inom utbildning eller forskning  
• renodlad pedagogisk verksamhet som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  
 
5.2.4 Ansökan 
Ansökan görs senast den 1 april på särskild blankett. Bidragsåret som söks för omfattar 
perioden 1 juli – 30 juni. Handlingar, enligt ”Bestämmelser för bidrag mm i Håbo kommun” 
punkt 1.6, skall bifogas ansökan. 
 
5.2.5 Bedömningskriterier  
 
Kvalitet. Inom detta kriterium bedöms kvaliteten på de upplevelser som arrangemangen 
förväntas ge upphov till, kvaliteten på/förutsättningarna för produktion och genomförande, 
samt de kompetenser och den erfarenhet som finns hos den sökande.  
 
Publikarbete. Inom detta kriterium bedöms arbetet med målgrupper, marknadsföring och det 
förväntade publika genomslaget.  
 
Ekonomisk bärighet. Inom detta kriterium bedöms såväl kortsiktig som långsiktig bärighet, 
bland annat bredden på finansieringen.  
 
Brett utbud. Inom detta kriterium bedöms i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett 
brett utbud för allmänheten. Detta görs löpande utifrån en samlad bedömning av de 
ansökningar som kommer in. 
 
Säkerhet, tillstånd och försäkringar. Arrangören ansvarar för att arrangemangen är säkra, att 
alla tillstånd behövs finns och att arrangemangen är försäkrade. 
 
5.2.6 Redovisning och uppföljning 

Verksamheten redovisas och bidraget följs upp i samband med nästa års ansökan. 



 

 Regel 13(18) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-02-06 KS 2016/00281 nr 88305 

 

 

5.3 Bidrag till traditioner och högtider  
 
5.3.1 Syfte  
Möjliggöra projekt som bidrar till utveckling av Håbo och/eller bidrar till ett mervärde för 
boende i Håbo. Avser bidrag till korta, tidsbegränsade projekt.  
 
5.3.2 Sökande 
Bidrag kan beviljas till organisationer (juridiska personer), till exempel en ideell eller 
ekonomisk förening, enskilda eller grupp av enskilda som är lokalt förankrade i närområdet.  
 
5.3.3 Regler  
 
Allmänna krav  
Bidrag kan beviljas till  
• projekt som har god kvalitet  
• projekt som tillför ett mervärde för boende i Håbo  
• projekt som är lokalt förankrade i Håbo  
• projekt som bidrar till att utveckla Håbo  
 
Bidrag kan inte beviljas till  
• projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi  
• investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen  
• projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning  
• stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål  
• projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet  
• projekt inom utbildning eller forskning  
• renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform  
• lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till 
föreningen  
• arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar  
 
5.3.4 Ansökan 
Ansökan kan göras löpande under året på särskild blankett. Till ansökan skall det bifogas 
projektplan och ekonomisk plan. 
 
5.3.5 Bedömningskriterier  
Bedömningskriterier som tas hänsyn till är kvaliteten på projekten, på vilket sätt projektet 
bidrar till utveckling av Håbo, samt på vilket sätt det skapar ett mervärde för de boende i 
Håbo. Dessutom tas hänsyn till i vilken utsträckning projekten bidrar till ett brett utbud, 
vilket görs löpande utifrån en samlad bedömning av de ansökningar som kommer in. 
 
Arrangören ansvarar för att arrangemanget är säkert, att alla tillstånd behövs finns och att 
arrangemanget är försäkrat. 
 
5.3.6 Redovisning 
Redovisning av bidraget skall ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast 3 månader efter 
projektet är avslutat. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 
kommunen. 
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6. UPPDRAGSBIDRAG  
 
6.1 Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Uppdragsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 
och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
6.2 Omförhandling av tidigare avtal 
De avtal som finns enligt tidigare regler/avtal sägs upp för omförhandling. 
 
6.3 Syfte 
Uppdragsbidrag innebär stöd från kommunen till följd av särskilda avtal och 
överenskommelser om utförande av uppdrag. Huvudsakligen är det föreningar som utöver 
medlemsverksamheter har en tydlig verksamhet eller anläggning som riktar sig till 
allmänheten. Äldre avtal om bidrag samt lokalbidragen till hembygds- och 
bygdegårdsföreningar inkluderas i detta bidrag.  
 
Överenskommelser om Uppdragsbidrag, eller avtal med föreningar, har tidigare tecknats 
med Bålsta Alpina Klubb, Bålsta Cykelklubb, Bålsta Skidklubb, Bålsta Frisbeeklubb, 
Träningshus 1 samt SISU Idrottsutbildarna. Håbo Kultur- och Hembygdsförening, Lilla 
Hagalunds Vänner, Skokloster Bygdegårdsförening, Skokloster Gille och Övergrans 
Bygdegårdsförening har fått lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar. Ett antal 
andra föreningar skulle det vara lämpligt, att i stället för andra bidragsformer, skriva avtal 
om uppdragsbidrag med.  
 
6.4 Sökande 
Bidrag kan beviljas ideella föreningar, som utöver medlemsverksamheter har en tydlig 
verksamhet eller anläggning som riktar sig till allmänheten. Bidrag kan även beviljas 
organisationer med specifika lokal- eller anläggningsbehov för sin föreningsverksamhet, 
som inte kan tillgodoses av kommunen. 
 
6.5 Regler 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om Uppdragsbidrag utifrån underlag från förvaltning 
och berörd förening och med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Stöd och ersättning 
fastställs av kultur- och fritidsnämnden inför varje verksamhetsår. 
Uppdragsöverenskommelser och avtal följs upp kontinuerligt i förhållande till hur 
verksamheten bedrivs och utvecklas. Nivån för stöd och ersättning omprövas för varje år i 
förhållande till hur verksamheten bedrivs, hur överenskommelser är utformade och med 
hänsyn till ekonomiska förutsättningar i budget. Avtal och uppdragsöverenskommelser 
förändras och omprövas när så bedöms lämpligt och möjligt. 
 
6.6 Ansökan 
Ansökan/inledande av diskussion om uppdragsbidrag, kan göras löpande genom kontakt 
med Kultur och fritidsförvaltningen. 
 
6.7 Fördelningskriterier  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 
fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. 
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6.8 Redovisning, uppföljning och revidering av avtal 
Bidraget redovisas och följs upp årligen. Eventuell revidering av uppdragsbidraget kan göras 
löpande.
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7. LOKAL- OCH DRIFTSBIDRAG 
 
7.1 Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Lokal- och driftsbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 
2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
7.2 Syfte  
Lokal- och driftsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som 
bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen och verksamheter som 
bedrivs i kommunens lokaler. Stödet ska, för de föreningar som äger sin lokal/anläggning, 
även ge en möjlighet att göra nödvändiga investeringar i anläggningen. 
 
7.3 Sökande 
Bidragsformen riktar sig till ideella föreningar med verksamhet som bedrivs i egna lokaler 
eller i lokaler som hyrs av annan part än kommunen.  
 
7.4 Regler  
• Föreningen ska ha sitt säte i Håbo kommun.  
• Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i lokalen. 
• Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning 
innan ansökan.  
• Bidrag ges för lokaler inom Håbo kommun, undantag kan ske efter särskild prövning.  
• I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag till föreningar som hyr 
lokaler av Håbo kommun. 
• Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter. 
• Bidrag till hyreskostnader kan utbetalas under bidragsåret om föreningen har ett kontrakt 
som löper under hela året.  
• Bidrag utgår med maximalt 50 % av föreningens beräknade nettolokalkostnad och högst 
4,5 prisbasbelopp.  
• I särskilda fall kan Kultur- och fritidsnämnden besluta om bidrag med högre procentandel 
eller belopp. 
• Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter. 
 
7.5 Ansökan 
Ansökan om lokal- och driftsbidrag skall göras senast den 1 mars till kultur- och 
fritidsförvaltningen enligt ovanstående regler. 
 
7.6 Fördelningskriterier  
Bidraget är inget generellt bidrag utan prioritering görs utifrån kultur- och 
fritidsförvaltningens bedömning av angelägenhetsgrad och befintliga resurser. 
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8. PROJEKTBIDRAG 
 
8.1 Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Projektbidrag är antagna av Kommunfullmäktige den 1 oktober 2018 och 
gäller från den 1 januari år 2019.  
 
8.2 Syfte 
Bidraget går att söka bidrag för olika typer av projekt som bidrar till en hållbar utveckling av 
föreningens verksamhet. 
 
8.3 Sökande 
Bidrag kan beviljas till ideell förening.  
 
8.4 Regler 
Bidraget kan sökas av föreningar i Håbo kommun. Maximalt belopp att söka är 50 000 
kronor. Bidraget kan inte sökas i efterhand.  
 
8.5 Ansökan 
Ansökan kan göras vid två tillfällen. Senast den 1 april för projekt som avser att starta under 
kommande höst samt senast den 1 oktober för projekt som avser starta under kommande vår. 
 
8.6 Redovisning 
Verksamhets- och ekonomisk redovisning av projektet skall göras senast 3 månader efter 
avslutat projekt. Utbetalda pengar som inte använts i projektet skall återbetalas till 
kommunen. 
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9. NATTVANDRING I HÅBO KOMMUN 

9.1 Inledning 
Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika ekonomiska 
bidrag. Regler för Nattvandring i Håbo kommun är antagna av Kommunfullmäktige den 1 
oktober 2018 och gäller från den 1 januari år 2019.  
 
9.2 Syfte 
Syftet med nattvandringsbidraget är att stärka intresset för vuxenvandring och öka 
vuxennärvaron i miljöer där ungdomar vistas.  
 
9.3 Sökande 
Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att 
nattvandra  
 
9.4 Regler 
Nattvandrande förening som tilldelats nattvandringskväll engagerar 6 stycken 
vuxenvandrare och utser en kontaktperson inom gruppen/föreningen att fungera som 
vandringsvärd. Även föräldrar som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med den 
ansvariga föreningen. 
Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar mellan klockan 20.30 - 24.00. 

Ersättning för genomförd nattvandringskväll utgår med 2400 kr/per kväll. Bidraget utbetalas 
till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister. Nattvandringsersättningen 
betalas ut till förening som ansökt, beviljat och genomfört nattvandring.  

9.5 Ansökan 

Ansökan görs på kommunens webbplats. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Förtydligande inför ärendets behandling i kommunstyrelsen 

Då ärendet behandlades vid rådsberedning efterfrågades tydligare 

information om hur förändringarna påverkar föreningarna. Frågan skickades 

till kultur- och fritidsförvaltningen som svarar följande:  

De nya reglerna kommer inte påverka föreningarna ekonomiskt 

Praktiskt kommer föreningar kunna ladda upp fler dokument i 

bidragssystemet FRI (kalkyler, redovisningar mm) 

Praktiskt kommer det också finnas fler ”fasta” sista ansökningsdatum för 

vissa bidragstyper (istället för som tidigare då ansökningar skett löpande 

under året). Detta för att vi ska ha en bättre översyn över inkomna 

ansökningar, förbättra handläggningsprocessen samt kunna fördela 

bidragspengarna på ett bättre sätt. 

Föreningar kommer behöva skicka in en redovisning, som regel en månad, 

efter utbetalt bidrag (gäller inte alla bidrag men de flesta) – sker även detta 

digitalt i FRI 

Uppdragsbidragen är heller inte förändrade, utan det är bara förtydligat 

hur det fungerar. Texten innan var väldigt rörig och var öppen för tolkning 

hos föreningarna.  

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 264 Dnr 2019/00383 

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar, för Håbo kommuns del, förbundsordning för

räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för Håbo kommuns del, anta reglemente

för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och reglemente för revi-

sorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

Sammanfattning 

Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett kom-

munalförbund, om gemensam räddningstjänst. Räddningstjänsten har nu ta-

git fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till nytt reglemente för 

direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag till nytt regle-

mente för räddningstjänstens revisorer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 209 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen 

______________ 

Ärende 12



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 209 Dnr 2019/00383  

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar, för Håbo kommuns del, förbundsordning för 

räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för Håbo kommuns del, reglemente för 

direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och reglemente för revisorer 

i Räddningstjänsten Enköping-Håbo.     

Sammanfattning  

Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett kom-

munalförbund, om gemensam räddningstjänst. Räddningstjänsten har nu ta-

git fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till nytt reglemente för 

direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag till nytt regle-

mente för räddningstjänstens revisorer.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen   

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar, för Håbo kommuns del, förbundsordning för 

räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för Håbo kommuns del, reglemente 

för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och reglemente för 

revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo.     

 

Sammanfattning 

Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 

kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. Räddningstjänsten har 

nu tagit fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till nytt 

reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag 

till nytt reglemente för räddningstjänstens revisorer.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen   

__________ 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo  

 



Registrering:
Dokument ID:
Beslutad i KF:

2019-09-21
STY-0244
Enköping §48-2015
Håbo        §47-2014

Postadress:
Västra Ringgatan 6
745 31  ENKÖPING

www.rtjeh.se

Telefon:
0171-47 56 00

Organisationsnummer:
222000-2410

Postgiro:
32850-0

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping – Håbo

§ 1 Benämning och säte
Förbundet benämns Räddningstjänsten Enköping - Håbo och har sitt säte i Enköpings kommun.

§ 2 Medlemmar  
Medlemmar i förbundet är Enköpings kommun och Håbo kommun.

§ 3 Ändamål
Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §.

Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre 
kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

§ 4 Verksamhetsinriktning
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och 
därutöver utföra ett antal tilläggsuppdrag enligt nedan.

Ingår i medlemsbidrag
 Tillvarata medlemmarnas intressen i den regionala utvecklingen för räddningstjänsterna i 

Mälardalen
 Utbilda skolelever inom området säkerhet
 Utbilda kommunernas personal inom området säkerhet
 Stödja kommunerna i arbetet med Krisberedskap

Med fast årlig ersättning 
 Underhålla kommunernas anläggningar för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) 

Med rörlig ersättning 
 Stödja kommunerna som sakkunnig i plan- och byggprocesser
 Stödja kommunerna inom övriga uppgifter inom förbundets kompetensområde
 Utföra resurskrävande uppgifter i kommunernas arbete med krisberedskap

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och finansiering med avgifter
 Handlägga tillstånd och utföra tillsyn

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra ytterligare uppgifter. 
Förbundet kan även, efter överenskommelse med medlemmarna, utföra uppgifter åt annan än 
medlem.

Förbundets verksamhet och mål beskrivs i en årlig verksamhetsplan som beslutas av 
förbundsdirektionen.
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§ 5 Förbundsdirektion
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av sex 
ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre ledamöter. 
Varje ledamot ska ha en ersättare.

Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall skifta 
mellan kommunerna.

För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente vilket fastställs genom samstämmiga 
beslut av respektive kommuns kommunfullmäktige.

§ 6 Revisorer
För granskning av förbundet och dess verksamhet skall finnas fyra revisorer. Kommunfullmäktige för 
respektive medlemskommun utser två revisorer vardera. 

Varje fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

Revisorernas berättelse ska tillsammans med kommunalförbundets årsredovisning överlämnas till 
respektive medlemskommuns fullmäktige som beviljar ansvarsfrihet.

§ 7 Styrning och insyn
Ärenden i direktionen får väckas av:

 ledamot av direktion 
 medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
 organ under direktionen, om direktionen har medgivit sådan rätt.

Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med medlemmarna. 

För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett ägarsamråd bildas bestående av 
medlemmarna och förbundet. 
Medlemmarna och förbundet ska delta i ett ägarsamråd vilket skall hållas minst en gång per år. 
Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom ägarsamrådet. Kallelse till ägarsamråd 
hanteras av förbundschefen. 

§ 8 Budget och ekonomisk styrning
Medlemmarna ska samråda med direktionen om budget för nästkommande år senast före maj 
månads utgång. Medlemmarna ska enas om förbundets budgetram senast före maj månads utgång. 

Direktionen ska senast före december månads utgång fastställa förbundets budget för 
nästkommande år. 
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Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning med ett rimligt överskott i både budget och bokslut. 
 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Soliditeten ska inte understiga 5 % och följs upp som ett mått på långsiktig finansiell ställning.

Ekonomisk uppföljning skall ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas 
medlemmarna.

§ 9 Fördelning av kostnader
Kostnader för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt täckas av 
medlemsbidrag från medlemmarna. 

Enköpings kommuns medlemsbidrag ska utgöra 65 % av kostnaderna för förbundets verksamhet och 
Håbo kommuns medlemsbidrag ska utgöra 35 %. Bidraget skall erläggas kvartalsvis.

Nya hyreskostnader hanteras separat vilket innebär att kommunerna ska finansiera utökade 
hyreskostnader för nya brandstationer i respektive kommun.

§ 10 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer 
skall utgå enligt reglementen för direktionen och revisorer. 

§ 11 Lokaler
Medlemmarna skall hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna ska 
regleras i särskilda avtal. 

§ 12   Kostnader som överstiger kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den kommuns 
skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

§ 13 Tillgång till digitala kartor och tillhörande databaser
Medlemskommunen ska utan kostnad för förbundet tillhandahålla digitala kartor och tillhörande 
databaser, t ex fastighetsregister och brandpostnät.

§ 14 Andelsbestämning
Medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder fördelade efter de grunder 
som gäller bidragets erläggande till förbundet enligt § 8.

Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde.
 
§ 15 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Kungöranden och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets web-plats.
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§ 16   Uppsägning
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per den 1 
januari med en uppsägningstid om två år varvid förbundet ska upplösas. 

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna skall regleras med avseende på 

 Tillgångar och skulder
 Utrustning och materiel utan bokfört värde 
 Kostnader för uppsägning av avtal 
 Fördelning av personal
 Reglering av rättstvister
 Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och skulder 
vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

§ 17 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när 
uppsägningstiden i § 15 är till ända skall förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen skall den i § 9 
angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån 
det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom försäljning eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att upplösningen inte försvåras av ekonomiska 
skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med syfte att parterna efter en upplösning skall 
kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och säkerhetsnivå. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i sin 
helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltnings-berättelsen skall delges var och en av 
medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är 
förbundet upplöst.
 
En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen får väcka 
talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slut-redovisningen delgavs 
medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder 
skall likvidationen fortsättas.

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Enköpings kommun överta vården av de handlingar som 
tillhört förbundet. 
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§ 18 Tvister
Tvist mellan medlemmarna angående detta förbund skall avgöras enligt lag om skiljeförfarande där 
varje medlem utser en skiljeman och medlemmarna gemensamt utser en skiljeman.

§ 19 Ändring i förbundsordning
Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 
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Reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo

§ 1 Ansvarsområde
Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv.

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen: 

 Är personalpolitiskt organ med ansvar för förbundets lönepolitik.
 Är arkivmyndighet.
 Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen och GDPR.
 Upphandlar och tillsätter skorstensfejarmästare.
 Fastställer taxor för förbundet.
 Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt samordnas med medlemmarnas 

egen upphandling.

Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor. 

§ 2 Konstituering
Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Vid ny mandatperiod sker valet 
senast under januari månad.

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget skall den ledamot med 
längst tjänstgöringsperiod i förbundsdirektionen fullgöra ordförandeuppdraget.

Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast 
ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.

§ 3 Kallelse
Kallelse till sammanträde med direktionen skall utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. 
Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöterna inom tid som 
direktionen bestämmer. 
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§ 4 Beslut 
För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i 
direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst.

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställs för 
justering av protokoll.

Förbundschefen äger rätt till protokollsanteckning. Protokollet skall justeras av ordföranden och en 
ledamot.

Direktionen kan besluta om att en paragraf skall justeras omedelbart. 

§ 5 Delegering & firmatecknare
Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet samt för varje mandatperiod ta 
beslut om förbundets firmatecknare.

§ 6 Ersättningar
Ledamöter och ersättare i direktionen arvoderas per månad enligt nedanstående. Procentsatsen 
avser gällande inkomst-basbelopp.

 Ordförande 7 %
 Vice ordförande 5 %
 Ledamöter 2 %

Ersättare för ledamöter i direktionen erhåller ett sammanträdesarvode på 2 % vid mötesnärvaro.

Ledamöter och ersättare i direktionen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, traktamente, 
reseersättning samt övriga kostnadsersättningar
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Reglemente för revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

1 § Organisation
Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera för varje 
mandatperiod. Tjänstgöringstiden förlängs efter en mandatperiod för arbetet med revision av 
föregående års bokslut. Ordförande utses av revisorerna själva.

2 § Revisorernas uppgifter
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet.

3 § Budget
Förbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

4 § Sakkunniga
Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 
gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5 § Sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.  

Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 
15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv 
skall tas upp i protokoll.

6 § Ersättning
Revisorerna arvoderas per år med 4,35 % av ett inkomst-basbelopp samt ett mötesarvode 
motsvarande 1,5 % av ett inkomst-basbelopp när de sammanträder.

Utöver arvoden ovan har revisorerna rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar.

7 § Arkiv
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

8 § Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess 
helhet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 265 Dnr 2019/00363 

Nytt samverkansavtal och reglemente för gemen-
samma lönenämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam

lönenämnd med Håbo kommun och Trosa kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den

gemensamma lönenämnden. 

3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den gemen-

samma lönenämnden. 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i

respektive kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 

Håbo kommun och Trosa kommun har sedan den 1 oktober 2005 en gemen-

sam lönenämnd. Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma 

nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.  

Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka önskat att ytterligare kommun ska 

ansluta sig till befintligt samarbete. Detta för att den gemensamma lönead-

ministrationen med fysisk placering och arbetsgivaransvar i Håbo kommun 

ska göras ytterligare effektiv och minska sårbarheten. Samtidigt önskas 

större volym för gemensamma framtida investeringar så att kommunerna 

kan upprätthålla en modern lönehantering. Frågan om utökad lönesamver-

kan har tidigare beslutats av fullmäktige, 2019-04-01, § 48.  

Från och med januari 2020 föreslås att Salems kommun ansluts till den ge-

mensamma lönenämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag POF 2019-11-12 § 45 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nytt reglemente 

Förslag till nytt samverkansavtal 

______________ 

Ärende 13



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 45 Dnr 2019/00363  

Nytt samverkansavtal och reglemente för gemen-
samma lönenämnden 

Personal- och förhandlingsutskottets förslag till beslut 

1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam 

lönenämnd med Håbo kommun och Trosa kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 

gemensamma lönenämnden.  

3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den gemen-

samma lönenämnden.  

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

respektive kommun fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning  

Håbo kommun och Trosa kommun har sedan den 1 oktober 2005 en gemen-

sam lönenämnd. Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma 

nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.  

Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka önskat att ytterligare kommun ska 

ansluta sig till befintligt samarbete. Detta för att den gemensamma lönead-

ministrationen med fysisk placering och arbetsgivaransvar i Håbo kommun 

ska göras ytterligare effektiv och minska sårbarheten. Samtidigt önskas 

större volym för gemensamma framtida investeringar så att kommunerna 

kan upprätthålla en modern lönehantering. Frågan om utökad lönesamver-

kan har tidigare beslutats av fullmäktige, 2019-04-01, § 48.  

Från och med januari 2020 föreslås att Salems kommun ansluts till den ge-

mensamma lönenämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente 

Förslag till nytt samverkansavtal  

______________ 

Beslutet skickas till: 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-10-31 KS 2019/00363 nr 92698 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Marisa Lindblom, personalchef 
0171-525 21 
marisa.lindblom @habo.se 

 

Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensamma 
lönenämnden 

Förslag till beslut  

1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam 

lönenämnd med Håbo kommun och Trosa kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 

gemensamma lönenämnden.  

3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den 

gemensamma lönenämnden.  

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

respektive kommun fattar motsvarande beslut. 

 

Sammanfattning 

Håbo kommun och Trosa kommun har sedan den 1 oktober 2005 en 

gemensam lönenämnd. Håbo kommun är värdkommun och den 

gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.  

Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka önskat att ytterligare kommun ska 

ansluta sig till befintligt samarbete. Detta för att den gemensamma 

löneadministrationen med fysisk placering och arbetsgivaransvar i Håbo 

kommun ska göras ytterligare effektiv och minska sårbarheten. Samtidigt 

önskas större volym för gemensamma framtida investeringar så att 

kommunerna kan upprätthålla en modern lönehantering. Frågan om utökad 

lönesamverkan har tidigare beslutats av fullmäktige, 2019-04-01, § 48.  

Från och med januari 2020 föreslås att Salems kommun ansluts till den 

gemensamma lönenämnden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Förslag till nytt reglemente 

– Förslag till nytt samverkansavtal  

  

__________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-10-31 KS 2019/00363 nr 92698 

 

Beslut skickas till 

Salems kommun 

Trosa kommun 

Gemensamma lönenämnden  

 



 

 

 

 

SAMVERKANSAVTAL 

Håbo, Trosa och Salems kommuner bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd. 

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation. 

1§ Uppgifter mm 

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Håbo, Trosa och 
Salems kommuner. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration. 

Lönenämnden svarar för: 

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion i Håbo kommun. 
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och 

förtroendevalda i Håbo, Trosa och Salems kommuner. 
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet, 

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till 
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till 
respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring. 

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar och avtal som reglerar anställningsvillkor för 
anställda och förtroendevalda. 
 

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för: 

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som 
överenskommes. 

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet 
- Att informera de andra kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan 

komma att påverka löneadministrationen. 

2§ Administration 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 

3§ Äganderätt till egendom mm 

För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver 
för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den 
personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde. 

4§ Försäkring 

Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för 
lönenämndens verksamhet försäkras. 

5§ Kostnadsfördelning mm 

Budget 
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Lönenämnden ska i februari eller av nämnden annan beslutad tidpunkt, året före det aktuella 
budgetåret, redovisa budgetförslag till nämnden fördelat mellan de tre kommunerna utifrån en 
prognos över antalet utbetalda löner och priser som redovisas nedan under kostnadsfördelning. 

Samråd med Trosa och Salems kommuner ska ske senast under mars månad före det aktuella 
budgetåret. Håbo kommun ska senast under november månad samma år fastställa budgeten för 
lönenämnden. 

Kostnadsfördelning 

Håbo kommun ansvarar för att lönenämndens kostnader står i överensstämmelse med budgeten 
2020. 

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun med 120 kr per utbetald lön och månad, år 
2020.  

Avviker antalet löner väsentligt mellan kommunerna ska detta regleras vid bokslutet. 

Revidering ska göras årsvis under avtalsperioden, därför ska det totala priset för Trosa och Salems 
kommuner göras årligen. 

Trosa och Salems kommuner ersätter Håbo kommun månadsvis i efterskott, baserat på antalet 
utbetalda löner respektive månad. 

Skulle oförutsedda kostnader uppstå under året, exempelvis driftstörningar i lönesystemet som 
kräver inköp av konsultinsatser, ska kostnadsfördelningen mellan kommunerna lösas i samförstånd. 

6§ Insyn i förvaltningen 

Trosa och Salems kommuner ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i 
samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är. 

 7§ Avtalsperioder  

Trosa kommuns avtalsperiod löper på t.o.m. 2020-12-31. Därefter löper avtalet på med 4 år i taget.  

Salems kommuns avtalsperiod ska följa de ordinarie mandatperioderna. Den första mandatperioden 
kommer att vara 1 januari 2020 fram till den 1 januari efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från den 1 januari efter 
allmänna val hållits till kommunfullmäktige i hela landet 

8§ Sammansättning 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare som utses av respektive kommun. Håbo 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en ersättare. 
Salems kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun 
och att posten som vice ordförande växlas årsvis mellan ledamot från Trosa och Salems kommuner. 

År 2020 innehas posten som vice ordförande av Salems kommun. 

 



3(3) 

9§ Omförhandling mm 

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av 
detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny 
teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem 
etc. 

10§ Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2020 för Trosa kommun 

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022 för Salems kommun.  

 

Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång. Sker inte sådan uppsägning är 
avtalet förlängt med fyra år varje gång. 

 

 

2019-……       2019-……     2019-…… 

 

För Håbo kommun  För Trosa kommun  För Salems kommun 

 

………………………….        …………………………….                …………………………….. 

Ordf Kommunstyrelsen   Ordf  Kommunstyrelsen Ordf  Kommunstyrelsen 

 

………………………….     …………………………….            …………………………….. 

Kommundirektör   Kommunchef   Kommundirektör 

 

………………………....   …………………………….      …………………………….. 

Personalchef  Personalchef Personalchef 
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Reglemente för gemensam lönenämnd 

Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner att Salems kommun från och 
med 1 januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 
2006. Syftet är att samverka angående löneadministration. 

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

1§ Uppgifter mm 

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo 
och Trosa kommuner. 

Lönenämnden svarar för: 

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion  
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och 

förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner. 
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet, 

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till 
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive 
kommuns ekonomiavdelning för bokföringen. 

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar 
anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda. 

 

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för: 

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som 
överenskommes 

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet 
- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att 

påverka löneadministrationen 

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med 
årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
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2§ Sammanträden 

Den gemensamma nämnden ska sammanträda en gång per år, på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat.  

Nämnden får därutöver hålla flera sammanträden där ledamöterna kan vara närvarande på distans. 
Sammanträde med deltagare på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans.  

3§ Sammansättning 

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Respektive kommun utser en ledamot och en 
ersättare. Ordförandeposten innehas av ledamoten från Håbo kommun och posten som vice 
ordförande växlas årligen mellan Trosa kommun och Salems kommun. 

4§ 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 kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in istället för ersättare från ett annat parti.  

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet 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. 

5§ Anmälan om förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast kalla in ersättare. 

6§ Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av 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 äldsta ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare för ordföranden 

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga 
uppgifter. 
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8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems 
kommun. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande 
kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att 
kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

10§ Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, personalchef och ekonomichef i 
Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems kommuner. 

11§ Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingarna. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 275 Dnr 2019/00324 

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad analys

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsverksamheten i Håbo kom-

mun organiseras under kommunstyrelseförvaltningen från 1 januari 2020, 

med följden att Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras.     

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en kon-

sekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se bifo-

gad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från Christer 

Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för kommu-

nens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med företagsrepre-

sentanter från olika branscher inom kommunen 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå under kvarva-

rande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, till Håbo 

kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan ske direkt 

via kommunstyrelsen eller genom utskott under Kommunstyrelsen. Tillhö-

rande politiska beslut måste i sådant fall fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få upparbe-

tade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom bolaget. 

Ärende 14
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om verksam-

heten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning och sam-

ordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lotsfunktionalitet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar 1. Att bolaget inte avvecklas 2. Att rekommendera 

Majoriteten och MP att tillsätta en ordförande och ledamöter som har de 

kompetenser som PwC föreslog i sin tidigare rapport. 

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut förelig-

ger - bifall till förvaltningens beslut eller avslag på detsamma. Ordförande 

frågar om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

förvaltningens förslag, nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Mi-

chael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 
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 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fred-

rik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen förvaltningens 

förslag.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

 
 
 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-18 KS 2019/00324 nr 92951 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Organisationsform Näringsliv 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad analys 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

Näringslivsverksamheten i Håbo kommun organiseras under 

kommunstyrelseförvaltningen från 1 januari 2020, med följden att 

Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras 

  

Ärendet 

 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen.   

Konsekvenser 
 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå 

under kvarvarande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i 

dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, 

till Håbo kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen 

framgent 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-11-18 KS 2019/00324 nr 92951 

 

 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan 

ske direkt via kommunstyrelsen eller genom utskott under 

Kommunstyrelsen. Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall 

fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 

Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lots funktionalitet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning PWC 201505 

- Rapport ÅF, 20181106 

- Utredning Kommun Akuten, 20191118 

- Exempel Verksamhetsplan Näringsliv Håbo kommun 

- Material från workshop Näringsliv 20191115 

 

Beslut skickas till 
Styrelse Håbo Marknad AB 

VD Håbo Marknad AB 

 

Bålsta 20191118 

 

Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

Håbo Kommun 
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Håbo kommun  

     

 

Angående Håbo Marknads AB 

Inledning/Bakgrund 

Frågan om Håbo Marknads AB och dess roll i kommunens organisation har diskuterats under 

lång tid. Under vården 2015 gjorde PwC en utredning kring bolaget och dess verksamhet. I 

utredningen föreslogs i första hand att markägandet skulle lyftas ur bolaget och säljs till 

kommunen. Vidare föreslogs att näringslivsverksamheten kunde fortsatt bedrivas i bolaget 

under förutsättning att ägarstyrningen av bolaget avsevärt förbättrades. Om ägarstyrningen 

inte ledde till bättre samarbete och dialog med bolaget föreslogs en avveckling av bolagets 

verksamhet.  

 

Markägandet 

Sedan PwC:s utredning gjordes 2015 har bolaget sålt in allt sitt markinnehav till kommunen 

och är således inte längre markägare. Eftersom bolaget inte längre är markägare saknas skäl 

att vidare bedriva den del av bolagets verksamhet som har ägnat sig åt markhantering och 

markförsäljning.  

 

Näringslivsverksamhet 

En del i bolagets verksamhet har varit och är att bedriva näringslivsverksamhet och att i 

samverkan med den kommunala förvaltningen arbeta mot kommunens långsiktiga mål. Redan 

i PwC:s utredning våren 2015 framhölls att de potentiella nackdelarna övervägde fördelarna 

med den här konstruktionen. Dessutom var en absolut förutsättning för verksamhetens vidare 

bedrivande att ägarstyrningen förbättrades för att därigenom få till stånd bättre samverkan och 

dialog mellan bolaget och kommunen inom näringslivsområdet. Vidtagna åtgärder har inte 

lett till önskat resultat vilket bl.a. framgår av en rapport från ÅF från slutet av 2018. Att 

parallellt med kommunens förvaltningsverksamhet också bedriva näringslivsverksamhet i 

bolaget ställer utöver krav på tydlig och effektiv ägarstyrning även krav på omfattande och 

detaljerad samordning i rena managementfrågor. Det betyder att de båda verksamheterna 

måste ha en löpande dialog och samordna även de löpande verksamhetsfrågorna vilket leder 

till mycket arbete och är svårt att uppnå då det är fråga om två skilda organisationer.  

 

Genom att bedriva näringslivsverksamhet såväl i kommunen som i bolaget föreligger 

dessutom en påtaglig risk för suboptimering vilket innebär att samma åtgärder i viss 

utsträckning vidtas både i kommunen och i bolaget. Detta inte minst om det brister i 

samordning och kommunikation. Redan i PwC:s utredning våren 2015 konstaterades att det 

framkommit signaler om suboptimering som riskerade att motverka kommunens samlade 

intressen för att åstadkomma den bästa och mest effektiva näringslivsverksamheten. Brister i 

gemensam och samordnad hantering av näringslivsfrågorna kan dessutom leda till att effekten 

blir närmast kontraproduktiv. Det kan skapa mer förvirring än nytta hos målgruppen. 
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Vidare föreligger, genom konstruktionen med näringslivsbolag, ett onödigt mellanled mellan 

kommunens näringsliv och kommunen i de delar av näringslivsbolagets verksamhet som har 

till syfte att genom en lotsande funktion skapa kontaktytor mellan näringsliv och kommun. 

Näringslivet för en dialog med näringslivsbolaget som i sin tur för dialog med kommunen för 

att lotsa näringslivet in i kommunen. Konstruktionen med delar av näringslivsfrågorna i 

bolaget leder alltså till ett komplicerat ”trepartsförhållande” mellan kommunen, näringslivet 

och bolaget. Direktkontakt mellan kommunen och näringslivet är att föredra då det kortar 

kontaktvägarna och minskar riskerna för missförstånd i kommunikationen.  

 

Det är inte bara i riktningen från näringslivet till kommunen som mellanledet med bolaget 

komplicerar - motsvarande gäller även kommunikationen från kommunen till näringslivet. 

Det är dessutom många gånger svårare att få till stånd samordning och följsamhet med 

kommunen och dess mål när verksamheten bedrivs i bolagsform än vad som är fallet i 

förvaltningsdriven verksamhet. Att så är fallet i relationen mellan kommunen och 

marknadsbolaget har visat sig genom de långvariga och väl dokumenterade problemen med 

styrningen av och samordningen med verksamheten i bolaget.  

 

Eftersom bolagets verksamhet idag har en tämligen begränsad omfattning uppkommer 

dessutom onödiga administrations- och lokalhyreskostnader. Administrationen är närmast att 

betrakta som rent dubbelarbete.  

 

Det finns givetvis även vissa fördelar med näringslivsverksamheten i bolag 

bolagsverksamheten. Igenkänningsfaktorn blir bättre för näringslivet eftersom det förstår 

bolagsverksamhet men inte alltid förstår kommunal struktur, organisation och näringsliv. 

Dessutom kan frågan om bolags- eller förvaltningsdriven verksamhet påverka 

kompetensförsörjningen. Det kan antas att det är lättare för ett bolag att rekrytera personer 

med kunskap och förståelse för näringslivets villkor än vad det är för en kommunal 

förvaltning. Å andra sidan är det förmodligen tvärt om när det gäller personer med kunskap 

om kommunal verksamhet  

 

Sammanfattning  

De senaste årens utredningar visar att det inte längre finns tillräckliga fördelar med bolagets 

verksamhet. Bolaget synes ha spelat ut sin roll, vilket blev särskilt påtagligt efter att bolagets 

markinnehav såldes till kommunen. Den verksamhet (näringslivsverksamheten) som för 

närvarande finns kvar bedrivs dessutom till viss del redan parallellt i kommunen. 

Sammantaget är därför slutsatsen att bolagets verksamhet bör avvecklas och bolaget 

likvideras.  

 

Inom ramen för avvecklingen kommer ingen verksamhet att tas över av kommunen då något 

sådant behov inte finns. Detta innebär att det inte blir fråga om någon verksamhetsövergång 

från bolaget till kommunen utan att det är fråga om en ren avveckling av kvarvarande 

verksamhet i bolaget.  

 

 

Kommunakuten AB 

 

Christer Hjert 
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1 Inledning 
I och med en ny mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat1 om en 

förändrad organisation för politiken och nämndindelningen. För att belysa 

konsekvenserna av förändringen inleddes ett arbete tillsammans med den 

politiska ledningen och kommunledningen. 

Som processtöd i analysarbetet och framtagandet av diskussionsfrågor knöts 

Thord Andersson, ÅF. Processtödet har fört kontinuerlig dialog med berörda 

förvaltningar och kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna. Denna 

rapport är en summering av de slutsatser på de resonemang som förts, samt 

konsultens egna råd för att arbeta vidare med uteliggande frågor. 

1.1 Arbetssätt 

Konsulten har följt arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt genomfört 

intervjuer med samtliga förvaltningschefer, kommunalråden samt ytterligare 

chefstjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Som processtöd har konsulten kunnat delta direkt i diskussioner och också 

deltagit i styrgruppens möten under arbetat med att ta fram ny struktur för 

nämndorganiseringen. 

Flera av de direkta konsekvenserna av nya nämndindelningen har hanterats 

under våren och sommaren av förvaltningen. Dessa smärre förändringar tas 

inte upp i denna rapport.  

Processarbetets slutsatser har muntligen avrapporterats vid tre tillfällen till t f 

kommundirektör, kommunalråden samt senast till nytillträdd 

kommundirektör. 

1.2 Underlag 

Utöver intervjuer och handlingar i pågående ärenden har vissa tidigare 

konsultrapporter konsulten också tagit del av tagits in i slutsatserna.  

  

                                                
1 KS 2018/00 168 nr 81826 
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2 Slutsatser 
  

2.1 Politik - förvaltning 

Förtroendeklyftan mellan förvaltning och politik och lika versa finns kvar, om 

än i väsentligt lägre omfattning jämfört med hösten 2017.  

Från politikens håll riktas kritik mot att leveranser uteblir, men också att det 

finns brister i underlag, både vad gäller fakta och kvalitet. Vakanser är inte 

ett skäl för uteblivna leveranser. Fortfarande finns en misstänksamhet och 

förvåning att fattade beslut inte expedieras, främst inom plan- och 

bygglovsärenden. 

Från förvaltningens sida finns en tydlig irritation när politiken kommer in i 

detaljer – hur:et. Det är både en tidstjuv, men framförallt svårhanterat 

dilemma där chefer lätt blir rundade genom direktkontakter med handläggare. 

Inte sällan återkommer ledamöter i KSAU till beskrivning av tidigare ärenden 

och beslut som inte hanterats på ett effektivt sätt. Historien behöver få en ny 

nollpunkt. Förslagsvis läggs alla historier på bordet inför nyvalda KSAU och att 

politik och förvaltning enas om en strategi för hur arbetet kan gå vidare. 

Hösten 2017 genomförde arbetsutskottet ett strategidygn för att komma 

tillrätta med de frågor som skavde mellan förvaltning och politik. Ett 

gemensamt dygn torde vara en god investering inför den nya 

mandatperioden. 

Politiken är tydlig med att det krävs leverans 2019-2020 i en rad planfrågor. 

2.2 Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvar för planfrågor och strategiska 

samhällsbyggnads projekt behöver förtydligas. Det gäller också dess 

projektstyrning och styrgruppsfunktion. Det finns oklarheter i processen när 

frågor ska avgöras, t ex inför en utställning av en detaljplan. 

Plan- och projektkontoret har tillsammans med Tekniska avdelningen arbetat 

fram en processkarta för projekten, men den är inte kommunicerad (juni 

2018)  i respektive avdelning. Under arbetet har inte heller Håbo marknad 

bjudits in, vilket gör att säljprocessen dåligt dockar in i projektmodellen.  

Några större planprojekt har en politisk styrgrupp, oftast kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Mandat och ansvar är inte beskrivet. Projekten har också en 

styrgrupp av tjänstemän. Rollfördelningen mellan grupperna behöver 

tydliggöras.  

KSAUs strategiska roll i samhällsbyggnadsfrågor bör kunna ha en 

motsvarande funktion på förvaltningssidan med en utvecklingsstrateg/- 

planchef som föredragande. Detta öppnar för att under Tekniska förvaltningen 

bygga en Samhällsbyggnadsenhet och flytta plan- och projektkontoret dit.  
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2.3 Näringslivsfrågorna 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna, men 

organiseringen av näringslivsfrågorna inom kommunkoncernen bör 

förtydligas. 

Idag finns Håbo Marknad AB med en egen styrelse, där några av ledamöterna 

också ingår i kommunstyrelsen. Bolaget fick våren 2018 nya och förtydligade 

ägardirektiv. Huvuduppgifterna är att sälja mark, ansvara för 

varumärkesarbetet och EU-samordning samt genomföra aktiviteter för att 

främja företagsklimatet, företrädesvis inom projektet Tillsammans 4.0. 

Processen för försäljningen av mark och andra företagsärenden måste 

tydliggöras i förvaltningen och tillsammans med marknadsbolaget måste man 

bli överens om roller och funktioner. Det finns ingen gemensam bild av hur 

processen ser ut. De långsiktiga målen överprövas och fördröjs, upplever 

politiken. En förklaring kan vara otydlig styrning, organisation eller ineffektivt 

arbetssätt.  

Politiken valde att inte ta in en översyn av marknadsbolaget när en ny 

nämndstruktur arbetades fram våren 2018. Håbo Marknad har en aktiv 

styrelse, där flera ledamöter ingår i kommunstyrelsen. Styrelsen involveras 

ofta i de svårigheter som råder när det gäller samarbetet mellan bolaget och 

förvaltningen. 

Ett alternativ till styrning av näringslivsfrågorna är att samla ansvaret under 

kommundirektören med en direkt underställd näringslivschef, som tillika är 

föredragande inför kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2.4 Kommunförvaltningens ledningsgrupper 

Kommunledningen på tjänstemannanivå har flera ledningsgrupper. Nuvarande 

struktur innebär en relativt liten kommunövergripande ledningsgrupp som 

kompletteras av en ledningsgrupp för kommunstyrelsens förvaltning. 

Under våren har ledningen arbetat med form och innehåll. I processen har 

ingått att diskutera vilka funktioner, roller och personer som bör ingå i 

respektive grupp. Ett strategiskt val är att se på hur många personer som ska 

vara direkt underställda kommundirektören.  

Förvaltningarna har starka uppfattningar om vilket stöd man efterfrågar och 

vilken leverans man får. Främst behöver funktionerna HR, kommunikation och 

kontaktcenter ses över i en djupare studie. 

Den kommunövergripande ledningsgruppen har utsett en grupp som under 

våren och sommaren gjort ett arbete med innehållsfrågorna. Det är tydligt att 

mötenas innehåll är mer avrapporteringar än kommunövergripande frågor.  

För att nå en högre höjd i de strategiska diskussionerna måste arbetet mer 

handla om gemensamt ansvar och präglas av hängrännor än stuprör 
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3 Intervjupersoner 
 

Utöver deltagande i kommunstyrelsens arbetsutskottsmöten under våren 

2018 har följande personer intervjuats; 

Lislotte Grahn-Elg, kommunstyrelsens ordförande (m) 

Agneta Hägglund, kommunalråd (s) 

Leif Zetterberg, kommunstyrelsens vice ordförande (c) 

Vipul Vithlani, t f kommundirektör / ekonomidirektör 

Eva Anderling, förvaltningschef Tekniska förvaltningen 

Anna-Karin Bergwall, förvaltningschef Byggnadsförvaltningen 

Marisa Lindholm, HR-chef 

Hans-Martin Akley, avdelningschef Kultur- och livsmiljö 

Elisabeth Forsberg, förvaltningschef Barn- och utbildningskontoret 

Johan Hagland, planchef 

Mats Norrbrand, VD Håbohus 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknad 

Cecilia Lööv, näringslivschef Enköpings kommun 

Jan Treffenberg, upphandlingschef 

Karin Bärudde, kommunikationschef 

Håkan Tapani, IT-chef 

Domenica Gerlach, chef för Kontaktcenter 
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Sammanfattning 

Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet samt huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  

Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rapportering mel-

lan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med att kvalitets-

säkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen? Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking 

som belyser hur fyra andra kommuner arbetar med näringslivs- och markfrågor. Vi 

bilägger också NKI (nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under 

april och som nyligen har sammanställts.  

Förslag till åtgärder: 

 Vår uppfattning är att det är viktigt för kommunen att i framtiden 

säkerställa rådighet och beslutsordning kring markägandet, vil-

ket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid kundkon-

takter och försäljning av byggklar mark.  

 Vi föreslår därför i första hand att markinnehavet lyfts ur Håbo 

Marknads AB, och separeras från näringslivsverksamheten, och 

säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav.  

 Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några år sedan 

denna genomfördes liksom att en större markförsäljning nyligen har genom-

förts med kommunen.  
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 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i ett separat bolag enligt 

vad som har beskrivits under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo 

Marknads AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styr-

ningen av bolaget.  

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och uppda-

teras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrelse-

utbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt hur detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 

form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-

kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att bola-

gets verksamhet via en verksamhetsöverföring inordnas i kommunstyrelsens 

organisation. 
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1 Utredning 

1.1 Bakgrund.  
Huvudsyftet med uppdraget är att utreda för och nackdelar med att bedriva nä-

ringslivsverksamhet och visst markägande med försäljning av mark i Håbo Mark-

nads AB respektive att verksamheten helt eller delvis bedrivs i kommunen. Vi har 

uppfattat att beställaren vill få en oberoende analys och skriftlig rapport om vilken 

organisation som är bäst anpassad för att bedriva ovanstående verksamheter så 

optimalt och effektivt som möjligt samt konskevenser och effekter av en eventuell 

förändring. 

 

1.2 Metod.  
För att utföra arbetet så har vi genomfört samtal och intervjuer med nedanstående 
tjänstemän och politiker: 

- Per Kjellander kommundirektör 
- Vipul Vihtlani ekonomichef 
- Håkan Welin ordförande, Håbo Marknads AB 
- Agneta Hägglund f.d KS-ordförande och numer styrelseledamot i bolaget. 
- Leif Nyrén t.f VD Håbo Marknads AB 
- Ann-Mari Sundgren näringslivsutvecklare Håbo Marknads AB 
- Lena-Eklund-Gabrielsson, marknadsassistent Håbo Marknads AB 
- Jenny Lindberg, turismkoordinator Håbo Marknads AB 
- Klas Ljungberg, plan och utvecklingschef Håbo kommun 
- Märit Olofsson Nääs projektledare Håbo kommun 

Benchmarking andra kommuner: 

Upplands Bro kommun: intervju Mathias Forsberg, näringslivschef 

Falkenberg kommun: intervju Jan Melkersson, VD Falkenberg Näringslivs AB 

Knivsta kommun: intervju Hans-Petter Rognes, VD Alsike Fastighets AB 

Gävle kommun: intervju Anders Larsson, budgetchef 

 

Uppdragsbeskrivning: 

Analys, utvärdering och bedömning beträffande: 

 Framtida verksamhet och organisationsform 

 Åtgärdförslag, t ex i form av eventuell överlåtelse av mark 

 Förutsättningar och konsekvenser, t ex juridiska, ekonomiskt samt skatte-
mässiga 

 Vår bedömning och rekommendation 

 Rapport och muntlig presentation 
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1.3 Håbo Marknads AB. 
1.3.1 Bakgrund, nuläge och förutsättningar 

Bolaget bildades så sent som 2007 samtidigt som bolaget Håbo Fastighets AB av-

vecklades. Inkråmet och organisationsnumret användes när Håbo Marknads AB 

övertog det markinnehav som tidigare fanns i fastighetsbolaget. Företaget har be-

drivet verksamhet i snart åtta år med näringslivsinriktning. 

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar mark och skog, vilket motsvarar 7 000 000 

kvm. Den del som är jordbruksmark är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för 

bolaget att undanta mark för exploatering. Det genomförs löpande försäljningar av 

mark till företag inom olika branscher, som ett exempel under 2013 så skrevs ett 

markavtal med byggnadsföretaget Kilenkrysset AB på 310 000 kvm. Kommunen 

äger ca 65 % av marken inom kommunen och bolagets ägarandel är ca 35 %. 

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av Skogssällskapets för-

valtning AB i Västerås.  

Vi har uppfattat nuläget som att bolagets verksamhet har bedrivits utifrån ett ar-

betssätt som byggt på snabba beslut i markaffärer och ett nära samarbete med nä-

ringslivet i kommunen. Företagets planering och beslut har ibland enligt en del 

tjänstemän i kommunen gått i snabbare takt än kommunens beslutstempo. Kom-

munens planeringshorisont avseende markexploateringar och tidsuppfattning om 

försäljning har ibland skilt sig från bolagets målsättningar.  

Det kan exempelvis handla om när i tid ett företag kan få besked om etablering av 

sitt företag på byggklar industrimark. Översiktsplan, fördjupad översiktplan, sam-

råd, remisstider, detaljplaner och inte minst risk för överklaganden gör att det kan 

ta relativt lång tid innan en ny företagare kan etablera verksamhet i nya lokaler. 

Bolagets verksamhet och ekonomiska situation påverkas av markförsäljningar, men 

vissa år görs det resultatjustering via periodiseringsfond i bolagets resultaträkning. 

Den hanteringen har aktualiserats när bolaget har redovisat driftunderskott. Vissa 

år är bolaget kostnadsframtunga utifrån planarbete och marknadsföringskostnader. 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB:s byggplaner för en dagligvaruhandel är exem-

pel på sådana projekt där intäkter efter överenskomna avtal kommer senare. 

Det kan noteras att det funnits både positiva och negativa åsikter och uppfattningar 

om bolagets verksamhet. Bolagets verksamhetsområden skulle också kunna bedri-

vas i förvaltningsform likväl som i ett kommunalt aktiebolag. Det som i samman-

hanget är avgörande och väsentligt är att det finns kompetens och professionella 

medarbetare som arbetar för Håbo kommuns bästa. 
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1.3.2 Intervjuer 
Vi har efter genomförda intervjuer med både ledande politiker och tjänstemän i 

olika befattningar fått till oss olika bilder om hur näringslivsverksamhet och mark-

innehav har bedrivits och framåt ska bedrivas i Håbo kommun. När vi har inter-

vjuat tjänstemän i Håbo Marknads AB så får vi ett genomgående intryck av att det 

görs ett professionellt och ambitiöst arbete ut mot företagarna i kommunen.  

Det är också tydligt att bolagets tidigare VD som var med vid bildandet av bolaget 

2007 har präglat bolagets arbetssätt och beslutskraft. Bolaget har agerat mycket på 

egen hand, ibland har det varit bra men ibland har kommunen ansett att det har 

gått för fort fram i mer strategiska markaffärsuppgörelser. 

Inom kommunens plan- och utvecklingsavdelning finns det enligt intervju med 

plan- och utvecklingschefen 10 anställda. Det finns 2,0 exploateringsingenjörer och 

5,0 planarkitekter samt 3,0 samhällsplanerare. Enligt uppgift så är det flera barnle-

digheter inom avdelningen som har ersatts till viss del av inhyrda konsulter som har 

levererat avgränsade markprojekt med blandad kvalitet. 

Plan- och utvecklingsavdelningen tar fram detaljplaner och hanterar markförsälj-

ningar och markexploatering. Arbetet som utförs på avdelningen är mot Kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om prioriteringsordningen för detaljplaner. 

Om planer försenas - exempelvis genom överklagan - försenas marknadsbolagets 

möjlighet att sälja mark. Motsvarande gäller om projektering av infrastruktur för-

senas av någon anledning.  

De senaste åren har Håbo kommun på inrådan från Håbo Marknads AB inköpt 

stora markarealer för ca 60 miljoner kronor. Ett av områdena är den så kallade Hä-

radsallmänningen vid E 18. Enligt uppgift så inleddes detaljplanering, men innan 

planen var klar initierade bolaget ett projekt för en inomhusskidbacke i området 

(det var ett externt bolag som skulle köpa marken och bygga anläggningen). 

 
Det medförde att detaljplaneringen ändrades för den nya tilltänkta etableringen. 

Bolaget gick tyvärr i konkurs, vilket skrinlade detaljplanen för projektet. Istället 

gjorde bolaget en prioritering av ett annat markområde som förvärvats, Björnbro, 

som idag benämns Logistik Bålsta. Arbetet med den planen högprioriterades ef-

tersom en större etablering var aktuell, COOP hade för avsikt att bygga ett stort la-

ger. Etableringen uteblev efter 1,5 års arbete samtidigt som detaljplanen inte blev 

godkänd i Mark- och Miljööverdomstolen. 

 
Om det blir förseningar i detaljplanearbetet av olika skäl så påverkar det möjlighet-

en att erbjuda byggklar mark till nya företag som vill etablera sin verksamhet i Håbo 

kommun. Ett exempel för att belysa problemet är att det tidigare fanns relativt 

många företagsintressenter för etablering vid Dragets industriområde.  

 
Samtidigt har vi uppfattat att det har förekommit olika prissättning i samband med 

försäljning av byggklar mark. Det finns olika förklaringar vad det beror på eftersom 

vi har fått lite olika beskrivningar från bolaget och kommunen. Men vi tror att det i 
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huvudsak beror på brister i kommunikation tillsammans med för lite avstämningar 

beträffande gemensam diskussion och tidsplanering när detaljplanelagd mark kan 

vara klar till försäljning.  

 

Det är viktigt med samordning och samarbete när pris på mark ska bestämmas. 

Kommunen har också en del projekteringskostnader som det ska tas hänsyn till när 

det görs markexploateringar. Därför är det viktigt att bolaget och kommunen till-

sammans diskuterar marknadsmässiga priser inför försäljning av koncernägd mark. 

När vi var på plats i Bålsta hade en uppföljning gjorts av intressenter som från att 

tidigare vara 45 företag nu minskat till 8 intressenter. Det råder samstämmighet om 

att det inte är en acceptabel situation när företagsetableringar uteblir och företagen 

hittar andra lösningar på annan plats utanför kommunen.  

 

1.3.3 Bolagets verksamhet, näringslivsfrågor och markför-
säljning 

Håbo Marknads AB är ett etablerat och välrenommerat näringslivsbolag i regionen 

vilket också bekräftas genom Svenskt Näringslivs företagarbarometer där Håbo 

kommun har pendlat mellan placeringarna 30-70 tillsammans med de företagsvän-

ligaste kommunerna i landet. Företaget arbetar enligt nedanstående inriktning: 

 Nyföretagande (starta eget, affärsplaner, kontaktförmedling) 

 Företagsutveckling (nätverksbyggare, kompetensutbildning, rådgivning) 

 Ungt företagande (entreprenörskap i skolan, nätverk skola-näringsliv, Prao) 

 Företagslots (hitta rätt kontaktperson i kommunen, service, tillgänglighet) 

 Nyetableringar (marknadsföring av kommunen, sälja företagsmark) 

 Turismutveckling (marknadsföra kommunen, samverkan i turistfrågor, nätverk) 

Håbo Marknads AB ska enligt sin målsättning arbeta för att Håbo kommun ständigt 

ska tillhöra landets 20 i toppkommuner, såväl när det gäller företagande och nyeta-

bleringar som befintligt företagande samt entreprenörskap i skolan. 

 

1.3.3.1 Utveckling av bolagets verksamhet 2007-2015 

Under de åtta år som bolaget har funnits och verkat så har verksamheten föränd-

rats. I början var det två personer som arbetade i bolaget, dels en VD/företagscoach 

och dels en marknadsassistent. Idag har verksamheten utökats med 1,0 näringslivs-

utvecklare och 0,8 turismkoordinator.  
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Totalt är det 3,8 årsarbetare. Det är svårt att bedöma hur mycket arbetstid som 

läggs ner i samband med arbete avseende ägande av mark och försäljning av plan-

lagd mark. Men eftersom det inte finns kompetens inom markexploateringsområdet 

i bolaget så hanteras det mesta av markförsörjningsfrågorna inom plan- och ut-

vecklingsavdelningen inom kommunen. I sammanhanget ska det nämnas att VD i 

bolaget gör en självskattning att ca 40 % av hans arbetstid avser markfrågor. Vi har 

efter genomförda intervjuer med plan- och utvecklingschef och projektledaren för 

Centrum Bålsta och Logistik Bålsta fått en bekräftelse på att det är många mantim-

mar som upparbetas och som kan hänföras till mark som ägs av Håbo Marknads 

AB.  

Beträffande näringslivsverksamhet och turism så har arbetsområdena succesivt 

utökats med t.ex. entreprenörskap i skolan sedan 2013 och främjande åtgärder för 

kvinnors företagande. Tillsammans med grannkommunerna Knivsta och Östham-

mar så finns det ett samarbete som har arbetsnamnet ”Entreprenörsfabrik”. Håbo-

mässan i augusti varje år är ett annat näringslivsarrangemang som brukar attrahera 

många företagare. Bolaget har under åren arbetat relativt kortsiktigt men det har 

påbörjats ett arbete med att ta fram en strategisk långsiktig fyraårsplan. 

Företagsrankingen enligt Svenskt Näringsliv (2007-2014) har för Håbo kommun 

pendlat från som bästa placering 2009, en 42:a plats, till sämsta placeringen 2013, 

plats 102. Under 2014 så gjorde kommunen en stark återhämtning och hamnade på 

plats 71 (+31), vilket är en bekräftelse på att man är på rätt väg igen. Men samtidigt 

är det ett en bit kvar till den nivå Håbo kommun hade mellan åren 2007-2009.  Det 

är svårt att sia om varför det var en så stor förändring mellan 2012 och 2013, men 

problem med hantering av markfrågor och brist på byggklar mark i bolaget kan vara 

en av förklaringarna. 

 

1.3.3.2 Håbo Marknads AB:s betydelse för näringslivet i kommunen 

Vi har efter intervjuer med företrädare för Håbo Marknads AB uppfattat att man 

upplever att företag tycker att det är enkelt att få kontakt och stöd hos bolaget när 

de behöver praktisk hjälp kring olika frågor kring att ”vara företagare”. Bolaget 

kommer enligt intervju med VD att skicka ut en enkät med frågor (NKI) för att ta 

reda på vad företag anser om bolagets näringslivsverksamhet. 

Vid intervju med VD så lyfts markförsäljning fram som en möjliggörare för nya fö-

retagsetableringar. Samtidigt så finns det en medvetenhet om att det har funnits 

och fortfarande är problem att få fram planlagd mark. Det krävs en radikal föränd-

ring så att inte kommunen, som i Dragetområdet utifrån förseningar, riskerar att 

förlora seriösa intressenter till andra expansiva grannkommuner i närområdet. 

Det är inte acceptabelt att kommunen och Håbo Marknads AB, som ägs till 100 % 

av kommunen, har problem med att kommunicera med varandra och ger företagare 

som är på väg in med nyetableringar olika besked när byggklar mark är klar att säl-

jas. Samordning, samplanering och gemensam kommunikation behöver förbättras 
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omgående så att Håbo, som har en konkurrensfördel med Logistik Bålsta med stick-

spår från ”Mälarbanan”, inte går miste om möjligheten att växa och bli en ännu 

bättre företagarkommun i framtiden. 

För att utveckla och underlätta direktkontakter mellan näringslivet och kommunen 

har det nyligen bildats ett näringslivsråd med representanter från näringsliv samt 

politiska företrädare och tjänstemän från kommunen som kommer att arbeta med 

strategiska näringslivsfrågor, som t.ex. en näringslivsstrategi för Håbo kommun. 

Eftersom arbetet precis har kommit igång, det har som vi uppfattat det endast varit 

ett möte, så kan deras arbete utvärderas först vid en senare tidpunkt. 

 

1.3.3.3 NKI-enkät april 2015 

För att ta reda på vad företagen i Håbo anser om bolaget så skickades det ut en en-

kät till ca 800 företag med ett antal frågeställningar enligt nedanstående: 

1. Hur väl känner du till Håbo Marknads AB och vår verk-

samhet? 

2. Vad tycker du i allmänhet om bolaget gällande: 

 Bemötande  

 Service 

 Engagemang 

 Företagsaktiviter 

 Kompetens inom bolaget och våra affärsområden 

3. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

utveckling? 

4. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande nyetable-

ring? 

5. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

lots? 

6. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande Ungt Fö-

retagande? 

7. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande turism? 

8. Hur vill du att bolagets verksamhet ska organiseras i 

framtiden? 
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Svarsfrekvensen på enkäten är drygt 10 %, vilket innebär att det är 84 företag som 

har svarat på ovanstående frågor. Resultatet av enkäten som mättes i en skala 1-5 

visar att bolaget är väl känt i kommunen likväl som att områdena bemötande, ser-

vice, engagemang, företagsaktiviteter samt kompetens inom bolaget får ca 3,9 i ge-

nomsnittsbetyg.  

Vi konstaterar att resultatet av enkäten är blandad, ibland ger företagarna ett bra 

betyg men också sämre omdömen som exempelvis kring nyetablering. Det finns 

olika åsikter kring markförsäljning, vilket bekräftas med ett relativt lågt betyg (2,7) 

på delfrågan: ” Hur hanterar bolaget och kommunen markförsäljningen 

bra tillsammans”?  

Det fanns också utrymme för företagarna att fritt skriva egna kommentarer till varje 

frågeställning. Vi konstaterar att det finns olika synpunkter, vad som fungerar bra 

idag likväl som förslag till förändringar och utvecklingsområden.   

Vi noterar att det är ett relativt stort svarsbortfall, även fast det är positivt att också 

ett antal större företag har svarat, vilket påverkar vilka säkra slutsatser man kan dra 

beträffande bolagets anseende och service gentemot Håbo kommuns företagare. För 

att belysa och informera om utfallet så bilägger vi NKI-mätningen till vår rapport 

(bilaga 1). 

 

1.3.3.4 Jämförelse med liknande verksamhet i andra kommuner 

 

Upplands Bro kommun 25 000 innevånare 

Kommunen är en grannkommun till Håbo och de är jämförbara storleksmässigt. 

Håbo och Upplands Bro bedriver ett nära grannkommunssamarbete framförallt 

inom turismfrågor, men de har även gemensamma näringslivsträffar med företa-

gare från båda kommunerna. Speeddating där många företagare får möjlighet att 

träffas och utbyta erfarenheter och kompetenser är ett exempel.  

Näringslivsverksamheten bedrivs i Upplands Bro inom kommunen och är organise-

rad under kommunstyrelseförvaltningen. Upplands Bro är också en företagsvänlig 

kommun som är högt rankad i Svenskt Näringslivs företagarranking. Den senaste 

placeringen var plats 31 samtidigt som betygen från både företagare och politiker i 

kommunen är relativt bra. Mellan 2002 fram till 2013 har värdet, vad företagen och 

politiker avser, stigit från i genomsnitt 3,2 till 4,2 (skala 1-5). 

Det finns också ett näringslivsråd där det finns representanter från både näringsliv, 

och kommunen (3 politiker: S, M och C; tjänstemän: kommundirektör, näringslivs-

chef och näringslivsutvecklare.) Rådet strävar efter att fördjupa samarbetet mellan 

kommunen och näringslivet för att tillsammans hitta vägar för att utveckla före-

tagsklimatet. Som ett exempel så har kommunens näringslivsstrategi växt fram ge-

nom Näringslivsrådet. 
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Vid vår intervju med näringslivschef Mathias Forsberg så anser han att näringslivs-

arbetet och exploateringsarbetet med markförsäljning via plan- och exploaterings-

avdelningen är det bästa organisationsupplägget för Upplands Bro. Det finns några 

markområden (Brunna, Skällsta och Kasmo) för etablering av både industri- och 

affärslokaler som ligger i kommunens ägo. Samtidigt finns det också privata aktörer 

som äger stora markområden som exempelvis Skanska Mark och Stena Fastigheter.  

Om Upplands Bro skulle välja att bolagisera näringslivsverksamheten så tror Mat-

hias att kommunen skulle försämra samordning och samarbete med förvaltningar-

na inne i kommunhuset. De allra flesta kommuner i Stockholms län (26 kommuner) 

utöver Stockholms stad bedriver näringslivsverksamhet i förvaltning nära kommun-

ledning och andra förvaltningar inom kommunen.  

Det finns också enligt Mathias en studie som Svensk Näringsliv redovisade 2006 

som påvisar att det är bättre att bedriva näringslivsverksamheten inne i kommunen. 

Idag är det ett 40-tal kommuner av Sveriges totalt 290 kommuner som bedriver 

näringslivsverksamhet i bolagsform. 

 

Falkenberg kommun 42 000 innevånare 

Kommunen har sin näringslivsverksamhet organiserad i ett bolag som arbetar i ett 

mycket nära samarbete med företagarnas egen organisation, ”Näringslivet i Falken-

berg (Fbg)”. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) och Näringslivet i Fbg arbetar till-

sammans i ett flertal projekt som frukostmöten i Ullared och näringslivsluncher. 

Dessutom sitter de i gemensamma och nyrenoverade lokaler där också Coopanion, 

Destinationsbolaget, Coffestream (inkubator, innovationsföretag) samt Innerstads-

föreningen finns.  

FNAB ger också ett bidrag till Näringslivet i Fbg som under verksamhetsåret 2013 

var 0,4 mkr. Samarbetet innefattar också utskick av välkomstbrev till samtliga ny-

startade företag i kommunen. Antalet medlemmar i Näringslivet i Fbg är ca 440 

stycken. Det finns också ett upparbetat samarbete direkt med kommunledningen. 

Enligt Näringslivet i Fbg så har samverkan med kommunledningen präglats av sam-

förstånd. Kommunen hamnar högt i Svenskt Näringslivs företagarranking, 2014 

förbättrade Falkenberg sin placering med två placeringar till 20:e plats. 

I samband med intervjun med VD Jan Melkersson på FNAB så bekräftas det mycket 

nära samarbetet som byggts upp under många år med organisationen Näringslivet i 

Fbg. Det är fem anställda på FNAB och nio anställda i Destinationsbolaget, där tur-

ismfrågor och information kring turism hanteras. FNAB äger också råmark som 

nyligen har marknadsvärderats. Det finns ett beslut att marken säljs över till kom-

munen till ett pris som motsvarar genomsnittet av två oberoende marknadsvärde-

ringar.  

Samordningen mellan FNAB och mark- och exploateringsavdelningen har fungerat 

bra under många år, eftersom mark- och exploateringschefen alltid är med på mö-
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ten med FNAB som berör markfrågorna. Vi uppfattar att beslutet om att sälja över 

marken till kommunen är ett led i att underlätta markförsäljning i kommunkoncer-

nen. När både bolag och kommunen äger markområden som överlappar varandra 

vid en större markförsäljning så kan situationen uppkomma att kunden fått skriva 

avtal med två parter. 

FNAB har köpt en del av en tjänst från mark- och exploateringsenheten eftersom de 

själva inte har haft kompetens i bolaget.  Det finns ett antal industrifastigheter som 

kommer att ligga kvar i bolaget. Fastigheterna i hamnområdet behåller bolaget stra-

tegiskt utifrån att det finns en långsiktig planering och inriktning att det ska be-

byggas med havsnära bostäder.  

Enligt VD så är närheten till Gekås i Ullared en stark drivmotor för näringslivet i 

Falkenberg. Det kan vara uppemot ca 200 företagare på frukostmöten som brukar 

genomföras på plats i Ullared. Det finns fortfarande utmaningar enligt VD trots att 

Falkenberg har ett unikt läge med ett bra företagsklimat och kraftigt ökande turism. 

Idag så har både FNAB och Destinationsbolaget kompetent och professionell perso-

nal, men det är viktigt vid pensionsavgångar att behålla en hög kompetensnivå när 

det blir dags för nyrekryteringar. 

 

Knivsta kommun 16 100 innevånare 

Kommunen växer snabbt och bygger samtidigt många nya bostäder. Ett exempel på 

expansionen från att vara en mindre kommun är att det kommer att växa fram ett 

nytt bostadsområde i Alsike på ca 5 000 personer.  Befolkningsökningen 2014 var 

525 personer, vilket placerade Knivsta på en andra plats efter Sundbyberg i befolk-

ningsökning proportionellt mot antalet innevånare. 

Kommunen har gjort en stark klättring på Svenskt Näringslivs ranking av kommu-

ner beträffande näringslivsklimat, från en 131 plats 2007 till senaste placeringen 15 

vid senaste mätningen 2014.  

Näringslivsverksamheten är inordnad i kommunen med en näringslivsansvarig. 

Markområden och byggklar (detaljplanelagd mark) beträffande företagsetableringar 

finns i kommunen under mark- och exploateringsenheten men även i bolaget Alsike 

Fastighets AB.  

Det är Kommunfastigheter i Knivsta AB (verksamhetsfastigheter) som är moderbo-

lag till Alsike Fastighets AB. Företagsparken AR i Knivsta är ett exempel på ett för-

ädlat större industriområde som finns i kommunen. 

Det finns ett upparbetat samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som 

enligt VD fungerar relativt bra. I praktiken sköter kommunen kontakterna med och 

ger service till redan befintliga och sedan många år etablerade företag i Knivsta. 

VD:s roll i Alsike Fastighets AB är att attrahera nya presumtiva företag som etable-

rar sina företag i kommunen.  
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Visionen och målet för kommunen är att kombinera nya arbetsplatser samtidigt 

som personerna arbetar och har sin fritid över hela dygnet i Knivsta. Det är en 

mycket stor utpendling mot Stockholm och Uppsala. Det geografiskt startegiska 

läget med omedelbar närhet till E 4 och tåg mot Stockholm har påverkat den allt-

mer ökande pendlingen. 

Gävle Kommun 98 000 innevånare 

Gävle kommun bedrev sin näringslivsverksamhet under många år i olika företags-

konstellationer som ett helägt kommunalt bolag. Gävle Näringslivs Arena (GNA) 

bildades 1995 först som ett kommunalt bolag eftersom man ville förstärka och 

skapa en ny organisation som även skulle jobba med nät- och utvecklingsfrågor. 

Bolaget avvecklades 1998 och frågorna är sedan dess underställda kommunstyrel-

sen för att få en närmare kontakt mellan politiken och näringslivsfrågorna. 

Gävle Näringslivs Arena i kommunstyrelsen byggde på en övergripande verksam-

hetsplan som vilar på service för företagen. GNA arbetar också på regional nivå, 

vilket innebär, att företagare kan vända sig till GNA oavsett vilken frågeställning det 

gäller. Idag, sedan 2014, så har näringslivorganisationen inordnats i den nya för-

valtningen Näringsliv och Arbete.  

Vid en kortare telefonintervju med budgetchefen i kommunen så får vi bekräftelse 

på att avvecklingen av bolaget handlade om att få näringslivsfrågorna närmare 

kommunledningskontoret. Det var relativt enkelt att flytta in personal och verk-

samhet under kommunstyrelsen eftersom det inte fanns ett markägande i bolaget.  

Budgetchefen som har byggt upp en efterfrågad modell beträffande hanteringen av 

kommunens exploateringsredovisning, ger ett medskick att det är kommunen som 

ska ha rådighet och beslutanderätt över det totala markinnehavet. Enligt honom så 

finns det inte verksamhets- eller ekonomiska motiv att ha så kallad ”företagsmark” i 

ett dotterbolag. 

 

1.4 Ägardirektiv och bolagsordning 
Kommunstyrelsen uppdaterade ägardirektivet för bolaget i december 2013. Det är 

inget extraordinärt i direktivet mer än att finns en verksamhetsbegränsning: Inga 

ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan 

ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom 

markbyte med kommunen. 

Bolagsordningen reglerar vilka verksamheter som bolaget ska bedriva och ansvara 

för. I gällande bolagsordning från december 2013 klarläggs att syftet med bolaget är 

att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte 

att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för 

nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 
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Det finns en paragraf som reglerar att bolaget ska verka inom två verksamhetsom-

råden, näringslivsverksamhet och exploateringsverksamhet. Den begränsning som 

finns i ägardirektivet enligt ovanstående framgår inte, i vart fall inte tydligt, i bo-

lagsordningen eftersom det i första punkten under exploateringsverksamheten står:  

att bolaget ska förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera 

markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kom-

munen. 

Det kan vara att meningen syftar på att det inom ramen för nuvarande markinnehav 

är möjligt att göra vissa förvärv av fast egendom som positivt påverkar marknads-

värdet av ägd mark. För att förtydliga att det endast är vid specifika tillfällen som 

markförvärv får ske så bör det för tydlighetens skull även framgå i texten i bolags-

ordningen att det finns reservation i ägardirektivet från ägaren beträffande förvärv 

av fast egendom. 

 

1.5 Handlingsalternativ och aspekter att beakta 
Utgångspunkter för vår analys och bedömning avseende handlingsalternativ har 

varit: 

• Markverksamheten – Hur bedrivs markverksamheten på för Håbo 

kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Näringslivsverksamheten - Hur bedrivs näringslivsverksamheten på för 

Håbo kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Organisationsform - bolag eller förvaltning – För- respektive nackde-

lar med bedrivande av verksamhet i bolag respektive förvaltning? 

Vid vår analys och bedömning har vi beaktat skatte- och moms aspekter, juridiska 

förutsättningar samt organisatoriska hänsynstaganden utifrån ett antal möjliga 

handlingsalternativ. I det följande lämnas en redogörelse beträffande dessa olika 

aspekter.  

1.5.1 Skatteaspekter 

1.5.1.1 Inkomstskatt 

Bolaget är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verksamheten. Detta med-

för att bolaget beskattas för överskott som uppkommer vid markförsäljningar som 

bolaget gör. Vid fastställande av beskattningsunderlaget har bolaget rätt att avräkna 

kostnader i näringsverksamheten som bolaget har. 

Bolagets avyttring av mark ska ske på marknadsmässiga grunder, i annat fall riske-

rar bolaget uttagsbeskattning. Det medför att om bolaget avyttrar mark till kommu-

nen ska detta ske till marknadsvärde. Detta gäller oavsett om bolaget avyttrar mark 

i form av delposter, eller om all mark avyttras vid ett och samma tillfälle.  
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En överlåtelse av all mark i samband med ett eventuellt överförande av markverk-

samheten till kommunen skulle därmed utlösa en beskattning av det överskott som 

uppkommer vid försäljningen. En preliminär beräkning av skatteutfallet, baserat på 

befintlig förteckning över omsättningsfastigheter i bolaget, indikerar på en kostnad 

för inkomstskatt motsvarande ca 7 miljoner kr. Vid denna beräkning har inte någon 

avräkning för kostnader i näringsverksamheten gjorts, vilket i detta fall skulle mot-

svara kostnader i näringsverksamheten för överlåtelseåret.  

Om istället marköverlåtelse sker efterhand kommer beskattning att ske beträffande 

överskott av marköverlåtelser som genomförts under respektive år, varvid avräk-

ning kan ske för kostnader i näringsverksamheten för respektive år. Härigenom 

kommer sannolikt den sammantagna skattekostnaden för bolaget med anledning av 

marköverlåtelser att bli lägre. 

Om överlåtelse av marken till kommunen genomförs genom ett köp kommer överlå-

telsen även att medföra stämpelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.1.2. Ett al-

ternativ, om förutsättningar för detta finns, kan därför vara att genomföra överfö-

randet av marken genom en fastighetsreglering, vilket inte utlöser någon stäm-

pelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.2.1. 

1.5.1.1.1 Bedrivande av markverksamheten i ett renodlat markbolag – ett möjligt alternativt 
tillvägagångssätt 

Ett överförande av markverksamheten från bolaget till kommunen genom en över-

låtelse av all mark från bolaget till kommunen kommer, som beskrivits ovan, sanno-

likt att medföra stora skatteeffekter. Ett möjligt alternativ skulle i detta samman-

hang istället kunna vara att i nuläget föra över markverksamheten till ett renodlat 

markbolag, som ges en mer direkt koppling till plan- och utvecklingsavdelningen 

inom kommunen. En sådan mer direkt koppling kan t.ex. uppnås genom att samma 

person som är chef på plan- och utvecklingsavdelningen även är VD i markbolaget. 

Markbolaget kan antingen  

• ägas direkt av kommunen eller  

• ingå i någon form av ägargemenskap med Håbo Marknads AB, som moder-

bolag, dotterbolag eller systerbolag om en koncernstruktur upprättas.  

En överlåtelse av marken till markbolaget kan ske till skattemässigt restvärde, och 

överlåtelsen medför därmed i detta läge inte någon inkomstskatt för Håbo Mark-

nads AB. Eftersom överlåtelsen omfattar all mark kan denna ses som en verksam-

hetsöverlåtelse och den skattemässiga konskevensen blir densamma oavsett om 

markbolaget ägs direkt av kommunen eller om detta ingår i ägargemenskap med 

Håbo Marknads AB.  

När det däremot gäller möjligheten till resultatreglering, d.v.s. att framgent kunna 

avräkna underskott av näringslivsverksamheten mot vinster av markförsäljning, 

förutsätter detta att markbolaget ingår i en ägargemenskap med Håbo Marknads 
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AB. Förutsättningar för resultatreglering kan då föreligga via koncernbidrag mellan 

bolagen. 

Om överlåtelse av mark till ett renodlat markbolag sker genom köp kommer även 

detta att utlösa stämpelskatt. Ett alternativ kan därför istället vara att behålla mar-

ken i nuvarande bolag och istället överföra näringslivsverksamheten till ett nytt bo-

lag. Detta medför inga skattekonsekvenser. Styrelse och de idag anställda i Håbo 

Marknads AB överflyttas då till det nya näringslivsbolaget, ”nya Håbo Marknads 

AB”, som fortsättningsvis bedriver näringslivsverksamheten. Marken behålls i nu-

varande bolag, ”gamla Håbo Marknads AB”, där ny styrelse och VD utses. 

Som nämndes ovan kan en alternativ ägarstruktur vara via en koncernbildning, där 

ett nybildat bolag blir moderbolag och markbolaget, näringslivsbolaget och bo-

stadsbolaget ingår som dotterbolag. Förslagsvis kan då moderbolagets styrelse mot-

svara den politiska fördelningen i kommunen, och VD-posten innehas av kommun-

direktören. Kommunen får härigenom ett direkt inflytande över såväl moderbola-

gets som övriga i koncernen ingående bolags verksamhet. Genom koncernstruk-

turen uppnås även möjlighet till resultatreglering mellan bolagen inom koncernen. 

1.5.1.1.2 Markvärden 

En faktor som har stor betydelse bl a för beräkning av skattekonsekvenser av överlå-

telse av marken är fastställande av korrekta marknadsvärden för bolagets mark. Det 

finns en förteckning från 2014 över mark och fastigheter som bolaget äger, med 

angivande av bokfört värde och beräknat exploateringsvärde. Enligt de uppgifter 

som vi har fått från bolaget motsvarar bokfört värde även skattemässigt värde, vil-

ket är relevant vid skatteberäkningen. Enligt uppgift från bolaget är värderingen 

baserad på en historisk värdering som gjordes i Håbo Fastighets AB. Uppvärdering 

har sedan skett internt inom Håbo Marknads AB av förre VD, Per Andersson, till-

sammans med en konsult Erik Sundén (som även tidigare var VD i Håbo Fastighets 

AB). Någon ytterligare extern värdering har inte genomförts.  

Enligt nuvarande VD i Håbo Marknads AB finns det ingen dokumentation av vilken 

det framgår hur värderingen har gjorts och genomförts, grunderna för denna eller 

hur beaktande av faktorer som t.ex. om detaljplan för marken föreligger eller ej har 

skett. Vi har i nuläget, för att få en uppfattning om vilken skatt en överlåtelse av 

marken skulle medföra, utgått från värden enligt förteckningen. Vi rekommenderar 

dock att det genomförs en ny värdering av en oberoende värderingsman för att dels 

få en aktuell värdering och dels erhålla ett utförligt underlag över de förutsättningar 

som legat till grund för värderingen. 

Om det idag i bolaget finns mark som inte omfattas av detaljplan, och där eventuell 

exploatering ligger långt fram i tiden, kan det ur skattesynpunkt vara en fördel att 

redan i nuläget överlåta denna mark till kommunen. Med hänsyn till att marken i 

nuläget har ett begränsat marknadsvärde kommer eventuellt överskott vid en för-

säljning inte att inkludera en framtida värdeökning, som därmed inte kommer att 

träffas av inkomstbeskattning hos bolaget. Värdeökningen kommer istället att ske 

direkt hos kommunen. Vid en senare försäljning till en extern köpare kommer där-
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med inte värdetillväxten att träffas av någon inkomstskatt. Även underlaget för 

stämpelskatt kan härigenom begränsas. 

1.5.1.2 Stämpelskatt 

Utgångspunkten är att en försäljning av mark utlöser stämpelskatt. Stämpelskatten 

motsvarar 4,25 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Om istäl-

let mark överförs via en fastighetsreglering utlöser detta ingen stämpelskatt.  

Även marköverlåtelser mellan två bolag inom en koncern omfattas av stämpelskatt. 

Dock kan man i detta fall erhålla uppskov med betalning av stämpelskatten.  

1.5.1.3 Mervärdesskatt 

Överlåtelse av mark och fastigheter är undantaget mervärdesskatt enligt 3 kap 2 § 

mervärdesskattelagen. Överlåtelse av mark från Håbo Marknads AB medför därför i 

sig inga mervärdesskattekonsekvenser.  

Däremot kan förutsättningar vad gäller möjligheter till avdrag för ingående moms 

avseende kostnader för investeringar och kostnader för löpande drift och underhåll 

beträffande fastigheterna påverkas av om överåtelse av mark sker till kommunen 

eller till ett markbolag. 

För att ett bolag ska ha avdragsrätt för ingående moms avseende kostnader hänför-

liga till mark/fastigheter förutsätter detta att bolaget använder marken/fastigheten i 

en verksamhet för vilken man är skattskyldig för mervärdesskatt. Eftersom bolagets 

intäkter, när det gäller markverksamhet, vanligtvis består av den ersättning man 

erhåller vid försäljning av mark/fastigheter är bolaget inte skattskyldig för mervär-

desskatt för intäkter i verksamheten. Bolaget har därmed inte heller avdragsrätt för 

ingående moms avseende kostnader man har i verksamheten.  

Kommuner har på motsvarande sätt enligt mervärdesskattelagen rätt att göra av-

drag för ingående moms avseende kostnader man har i en verksamhet för vilken 

man är skattskyldig för mervärdesskatt. Kommuner har dock även en möjlighet att 

begära ersättning från det s.k. kommunkontosystemet för ingående moms avseende 

kostnader där avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen inte föreligger, t.ex. kostna-

der i momsfri verksamhet. Vissa begränsningar finns dock, bl.a. beträffande kost-

nader som avser bostäder, där kommunen inte kan få ersättning för ingående moms 

från kommunkontot. 

Detta medför att det ur ett mervärdesskatteperspektiv kan finnas fördelar med att 

överlåta marken till kommunen, för att uppnå bättre förutsättningar för avdrag för 

ingående moms avseende kostnader som man har i verksamhet avseende marken. 

Detta gäller bl. a. vid bedrivande av mark- och/eller exploateringsverksamhet.  

1.5.2 Juridiska förutsättningar  

1.5.2.1 Överlåtelse av markinnehav och fastigheter 

Ett överförande av marken kan ske genom köp respektive genom fastighetsregle-

ring, om förutsättningar för detta föreligger.  
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Försäljning av mark medför, som nämnts ovan, uttag av stämpelskatt, medan en 

marköverföring genom fastighetsreglering inte medför uttag av stämpelskatt.   

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast gö-

ras genom en fastighetsbildningsförrättning, en lantmäteriförrättning i fastighets-

bildningsärenden, av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, anting-

en Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt 

om att få upprätta en sådan. 

De olika åtgärderna delas in i nybildning genom avstyckning, klyvning eller sam- 

manläggning, och ombildning genom fastighetsreglering. Ibland kombineras flera 

åtgärder i en och samma förrättning, som även kan gälla flera fastigheter. Gemen-

samt för alla förändringar av fastighetsgränserna är att de resulterande fastigheter-

na måste vara lämpliga för sitt ändamål.  

 

1.5.2.2 Kommunalrättsliga hänsynstaganden 

Utifrån ett juridiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att även ett av kom-

munen ägt bolag i många fall har att beakta och följa de regler som gäller för kom-

muner, t.ex. vad gäller regler för upphandling samt offentlighet och sekretess. 

1.5.3 Organisationsform 
En utgångspunkt för vår analys och bedömning har varit att kartlägga eventuella 

för- respektive nackdelar med att bedriva verksamhet i bolag respektive som del av 

den kommunala förvaltningen. I det följande görs en uppställning och genomgång 

av potentiella för- respektive nackdelar beträffande de olika organisationsformerna 

samt vilken inverkan detta kan förväntas ha för ett effektivt bedrivande av mark-

verksamheten respektive näringslivsverksamheten.  

1.5.3.1 Bolag 

Potentiella fördelar – En vanlig uppfattning är att ett bedrivande av verksam-

heten i ett bolag medför snabbare beslutsvägar. Ett bolag ger möjlighet till direktin-

flytande för företagen och näringslivet genom att företag kan förvärva aktier i bola-

get, detta var även en tanke när Håbo Marknads AB bildades för att bedriva nä-

ringslivsverksamheten 2007. En vanlig uppfattning är även att man inom företag 

och näringslivet kan uppleva det enklare och ”mindre byråkratiskt” att kommuni-

cera med ett näringslivsbolag än direkt med kommunen (vilket till stor del kan 

bygga på förutfattade meningar).  

Potentiella nackdelar – En ”uppdelning” av verksamheten mellan kommunen 

och ett bolag kan lätt leda till suboptimering om företrädare för kommunen och 

bolaget inte samverkar och har en samsyn beträffande mål för verksamheten och 

hur denna ska bedrivas. En sådan uppdelning förutsätter därför en tydlig ägarstyr-

ning och god kommunikation. En risk är att bolaget har en något annan ”agenda”, 

vilket minskar effektiviteten. Det finns även en risk för uppkomst av ”dubbelkom-

mando”, d.v.s. att kommunen och bolaget hanterar frågor på olika sätt gentemot 

företag, näringsliv m.fl. och att man lämnar olika information och besked. 
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Inverkan för markverksamheten 

Potentiella nackdelar överväger. Bristande kompetens inom markexploateringsom-

rådet i bolaget samt ”trepartsförhållande” skapar komplikationer gentemot företag, 

näringsliv och övriga aktörer på marknaden. Om markverksamheten ska bedrivas i 

bolag, kräver detta en mycket tydlig ägarstyrning och väl utvecklad kommunikation 

mellan kommun och bolag för att samordna verksamheten och undvika t ex dubbla 

och otydliga budskap till marknaden och potentiella etableringar. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Utifrån befintliga förutsättningar överväger potentiella nackdelar. Detta beror 

främst på en, som vi har upplevt, bristande kommunikation mellan kommun och 

bolag. Vi har fått signaler om suboptimering som riskerar att motverka en ur Håbo 

kommuns samlade intressen bästa och mest effektiva näringslivsverksamhet. Uti-

från vad som framkommit i undersökningen föreligger enligt vår bedömning en 

avsaknad av tydlig ägarstyrning vilket försvårar samordning och ”en gemensam 

hantering” mot marknaden. 

Möjliga fördelar med nuvarande bolag kan vara uppbyggda goda relationer med 

näringslivet och företagen. Enligt vad vi har erfarit har vi fått uppfattningen att bo-

laget har god uppslutning på de aktiviteter som anordnas. Möjligen kan bolaget på 

ett bättre sätt upplevas erbjuda närhet och en närmare kontaktyta.  

Det kan även finnas viss ”uppfattning” hos företagen att det är lättare och snabbare 

att ha kontakt med ett bolag än direkt med kommunen. Med hänsyn till de nackde-

lar som vi har observerat och redovisat ovan är det enligt vår uppfattning, om verk-

samheten även fortsättningsvis ska bedrivas i Håbo Marknads AB, en förutsättning 

att åtgärder vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.). 

1.5.3.2 Kommunal förvaltning 

Potentiella fördelar – Verksamheten ingår direkt i kommunens verksamhet i 

övrigt vilket ger förutsättningar för samsyn och samverkan. Man får en och samma 

ledning för verksamheten, vilket minskar risk för suboptimering.  Genom undvi-

kande av två aktörer, med den risk för ”dubbelkommando” som detta medför, ges 

förutsättningar för att driva verksamheten utifrån en gemensam agenda. 

Potentiella nackdelar – Det kan finnas risk för förutfattade meningar bland fö-

retag på marknaden om byråkratiskt och lång hanteringsväg inom kommunal verk-
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samhet. Om verksamheten flyttas till kommunen kan det finnas viss risk att man 

förlorar den direktkontakt och direktrelation med företagen som vi uppfattar att 

bolaget har byggt (viktiga förutsättningar i bolagets verksamhet är att finnas nära 

företagen, enkelt med direktkontakt, korta kontaktvägar, ”personifierad” verksam-

het.). 

Inverkan för markverksamheten 

Potentiella fördelar överväger. En negativ aspekt kan vara uppkomsten av inkomst-

skatteeffekter i samband med överlåtelse av marken till kommunen. Om dessa uti-

från aktuell värdering medför en hög kostnad avseende inkomstskatt kan en alter-

nativ väg vara ägande via ett renodlat markbolag, som i så fall bör stå under tydlig 

styrning av kommunen. Ur ett mervärdesskatteperspektiv är det vanligen positivt 

med ägande i kommunen. En sammanvägd skattemässig bedömning bör göras be-

träffande respektive fastighet, slutsatsen kan då bli att viss mark (t.ex. råmark) 

överlåts direkt till kommunen och viss mark även framåt ägs av markbolag. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Såväl potentiella fördelar som nackdelar föreligger. Vi har utifrån dessa gjort en 

sammanvägning och vår bedömning är: a) att det med hänsyn till att ett överfö-

rande av verksamheten till kommunen skulle kunna medföra vissa potentiella 

nackdelar; b) att såväl styrelse som t.f VD är relativt nytillsatta; samt c) att det ändå 

kan ta tid att avveckla verksamheten; är lämpligt att bolaget fortsätter med närings-

livsverksamheten under i vart fall en viss tid varefter man bör utvärdera om förut-

sättningarna för verksamhetens bedrivande har förbättrats. 

Detta förutsätter dock att åtgärder omgående vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (Här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.) 
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1.6 Slutsatser  
Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Vi har efter genomförda intervjuer med tjänstemän på Håbo Marknads AB samt 

andra företrädare, tjänstemän och politiker på kommunsidan kommit fram till föl-

jande slutsatser i vår utredning: 

Vi har efter genomgång av dokument och bakgrundsbeskrivningar fått en bild av en 

i nuläget rådande rörighet och viss turbulens framförallt kopplat till bolagets mark-

innehav. Näringslivsverksamheten med företagsrådgivning och service till företagen 

i kommunen fungerar såvitt vi kan bedöma tillfredsställande, vilket också gäller 

turismfrågorna även fast det är en betydligt mindre del av bolagets serviceområden. 

Däremot är det vår uppfattning att markägandet som finns i bolaget så snart det är 

möjligt löses upp och antingen säljs in till kommunen eller läggs separat i ett eget 

bolag. Det är ett antal orsaker och motiv som ligger till grund för vårt ställningsta-

gande. Idag så skapar uppdelningen med ca 1/3 av markinnehavet i Håbo Marknads 

AB och ca 2/3 inom kommunen av och till ett krångligt trepartsförhållande med 

kunder. Dessutom är och har samordningen och kommunikationen mellan bolaget 

och kommunen varit bristfällig.  

Det är inte acceptabelt som vi har uppfattat det uppgivits olika datum till presum-

tiva markköpare när byggklar mark kan försäljas. Samarbete, samverkan och en god 

kommunikation är en grundförutsättning i den här typen av strategiska frågor för 

Håbo kommuns utveckling och tillväxtmöjligheter.  

Nyligen så förvärvade kommunen mark från bolaget, köpeskilling 18,5 mkr, i form 

av ett markinnehav som bolaget ägde i Bålsta centrum. Det ska byggas ca 2 000 nya 

lägenheter i ett flertal etapper och etapp 1 med byggnation av ca 400 lägenheter 

påbörjas inom en snar framtid. Eftersom bokfört värde i bolagets balansräkning var 

ca 0,2 mkr så ger det en realisationsvinst om ca 18,3 mkr som ska redovisas i bola-

gets resultaträkning.  

I detta fall så kommer det enligt kommunens ekonomichef att göras en likvidmässig 

avräkning mot tidigare oreglerade mellanhavanden mellan kommunen och bolaget.  

Vad gäller köpet av marken från bolaget så regleras det genom ett villkorat ak-

tieägartillskott om ca 9 mkr som återbetalas av bolaget till kommunen och reste-

rande del regleras genom att bolaget amorterar på sin låneskuld till kommunen. 

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet liksom huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  
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Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande strategiska markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rap-

portering mellan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med 

att kvalitetssäkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

Det står visserligen i gällande ägardirektiv och bolagsordning, uppdaterat 2013, 

vilka förväntningar och krav som ägaren har på bolaget.  Men det blir relativt verk-

ningslöst om det inte fungerar och följs upp med åtgärder praktiskt i vardagen. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen?  

Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking som belyser hur fyra 

andra kommuner arbetar med näringsliv- och markfrågor. Vi bilägger också NKI 

(nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under april och som nyligen 

har sammanställts.  

Vidare konstaterar vi att Håbo kommun och kommunerna som vi jämfört med har 

likartade utmaningar med att dels behålla redan etablerade företag och dels attra-

hera nya företag till kommunen.  
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Håbo Marknads AB 23 av 23 
PwC 

1.7 Förslag  
 Vår uppfattning är att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB 

och separeras från näringslivsverksamheten. Det är viktigt för 

kommunen att i framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 

markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid 

kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Vår rekommendation 

är därför i första hand att marken säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav. Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några 

år sedan denna genomfördes samtidigt som en större försäljning nyligen har 

genomförts med kommunen.  

 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i separat markbolag enligt 

vad som har beskrivits ovan under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo Marknads 

AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av bolaget. 

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och upp-

dateras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrel-

seutbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt på vilket sätt detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 
form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-
kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att nä-
ringslivsverksamheten via en verksamhetsöverföring inordnas i kommun-
styrelsens organisation.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Förslag Verksamhetsplan 2020 för 
näringslivsarbete i Håbo kommun 

 

Strategiska mål: Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i 
fokus 

Förbättra näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking  

MÅL: Att vara bland topp 20 i landet. 

ÅTGÄRDER: 

 Värdegrundsarbete för Håbo kommun 

 Fortsättning av arbetet med Håbo 4.0, omarbetad version. 

 LOTS-funktion med fasta tider för lotsmöten med företag varannan 

vecka. 

 Företagsbesök med kommunalråd och tjänstemän målsättning 30 

besök under året 

 Skapa mötesplatser för B2B och tjänstemän/politiker/företagare. Se 

nedan 

 Kommunicera regelbundet utveckling, nyheter och förbättringar 

genom nyhetsbrev, pressmeddelande och sociala medier. Se nedan. 

 Samverka med lokala företagarföreningar och 

företagsfrämjande organisationer. Se nedan. 

Höja NKI enligt SBA-SKL:s mätning 

MÅL: Att ha ett genomsnitt på minst 75 

ÅTGÄRDER:  

 LOTS-funktion med fasta tider för lotsmöten med företag varannan 

vecka. 

 Stötta förvaltningarna i denna utveckling genom SBAs och SKLs 

metoder.  

 Fler och tillgängligare forum och öppna företagsmöten  

 Utökat arbete med tillgänglighets- och bemötandefrågor inom 

kommunen  

Önskvärt att Kommunstyrelse får utbildning/föreläsning av både SBA och 

Svenskt Näringsliv samt andra experter regelbundet för att hålla 

näringslivsfokuset levande och adekvat omvärldsbevakning. 
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Verksamhet för näringslivsavdelning 

Etableringar och markförsörjning 

Befintligt näringsliv ska ges förutsättningar för hållbar tillväxt genom  

 Aktiv detaljplanering av verksamhetsmark 

 Skapa markförsörjningsplan 

 Dialog med näringslivet kring markförsörjning och behov  

Arbetet sker i samverkan med Mark- och exploateringsavdelningen. 

Vara aktiv part inom Stockholm Business Arena och Region Uppsala samt 

övriga näringslivsnätverk.  

Håbo ska fortsatt vara länets ledande UF-kommun 

 Stötta Fridegårdsgymnasiet i arbetet med Ung Företagsamhet 

 Stötta kommunens skolor att arbeta med entreprenörskap 

 Vara delaktig i diskussionen mellan skola och näringsliv om 

framtidens kompetensbehov. Bör Håbo kommun skapa ett 

utbildningsråd?  

Möjliggöra och underlätta att starta nya verksamheter 

Samarbeta med Nyföretagarcentrum 

Samarbeta med Nyanlänt Företagande – integration och sysselsättning 

Möjliggöra och underlätta för befintliga företag att utvecklas 

Samarbeta med företagsfrämjande organisationer: ALMI, Connect, 

Coompanion, Handelskammaren, EEN, UIC*, UUI**, lokala 

företagarföreningar. Skapa mötesplatser för nätverkande för det lokala 

näringslivet. Samverka med företagsfrämjande organisationer kring 

kompetensutveckling för företagare. 

Skapa fler arbetstillfällen 

Genom nära samarbete med AF, skolan och förvaltningarna skapa/medverka 

i en arbetsmarknadsgrupp som arbetar för att skapa nya arbetstillfällen inom 

både anställningar och företagande. 

Stärka Håbos attraktivitet gällande etablering av nya verksamheter  

Marknadsföring externt i samarbete med kommunikationsavdelningen. 

Stärka varumärket för Håbo kommun som plats att leva, verka och bo  

Stötta kommunikationsavdelningen i arbetet kring varumärket och i en mer 

aktiv dialog med näringslivet.  
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Kommunikation 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev produceras fyra gånger om året (skickas i feb, april, sep, nov) 

Nyhetsbrevet ger regelbunden kommunikation av aktuellt 

näringslivsarbete, frågor som rör näringslivet, reportage om lokala 

företag, kommande upphandlingar, evenemang och utbildningar. Pdf 

skickas via mejl till kontaktlista samt i tryckt form till strategiska 

kontakter. Ska dessutom vara ett forum för lokala företagarföreningar 

samt samverkande aktörer som vill komma i kontakt med näringslivet. 

Lokala företagarföreningar och aktörer ska erbjudas utrymme i 

nyhetsbrevet. 

Webbsida Näringsliv och arbete 

Ligger under Håbo kommun, uppdateras löpande. Hanteras av 

kommunikationsavdelningen men innehållsansvar av 

näringslivsavdelningen respektive ansvariga förvaltningar. Uppdateras 

under våren för att svara mot organisationsförändringen. 

Sociala medier 

Samplanera med lokala företagarföreningar om gemensamt 

facebookkonto/plats t ex företagare i Håbo – där information, nyheter och 

evenemang kan kommuniceras.  

Annonsering lokal media 

Annonsering i samarbete med kommunikationsavdelningen.  

Extern annonsering  

Sker framför allt för nyetablering och varumärkesbyggande. I samarbete 

med kommunikationsavdelningen. 

Pressmeddelanden 

Planerade, regelbundna utskick om med information, nyheter och goda 

historier från näringslivet i Håbo till lokala medier. I samarbete med 

kommunikationsavdelningen. 

Välkomstbrev till nya företag 

Månadsvis skickas ett standardiserat fysiskt brev ut till nyregistrerade 

företag undertecknat av kommunalråd och kommundirektör. Med 

information om kommunens näringslivsarbete, lokala mötesplatser för 

företagare, eventuellt också med information om lokala 

företagarföreningar. 
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Samverkan 

För att främja näringslivet bör Håbo kommun samverka med ett antal 

aktörer lokalt, regionalt och nationellt.  

 Nyföretagarcentrum: Genomför nyföretagarrådgivning, 

mentorprogram samt utbildningar. 

 

 Företagsstödjande organisationer som ALMI, EEN, Connect och 

Coompanion finns på vår webbsida och vi försöker i största möjliga 

mån samverka kring nätverksaktiviteter. Stöttar genom att erbjuda 

lokal för rådgivningar och utbildningar. 

 

 Ung Företagsamhet Uppsala län: Nära samverkan med 

Fridegårdsgymnasiet. UF-företagen får möjlighet att delta i våra 

nätverksaktiviteter. Håbo kommun deltar i juryarbete.  

 

 Samverkan med företagarföreningar/nätverk: Vi träffas 

regelbundet för att ha en dialog kring planering av aktiviteter – 

gemensamma eller egna. Stöttning genom marknadsföring av 

föreningarnas aktiviteter som gynnar det lokala näringslivet.  

 

 Samverkan med utbildnings- och innovationsnätverk som UIC* 

och UUI** för att lokala företag ska komma i kontakt med akademin 

och utveckla samarbetet och innovationskraften.  

 

 Region Uppsala Nätverk för näringslivsfrågor. Lokal 

konkurrenskraft, nyetableringar, kompetensutveckling för länets 

kommuner. Stärka samarbetet för ökad konkurrenskraft genom en 

starkt förankrad RUS. 

 

 Stockholm Business Alliance Samverkan för näringslivsutveckling, 

nyetablering, destinationsutveckling. 

 

Mötesplatser 

Morgonsoffan med scenprogram (feb och okt) 

Morgonsoffan är en lokal plattform för företagare, politiker och 

tjänstemän i den kommunala organisationen att mötas för dialog och 

informationsutbyte. Deltagarna bjuds på frukost och ett scenprogram som 

innehåller både stort och smått, lokalt och större perspektiv. 

Deltagarantalet i Håbo ligger runt 70 personer. Programledare är Julia 

Rosqvist som driver Morgonsoffor på 15 platser i Mälardalen. Innehållet 

påminner om ett morgon-tvprogram med intervjuer i soffan, dragning av 

lotterier, lokala nyheter med sport och reklaminslag (lokala företag).  
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Lunchseminarium med föredrag (april och nov) 

Forum för att lyfta aktuella ämnen, t ex Mälardalens tillväxt, den 

Regionala utvecklingsstrategin i Uppsala län, SBA:s internationella 

marknadsföring av regionen. 

Ämnesrelaterade öppna företagsmöten 

Öppna möten med företagare kring specifika ämnen så som kommande 

upphandlingar, kompetensförsörjning, digitalisering, samhällsbyggnad 

etc.  

Företagspub med föredrag (vår och höst) 

Mötesplats med mer informell prägel med eller utan informationspunkt, t 

ex aktuellt från Håbo eller inbjuden gäst från lokalt företag eller 

inspiratör. 

Företagsmingel årligen (sept)  

Tillfället då Håbo kommun bjuder in det lokala näringslivet för att visa 

uppskattning, dela ut priser eller liknande med mat, mingel, kort 

scenprogram. Har hållits på Krägga de senaste åren. 

 
Företagsdag med minimässa B2B årligen (mars) 

Samarrangemang med lokala företagarföreningar med föredrag, 

minimässa B2B och middag.  

 
Nyföretagaraktivitet – mingel/möte/presentationer årligen (januari) 

För att hälsa nya företag välkomna, och berätta vilket stöd och service 

Håbo kommun kan ge. Medverkande är våra samverkanspartners 

Nyföretagarcentrum, ALMI, Connect, Coompanion, EEN, AF, 

företagarföreningarna: aktörer som nystartade har nytta av. 

 

* UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas 

som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI 

Global. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU 

Holding och Uppsala universitet Holding. UIC är medlem i 

branschorganisationen SISP och ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – 

Excellens. UIC har kontor i Uppsala, Östhammar och Södertälje. 

** UUI är en del av Uppsala universitet. Hos oss arbetar affärsrådgivare, 

samverkansledare och rådgivare inom patent och annan immaterialrätt. Vi är ett 

team på närmare 30 personer som finns till för dig som arbetar på Uppsala 

universitet, för dig som pluggar här men också för dig som arbetar i ett företag eller 

annan organisation som vill utvecklas med forskningsbaserad kunskap. 

 

https://www.stuns.se/
https://www.uppsala.se/
https://www.slu.se/sluholding
https://www.slu.se/sluholding
https://www.holding.uu.se/
https://www.sisp.se/
https://www.vinnova.se/
https://uic.se/sodertalje/
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Budget 

 

Skapa mötesplatser för B&B och tjänstemän/politiker/företagare 

 Företagsbesök 50 besök under året 

 
2 500 

Morgonsoffan feb och okt med scenprogram 

 
40 000 

Lunchseminarium april och nov med föredrag 

 
40 000 

Företagspub vår och höst med föredrag 

 
10 000 

Företagsmingel sept med mat, mingel, kort scenprogram 

 
75 000 

Företagsdag mars med föredrag, minimässa B&B och middag. 20 000 
Nyföretagaraktivitet – mingel/möte/presentationer 

 
2 500 

 
  

190 000 
 

   Kommunicera regelbundet förbättringar och utveckling 

  Nyhetsbrev digitalt och tryckt 

 
300 000 

Annonsering externt varumärke etableringar 

 
150 000 

   

450 000 
Samverkan 

   SBA 
  

100 000 

Region Uppsala 
  

50 000 

Lokalt nätverkande med företagarföreningar 
 

20 000 

   

170 000 

    

    PERSONALKOSTNADER 
  Person 1 Månadslön 50000 
 

850 000 

Person 2 Månadslön 40000 
 

680 000 

Utbildningar, konferenser 
 

70 000 

   

1 600 000 

    

  

Totalt 2 410 000 

 

Ej inräknat: kostnader för arbetsplatser/hyra av rum. Praktiskt arbete med 

webb och kommunikation, lokal annonsering och liknande som kan skötas 

av kommunikationsavdelningen.  

 









 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-16  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 211 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) väcker ärendet med anledning av inkommen skri-

velse från Håbo Marknad AB:s styrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget 

eller avslår densamma. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar en-

ligt det egna förslaget.  

Votering är begärd och ska genomföras. Ordförande fastställer voterings-

ordningen enligt följande: Ja-röst för det egna förslaget, Nej-röst för avslag.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland Bo-

din (C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp)  

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen bi-

faller det egna förslaget.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Jag 

tycker att det är olyckligt av Kommunstyrelsens ordförande att på sittande 

möte begära en utredning av bolagets vara eller inte vara, och detta bara på 

grund av en skrivelse från en enhällig bolagsstyrelse. 

Detta känns inte särskilt seriöst, och det kommer inte att bidra till ett bättre 

näringslivsklimat. 
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 2019-09-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Vad har Alliansen, MP och SD emot Håbos företagare? 

 

Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S) och Sven-

Olov Dväring (S) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör  
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 276 Dnr 2019/00288 

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbo

Marknad AB enligt bilaga, ”Förslag till Ägardirektiv 2019”.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad 

AB. Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhål-

lande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och före-

tagspolicy.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat ägardi-

rektiv, gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat bilaga, 

”Förändringar specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 5, Bola-

gets Verksamhet. Här preciseras även alternativen A och B enligt nedan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 

Protokollsutdrag 2019-09-30 § 134 

Specificering förändringar ägardirektiv 

Ägardirektiv 2019 Håbo Marknads AB 

Ägardirektiv HMAB, antagna     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ A 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ A 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ B 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens förslag alternativ A eller för-

valtningens förslag Alternativ B och finner att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla alternativ B.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

Ärende 15
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______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Revidering av ägardirektiv för Håbo Marknad AB 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner revidering av 

ägardirektiv för Håbo Marknad AB enligt bilaga, ”Förslag till Ägardirektiv 2019”.    

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad AB. 

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande 

till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat ägardirektiv, 

gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat bilaga, ”Förändringar 

specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 5, Bolagets Verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Förändringarna specificerade 

Beslut skickas till 
Styrelse Håbo Marknad AB 

VD Håbo Marknad AB 

Kommundirektör 

 

 

Bålsta 2019-08-13 

 

Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

Håbo Kommun 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 134 Dnr 2019/00288  

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i avvaktan på den konsekven-

sanalys som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra angående en 

eventuell nedläggning av Håbo Marknads AB.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad 

AB. Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhål-

lande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och före-

tagspolicy.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat ägardi-

rektiv, gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat bilaga, 

”Förändringar specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 5, Bola-

gets Verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 177 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 151 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Förändringarna specificerade 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på den 

konsekvensanalys som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra angå-

ende en eventuell nedläggning av Håbo Marknads AB, enligt kommunsty-

relsen beslut från 2019-09-16.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag och Owe Fröjds (Båp) förslag om återremiss. 

Ordförande behandlar först yrkandet om återremiss. Ordförande frågar om 

ärendet återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska be-

handlas idag.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:  

Ja-röst för att behandla ärendet idag och nej-röst för att återremittera ärendet 

i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Ulf Winberg 

(M), Christoffer Bonde (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mår-

heden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Per–Arne Öhman (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Johan Ja-

kobsson (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), 

Christian Nordberg (MP), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande 

(V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), 

Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD)  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Pyry Niemi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp)  

Med 27 ja-röster och 14 nej-röster återremitterar kommunfullmäktige ären-

det i enlighet med Agneta Hägglunds (S) yrkande. Detta enligt kommunal-

lagens regler för minoritetsåterremiss. Därmed faller kommunstyrelsens för-

slag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

 

Styrelse Håbo Marknad AB 

Kommundirektör 

VD Håbo Marknad AB 

 

 



 

 Specificering 1(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 
 
Specificering av föreslagna förändringar till reviderat ägardirektiv gällande 

Håbo Marknad AB 

 

Specificeringen redovisar endast förändringar gällande punkt 5, Bolagets 

verksamhet, då det endast under denna punkt finns föreslagna förändringar. 

 

Specificeringen har följande delar: 

 Originaltexten i gällande ägardirektiv  

 Alternativ A 

 Alternativ B 

 Jämförelse mellan Original och Alternativ A 

 Jämförelse mellan Original och Alternativ B 

I jämförelsen är förslag på borttagen text genomstruken, ny text markerad 

och noteringar med kursiv text.   

 

 



 

 Specificering 2(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

Original 

Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta mot kommunens långsiktiga mål. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

ett gott myndighetsutövande. Likaså arbeta för ett varierat 

näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Likaså ska dialogen vara transparant och proaktiv. 

Bolaget ska anordna mötesplatser och ha en aktiv information. 

 

 Ta fram en plan för markförsörjningen utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplanen. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, utgöra kontaktyta mot samtliga 

kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda och ansvara för samtliga ärenden rörande försäljning- och 

inköp av markområden avsedda för verksamhetsetablering inklusive 

förhandling med tilltänkt slutkund i samråd med kommunstyrelsens 

plan- och exploateringsavdelning för beslut i kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige. 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivsetablering. 

 

 Bolaget ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 

 

 Bolaget ska ta huvudansvaret för Platsmarknadsföring med 

varumärket Håbo. 

 

 I övrigt aktivt arbeta för att stödja det lokala näringslivet samt verka 

för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen. 

 



 

 Specificering 3(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 

Alternativ A 

Bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att aktivt arbeta för att stödja det lokala 

näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen i alla 

näringslivssektorer och bolag. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta för de av kommunfullmäktige 

beslutade målen. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

verka för ett varierat näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Dialogen skall vara transparant och proaktiv. Bolaget 

ska anordna mötesplatser och aktivt arbeta med 

informationsspridning riktat till Håbos företagare. 

 

 Bolaget ska tillsammans med kommunförvaltningen ansvara för 

framtagandet och ajourhållningen av en markförsörjningsplan för 

mark avseende näringsverksamhet, detta utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplan. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, samt utgöra en kontaktyta mot 

samtliga kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering 

 

o I beredning avses kontakt och förhandling med tilltänkta 

kunder utifrån kommunens förutsättningar och beslutade 

planer.  

o Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning 

eller inköp, skall ske i aktiv samverkan och beredning med 

representanter från kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation.  

o Bolaget bereder färdigt förslag för beslut i kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige. 

 



 

 Specificering 4(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivs- och tillväxtrelaterade frågor. 

 

 Bolaget ska aktivt arbeta med marknadsföring av varumärket Håbo, 

avseende näringslivsetableringar. 

 

 Bolaget skall, tillsammans med berörda kommunförvaltningar, 

upprätta och ajourhålla en gränsdragningslista som tydliggör 

avgränsningar och ansvar i operativa näringslivsfrågor.  

 

 Bolaget skall samordna kommunens och bolagets projekt och 

ansökningar som finansieras via EU-medel. 

 



 

 Specificering 5(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

Alternativ B 

Bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att aktivt arbeta för att stödja det lokala 

näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen i alla 

näringslivssektorer och bolag. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta för de av kommunfullmäktige 

beslutade målen. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

verka för ett varierat näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Dialogen skall vara transparant och proaktiv. Bolaget 

ska anordna mötesplatser och aktivt arbeta med 

informationsspridning riktat till Håbos företagare. 

 

 Bolaget ska tillsammans med kommunförvaltningen ansvara för 

framtagandet och ajourhållningen av en markförsörjningsplan för 

mark avseende näringsverksamhet, detta utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplan. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, samt utgöra en kontaktyta mot 

samtliga kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering 

 

o I beredning avses kontakt och förhandling med tilltänkta 

kunder utifrån kommunens förutsättningar och beslutade 

planer.  

o Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning 

eller inköp, genomförs av kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation, i samverkan med bolaget.  

o Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, i samverkan 

med bolaget, bereder färdigt förslag för beslut i 

kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 



 

 Specificering 6(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivs- och tillväxtrelaterade frågor. 

 

 Bolaget ska aktivt arbeta med marknadsföring av varumärket Håbo, 

avseende näringslivsetableringar. 

 

 Bolaget skall, tillsammans med berörda kommunförvaltningar, 

upprätta och ajourhålla en gränsdragningslista som tydliggör 

avgränsningar och ansvar i operativa näringslivsfrågor.  

 

Bolaget skall samordna kommunens och bolagets projekt och ansökningar 

som finansieras via EU-medel



 

 Specificering 7(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 

Jämförelse Original vs Alternativ A 

 

Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att aktivt arbeta för att stödja det lokala 

näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen i alla 

näringslivssektorer och bolag. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta mot kommunens långsiktiga mål 

för de av kommunfullmäktige beslutade målen. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

ett gott myndighetsutövande. Likaså arbeta för ett varierat näringsliv 

och verka för ett varierat näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Likaså ska Dialogen skall vara transparant och proaktiv. 

Bolaget ska anordna mötesplatser och ha en aktiv information aktivt 

arbeta med informationsspridning riktat till Håbos företagare. 

 

 Ta fram en plan för markförsörjningen utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplanen. Bolaget ska 

tillsammans med kommunförvaltningen ansvara för framtagandet 

och ajourhållningen av en markförsörjningsplan för mark avseende 

näringsverksamhet, detta utifrån utpekade verksamhetsområden 

enligt gällande översiktsplan. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, samt utgöra en kontaktyta mot 

samtliga kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering inklusive 

förhandling med tilltänkt slutkund i samråd med kommunstyrelsens 

plan- och exploateringsavdelning för beslut i kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige 

 

o I beredning avses kontakt och förhandling med tilltänkta 

kunder utifrån kommunens förutsättningar och beslutade 

planer.  



 

 Specificering 8(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

o Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning 

eller inköp, skall ske i aktiv samverkan och beredning med 

representanter från kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation.  

o Bolaget bereder färdigt förslag för beslut i kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige. 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivsetablering näringslivs- och tillväxtrelaterade 

frågor. 

 

 Bolaget ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 
(Notering: Ansvaret för besöksnäringsfrågor flyttas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Dock kvarstår 

Bolagets roll att aktivt stödja bolag som jobbar med besöksnäring, naturligtvis i samverkan med 
Kultur- och fritidsförvaltningen). 

 

 Bolaget ska ta huvudansvaret för aktivt arbeta med 

platsmarknadsföring med av varumärket Håbo, avseende 

näringslivsetableringar. 

 

 Bolaget skall, tillsammans med berörda 

kommunförvaltningsorganisationerar, upprätta och ajourhålla en 

gränsdragningslista som tydliggör avgränsningar och ansvar i 

operativa näringslivsfrågor.  

 

 Bolaget skall samordna kommunens och bolagets projekt och 

ansökningar som finansieras via EU-medel. 



 

 Specificering 9(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 

Jämförelse Original vs Alternativ B 

 

Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att aktivt arbeta för att stödja det lokala 

näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen i alla 

näringslivssektorer och bolag. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta mot kommunens långsiktiga mål 

för de av kommunfullmäktige beslutade målen. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

ett gott myndighetsutövande. Likaså arbeta för ett varierat näringsliv 

och verka för ett varierat näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Likaså ska Dialogen skall vara transparant och proaktiv. 

Bolaget ska anordna mötesplatser och ha en aktiv information aktivt 

arbeta med informationsspridning riktat till Håbos företagare. 

 

 Ta fram en plan för markförsörjningen utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplanen. Bolaget ska 

tillsammans med kommunförvaltningen ansvara för framtagandet 

och ajourhållningen av en markförsörjningsplan för mark avseende 

näringsverksamhet, detta utifrån utpekade verksamhetsområden 

enligt gällande översiktsplan. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, samt utgöra en kontaktyta mot 

samtliga kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering inklusive 

förhandling med tilltänkt slutkund i samråd med kommunstyrelsens 

plan- och exploateringsavdelning för beslut i kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige 

 



 

 Specificering 10(10) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

o I beredning avses kontakt och förhandling med tilltänkta 

kunder utifrån kommunens förutsättningar och beslutade 

planer.  

o Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning 

eller inköp, genomförs av kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation, i samverkan med bolaget.  

o Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, i samverkan 

med bolaget, bereder färdigt förslag för beslut i 

kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivsetablering näringslivs- och tillväxtrelaterade 

frågor. 

 

 Bolaget ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 
(Notering: Ansvaret för besöksnäringsfrågor flyttas till Kultur- och fritidsförvaltningen. Dock kvarstår 

Bolagets roll att aktivt stödja bolag som jobbar med besöksnäring, naturligtvis i samverkan med 
Kultur- och fritidsförvaltningen). 

 

 Bolaget ska ta huvudansvaret för aktivt arbeta med 

platsmarknadsföring med av varumärket Håbo, avseende 

näringslivsetableringar. 

 

 Bolaget skall, tillsammans med berörda 

kommunförvaltningsorganisationerar, upprätta och ajourhålla en 

gränsdragningslista som tydliggör avgränsningar och ansvar i 

operativa näringslivsfrågor.  

 

 Bolaget skall samordna kommunens och bolagets projekt och 

ansökningar som finansieras via EU-medel. 

 
 



 

 Förslag till ägardirektiv 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Förslag till ägardirektiv för Håbo Marknads AB 
 
Detta ägardirektiv avser Håbo Marknads AB, organisationsnummer 

556106-8874, (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 

2019-xx-xx. 
 
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av Håbo kommun. Bolaget är en del av kommunens totala 

verksamhet och har i sin verksamhet att beakta detta. Bolagets verksamhet 

regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. 
 
2. Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 

såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser 

i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 

och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 
 
3. Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 
 
4. Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 

uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 

strykning/utelämnande skett. 
 
5. Bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 



 

 Förslag till ägardirektiv 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

Bolagets huvudsakliga uppgift är att aktivt arbeta för att stödja det lokala 

näringslivet samt verka för att fler arbetstillfällen skapas i kommunen i alla 

näringslivssektorer och bolag. 

 

Bolagets roll: 

 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda 

näringslivspolitiken och att i samverkan med 

förvaltningsorganisationen arbeta för de av kommunfullmäktige 

beslutade målen. 

 

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och 

verka för ett varierat näringsliv. 

 

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot 

kommunen. Dialogen skall vara transparant och proaktiv. Bolaget 

ska anordna mötesplatser och aktivt arbeta med 

informationsspridning riktat till Håbos företagare. 

 

 Bolaget ska tillsammans med kommunförvaltningen ansvara för 

framtagandet och ajourhållningen av en markförsörjningsplan för 

mark avseende näringsverksamhet, detta utifrån utpekade 

verksamhetsområden enligt gällande översiktsplan. 

 

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, samt utgöra en kontaktyta mot 

samtliga kunder rörande näringslivsetablering. 

 

 Att bereda samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering 

 

o I beredning avses kontakt och förhandling med tilltänkta 

kunder utifrån kommunens förutsättningar och beslutade 

planer.  

o Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning 

eller inköp, genomförs av kommunstyrelsens 

förvaltningsorganisation, i samverkan med bolaget.  

o Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, i samverkan 

med bolaget, bereder färdigt förslag för beslut i 

kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden 

rörande näringslivs- och tillväxtrelaterade frågor. 

 

 Bolaget ska aktivt arbeta med marknadsföring av varumärket Håbo, 

avseende näringslivsetableringar. 

 



 

 Förslag till ägardirektiv 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

 Bolaget skall, tillsammans med berörda kommunförvaltningar, 

upprätta och ajourhålla en gränsdragningslista som tydliggör 

avgränsningar och ansvar i operativa näringslivsfrågor.  

 

Bolaget skall samordna kommunens och bolagets projekt och ansökningar 

som finansieras via EU-medel 

 
6. Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 

bolagsordningen, 

 att stärka näringslivets utveckling 

 att vara kommunens länk mellan näringslivet och de kommunala 

förvaltningarna. 

 
7. Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 

 
8. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna med densamma. 

 
9. Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig 

om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angivits i bolags-ordningen och i detta ägardirektiv, samt de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 

avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 

kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen. 

 

10. Ekonomi 

Bolaget ska upprätta delårsbokslut på sätt och tidpunkt som 

kommunstyrelsen bestämmer. 

Bolaget ska lämna underlag för sammanställd redovisning på sätt och 

tidpunkt, som kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets redovisning ska 

löpande anpassas till kvalitetskrav, som ställs på sammanställd redovisning 

och koncernredovisning. 
 
11. Information och ägardialog 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 

Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 

påkallar. 
 
12. Budget och verksamhetsplan 



 

 Förslag till ägardirektiv 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-12 x 

 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
 
13. Sammanställd redovisning och budget 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 

nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 

(1997:614) om kommunal redovisning. 

Bolaget ska till ägaren lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för 

upprättande av kommunens budget. 

 
14. Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla 

bolagsstämma/årsstämma. 

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 

Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt 

dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. 

Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för 

möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 
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Diarienummer KS 2018/00106 nr 81515 

Gäller för  Håbo Marknads AB 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Ersätter 2013/00144, KF 2014-02-24 § 110 

Relaterade styrdokument Bolagsordning för Håbo Marknads AB 



 

 Ägardirektiv 3(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-11 «Databas» «Diarienr» nr 
81515 

 

  

Ägardirektiv för Håbo Marknads AB 

Detta ägardirektiv avser Håbo Marknads AB, organisationsnummer 556106-8874, 

(nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2018-04-10. 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av Håbo kommun. Bolaget är en del av kommunens totala verksamhet och har i 

sin verksamhet att beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 

bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 

fastställda av bolagsstämma.  

2. Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte 

strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 

exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets 

intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

3. Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 

anges i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 

information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 

fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren 

får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

5. Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej heller 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolagets roll: 

 Ansvara för att genomföra den av kommunstyrelsen fastlagda näringslivspolitiken 

och att i samverkan med förvaltningsorganisationen arbeta mot kommunens 

långsiktiga mål.  

 Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla näringslivsklimatet och ett gott 

myndighetsutövande. Likaså arbeta för ett varierat näringsliv.  

 Bolaget ska ha en lotsande funktion för näringslivet in mot kommunen.  Likaså ska 



 

 Ägardirektiv 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-11 «Databas» «Diarienr» nr 
81515 

 

dialogen vara transparant och proaktiv. Bolaget ska anordna mötesplatser och ha en 

aktiv information. 

 Ta fram en plan för markförsörjningen utifrån utpekade verksamhetsområden enligt 

gällande översiktsplanen.  

 Ansvara för att aktivt marknadsföra, utgöra kontaktyta mot samtliga kunder rörande 

näringslivsetablering.  

 Att bereda och ansvara för samtliga ärenden rörande försäljning- och inköp av 

markområden avsedda för verksamhetsetablering inklusive förhandling med tilltänkt 

slutkund i samråd med kommunstyrelsens plan- och exploateringsavdelning för 

beslut i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 Bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen avseende ärenden rörande 

näringslivsetablering.   

 Bolaget ska arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen. 

   

 Bolaget ska ta huvudansvaret för Platsmarknadsföring med varumärket Håbo.   

 

I övrigt aktivt arbeta för att stödja det lokala näringslivet samt verka för att fler 

arbetstillfällen skapas i kommunen. 

6. Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i 

bolagsordningen,  

 att stärka näringslivets utveckling 

 att vara kommunens länk mellan näringslivet och de kommunala förvaltningarna.  

7. Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

8. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 

redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen 

och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

9. Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-ordningen 

och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som 

anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 

kommunstyrelsen. 



 

 Ägardirektiv 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-04-11 «Databas» «Diarienr» nr 
81515 

 

10. Ekonomi 

Bolaget ska upprätta delårsbokslut på sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer. 

Bolaget ska lämna underlag för sammanställd redovisning på sätt och tidpunkt, som 

kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets redovisning ska löpande anpassas till kvalitetskrav, 

som ställs på sammanställd redovisning och koncernredovisning. 

11. Information och ägardialog 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

12. Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

13. Sammanställd redovisning och budget 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för 

upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal 

redovisning. 

Bolaget ska till ägaren lämna de uppgifter som bedöms nödvändiga för upprättande av 

kommunens budget. 

14. Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av April månad hålla bolagsstämma/årsstämma. 

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om 

bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets 

hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas 

kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 245 Dnr 2015/00283 

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet.

Sammanfattning  

Benders är en av kommunens största arbetsgivare och genom denna mark-

försäljning möjliggörs deras expansion på orten. 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har 2015-11-23 beslutat att överlåta ett 

ca 10 ha stort område till Benders för att de ska kunna utveckla sin verk-

samhet i Bålsta. 

2016-08-11 träffades ett ramavtal inför tecknade av genomförandeavtal mel-

lan Benders och Håbo kommun där markpriset bestämdes till 100 kr/kvm. 

Genomförandeavtalet är framförhandlat med utifrån de ramar som kommu-

nen i avtalet redan accepterat och därmed bundit sig vid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med Benders för del av Logistik Bålsta kv 4  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut förelig-

ger, bifall till förvaltningens förslag och Michael Rubbestads (SD) yrkande 

om avslag på detsamma. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller el-

ler avslår förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller för-

slaget.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslu-

tet.  

______________ 

Ärende 16



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-19 KS 2015/00283 nr 92954 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen,  
Caroline Löf, kommunjurist 
Gustaf Nilsson, utredare 
plan@habo.se 

 

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik Bålsta 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförande avtalet. 

2. Kommunstyrelsen förordar att Kommunfullmäktige godkänner avtalet.   

 

Sammanfattning 

Benders är en av kommunens största arbetsgivare och genom denna 

markförsäljning möjliggörs deras expansion på orten. 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har 2015-11-23 beslutat att överlåta ett 

ca 10 ha stort område till Benders för att de ska kunna utveckla sin 

verksamhet i Bålsta. 

2016-08-11 träffades ett Ramavtal inför tecknade av genomförandeavtal 

mellan Benders och Håbo kommun där markpriset bestämdes till 100 

kr/kvm. 

Genomförandeavtalet är framförhandlat med utifrån de ramar som 

kommunen i avtalet redan accepterat och därmed bundit sig vid.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Försäljningen av marken finansierar kommunens tidigare kostnader för 

inköp av området.  

Uppföljning 

Avtalet skall godkännas i KF.  

Beslutsunderlag 

– Genomförandeavtal med Benders för del av Logistik Bålsta kv 4   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

  

 



GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR LOGISTIK BÅLSTA KV 4 – 

Detaljplan för Kvarter nr 4 Logistik Bålsta 

 

§1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Benders Fastighets KB 

(969663-3560), nedan kallad Bolaget, träffas följande genomförandeavtal, nedan kallat 

Avtalet. 

§2 MARKÄGANDE, TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Kommunen och Bolaget har i oktober 2016 träffat ramavtal avseende exploatering av del av 

Kvarter nr 4 Logistik Bålsta. Ramavtalet reglerar parternas åtaganden vad avser framtagande 

av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsavtal som parterna avsåg att träffa. 

Detta Avtal fullföljer och ersätter ramavtalet.  

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Håbo 

kommun. Bolaget är medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta 

detaljplanen. Innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska detta Avtal vara 

undertecknat. 

§ 3 AVSIKTSFÖRKLARING 

Parterna är överens om att marköverlåtelsen sker i avsikt med tidigare RAMAVTAL för att 

Benders ska kunna expandera sin befintliga verksamhet i anslutning till sin nuvarande 

fastighet i Håbo Kommun. Överenskommelse om fastighetsreglering (köpeavtal) kommer att 

tecknas efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Avsikten är att marken ska, genom 

lantmäteriförrättning, regleras in i Benders befintliga fastighet Bålsta 3:358.  

 

§ 4 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas där Kommunen överlåter del av 

fastigheterna Bålsta 2:61, Bålsta 3:23, Bålsta 1:614, Brunna 1:9 och Lundby 2:1, nedan kallad 

Exploateringsområdet till Bolagets fastighet Bålsta 3:358, se Bilaga 1. 

§ 5 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR  

Avtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera part om inte 

detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft.  

Detta Avtal gäller endast under förutsättning att Håbo kommun, genom dess 

kommunfullmäktige godkänner detta Avtal genom beslut som vinner laga kraft. 

§ 6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING  

 

6.1 Tidplan 

Kommunen och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att genomföra exploatering på 



Exploateringsområdet i enlighet med detaljplanen och detta Avtal mot bakgrund av 

avsiktsförklaringen i § 3.  

Bolaget ska, i samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för exploateringen.  

6.2 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolagets åtaganden 

Bolaget bekostar all exploatering inom Exploateringsområdet såsom projektering, bygg‐ och 

anläggningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter, m.m.  

 

Bolaget svarar vidare för kostnader förknippade med bildande av rättigheter såsom servitut 

och ledningsrätter, flyttning/omläggning av befintliga ledningar eller andra anläggningar inom 

Exploateringsområdet.  

 

Bolaget bekostar samtliga erforderliga ledningsomläggningar inom planområdet som nämns i 

detta Avtal samt behövs för detaljplanens genomförande. 

 

Bolaget utför och bekostar projektering, anläggningsarbeten och de återställningsarbeten som 

krävs för att uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark 

(natur) även vad avser läge och höjd. Upprättade handlingar ska granskas och godkännas av 

Kommunen. Kommunens granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar 

inkommit till Kommunen.  

 

Projektering och genomförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i 

samråd med Kommunen och enligt Håbo kommuns tekniska handbok.  

 

Färdigställande förutsätts ske kontinuerligt i samverkan med belägna fastigheter och med 

berörda myndigheter samt Kommunen, inom och i anslutning till Exploateringsområdet, 

Bolaget förbinder sig att aktivt verka för genomförandet av detaljplanen.  

Flyghindersprövning 

Bolaget svarar för att genomföra en flyghindersprövning innan ansökan om bygglov lämnas 

in för byggnad på 40 meter.  

Arkeologiska undersökningar 

Inom Exploateringsområdet finns fornlämningar, färdvägarna Yttergran 121 och L2018:1322. 

Om berörda fornlämningar ska tas bort ska en för- och slutundersökning göras. Tillstånd för 

att ta bort fornlämningar måste sökas hos Länsstyrelsen, vilket behöver göras efter att 

detaljplanen har vunnit laga kraft, innan bygglov ges. Om det finns behov av att ta bort 

fornlämningar ska Bolaget ansvara och bekosta de åtgärder som krävs. Åtgärder och 

åtaganden är utförligt beskrivna i Länsstyrelsens rapport. 

Dagvattenutredning 

Bolaget är ansvarig för anläggande samt hantering av dagvattenanläggningar inom 

Exploateringsområdet. Kommunens dagvattenpolicy ska följas, inklusive krav på lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Utförd dagvattenutredning ska följas vid dagvattenhantering 

inom Exploateringsområdet.  

Vegetation 

Kommunen och Bolaget är överens om att vegetation inom exploateringsområdet ska i högsta 

möjliga mån bevaras. Ca 10 % av fastigheten bör utgöras av rumsbildande vegetation, i 



synnerhet ska välvuxna träd sparas. Om befintlig vegetation inte kan bevaras får den ersättas 

genom planterad vegetation. 

Markavvattning 

Om planerade åtgärder inom Exploateringsområdet bedöms utgöra markavvattning eller 

vattenverksamhet ska Bolaget ansöka om tillstånd och dispens. Kommunen tar inget ansvar 

för markavvattningskostnader inom Exploateringsområdet.  

Dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning söks hos 

Länsstyrelsen. Vattenverksamhet är i grunden tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd söks hos 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Vissa mindre verksamheter kan anmälas till 

Länsstyrelsen. 

 

Markföroreningar 

Bolaget är ansvariga för markundersökningar och saneringskostnader. Bolaget ansvar för 

saneringskostnader inom Exploateringsområdet. 

Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor som 

har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa eller 

miljön. Bolaget svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till och med 

Naturvårdsverkets riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning (MKM).  

 

6.3 Fastighetsbildning  

Kommunen ska ansöka om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelserna enligt 

§ 3. Bolaget ska biträda Kommunens ansökan om fastighetsbildning. Samtliga 

marköverlåtelser ska ske så snart detaljplanen för området har antagits och vunnit laga kraft. 

Överenskommelse om fastighetsreglering tecknas mellan parterna och bifogas till ansökan om 

lantmäteriförrättning. 

Ut- och tillfart till exploateringsområdet skall nu och i framtiden ske över Bolagets befintliga 

fastighet Bålsta 3:358. 

Bolaget ska svara för samtliga förrättningskostnader som följer av detta Avtal.  

 

6.4 Servitut och ledningsrätt 

Befintliga ledningar och anläggningar som ligger inom u-områden behöver bildas som 

ledningsrätt, Kommunen ansöker om de ledningsförrättningar som erfordras, Bolaget biträder 

Kommunens ansökan om ledningsförrättning. Bolaget ska svara för samtliga 

förrättningskostnader om ledningsförrättningar.  

 

Bolaget medger och åtar sig att utan ersättning upplåta ledningsrätt för ledningar inom 

Exploateringsområdet. 

 

E.ON har befintliga kraftledningar, både underjordiska ledningar och luftledningar inom u-

område. E.ON har även elkablar i mark, på den södra delen exploateringsområdet, där 

ledningsrätt behöver bildas. Om Bolaget behöver genomföra ledningsomläggning av E.ONs 

ledningar bekostar Bolaget detta.  



E.ON har en nätstation på den befintliga fastigheten Bålsta 3:23, markerad som e-område, 

ledningsrätt ska även bildas för den stationen. Ledningsrätten omfattar även rätt att ta väg 

eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med ledningen, därmed innebär 

ledningsrätten även tillträde fram till nätstationen. 

Kommunala vatten- och avloppsledningar förläggs inom u-området, ledningsrätt ska bildas. 

Bolaget bekostar omläggningen av dessa ledningar. 

Vid eventuell kulvertering av dike inom u-området, ska ledningsrätt bildas. Bolaget bekostar 

en eventuell kulvertering av diket. 

Skanova har en ledningsbyggnad inom den befintliga fastigheten Bålsta 1:614. Ledningsrätt 

ska bildas för byggnaden, markerad som e-område. Ledningsrätten omfattar även rätt att ta 

väg eller använda väg på belastad fastighet för tillsyn och arbeten med ledningen, därmed 

innebär ledningsrätten även tillträde fram till byggnaden. 

Bolaget medger och åtar sig att utan ersättning upplåta genom nyttjanderätt eller ledningsrätt, 

rätt att använda, underhålla och sköta befintliga ledningar som tillhör Lyssna o. Njut Radio & 

TV AB på Exploateringsområdet. Bolaget bekostar och utför inskrivning av nyttjanderätten 

hos fastighetsinskrivningen. Bolaget upprättar avtal som parterna tecknar.  

 

6.5 Tillträde 
Bolaget får tillträde till markområden när lantmäteribeslut om fastighetsreglering har vunnit 

laga kraft, om inte annat överenskommit mellan Bolaget och Kommunen. 

Överenskommelse om förtida tillträde skall vara skriftlig. 

6.6 Ersättningsnivåer 
Bolaget ska betala för marköverföring samt ersättning för utförande av allmänna anläggningar 

(GC-väg) i enlighet med Ramavtalet. 

Den framtida ersättningen är bestämd till olika nivåer. Se bilaga 1. 

 

Område BLÅ ca 4,2 ha, ca 4 200 000 kr, (motsvarar 100 kr/kvm). 

 

Område ROSA ca 5,4 ha, ca 5 400 000 kr, (motsvarar 100 kr/kvm). 

 

Område GRÖN ca 2 000 kvm 200 000 kr, (motsvarar 100 kr/kvm).  

 

Område GUL ca 1300 kvm, 183 000 kr. 

 

Område GRÅ ca 2700 kvm, 850 000 kr. 

 

Den slutliga arealen och köpeskilling av det totala området fastställs när 

lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Köpeskillingen ska regleras i ett särskilt köpeavtal 

och erläggas senast 30 dagar efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.  

Ersättningsfrågan avtalas även i överenskommelse om fastighetsreglering. 

 

 



6.7 Förskottsbetalning på ersättningen 

Bolaget ska inom 30 dagar från det att båda parter har undertecknat Avtalet till Kommunen 

erlägga förskott på ersättningen för marköverlåtelserna om 2 000 000 kronor.  

 

6.8 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på Exploateringsområdet. Bolaget äger inte 

rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför 

Exploateringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets 

bebyggande. 

 

6.9 Allmänna anläggningar 

Bolaget lämnar bidrag för projektering och anläggande av ny GC-väg och tillhörande 

belysning. Den befintliga gång- och cykelvägen genom planområdet kommer att tas bort och 

ersättas med en ny sträckning. Gatu- och parkavdelningen föreslår att den nya dragningen ska 

gå från Skörby längs med Skörbyleden fram till Kraftleden. I det andra alternativet kan den 

dras från Skörby upp mellan kv. 4 och 5–6 för att ansluta till förlängningen av 

Björnängsvägen. Bidraget på 1 250 000 kronor skall erläggas utöver ersättningssumman 

under § 56.6. Bidraget faktureras 30 dagar efter Kommunfullmäktige godkänt avtalet.  

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av återställandearbeten på 

allmän platsmark invid Exploateringsområdet, till följd av Bolagets bygg- och 

anläggningsarbeten på kvartersmark.  

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för 

återställandet debiteras till Bolaget.  

Kommunen kommer att anlägga och bekosta vallen som ska ligga på naturmark, allmän plats 

utanför exploateringsområdet mot bostadsområdet. Bolaget erbjuds möjlighet att bistå med 

jordmassor i samråd med Kommunen. 

Befintligt dike för dagvatten har flyttats in i u-området. Diket kan behöva kulverteras. 

Kommunen bekostar utredning och förprojektering av kulverten. Kommunen bekostar 

kulvertering för en max 10 m bred överfart över diket. Bolaget bekostar anläggandet av all 

övrig kulvertering av diket. Utförandet skall ske i enlighet med kommunens tekniska 

handbok. 

6.10 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av färskvatten, spillvatten och dagvatten 

enligt gällande VA- taxa. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgiften när så kallad 

förbindelsepunkt har upprättats. 

I samband med planläggningen av kvarter nr 3 inom Logistik Bålsta gjorde NCC en 

projektering av utbyggnaden av vatten och avlopp inom hela programområdet. Vatten- och 

avloppsledningarna kommer att läggas om och istället gå inom kv.4. Ledningarna kommer att 

flyttas från den östra sidan av industrispåret till den västra sidan om industrispåret. Ett u-

område [U] har lagts in på plankartan längs den östra plangränsen för att säkerställa 

ledningarnas framtida placering. Kommunen står för kostnader som innebär ledningsflytt och 

Bolaget står för kostnader och bildande av ledningsrätt, i enlighet med punkt 6.4 ovan.  

 

 



6.11 Avverkningsrätt av skog på Exploateringsområdet 
Kommunen äger rätt att avverka skog på Exploateringsområdet, avverkning ska ske utan 

någon ersättning till Bolaget. Avverkningen ska genomföras i samråd med Bolaget. 

Kommunen kommer endast avverka skogen. Stubbar och liknande kommer lämnas kvar. 

 

6.12 Avveckling av belysningsstolpar 
Bolaget lämnar medgivande till kommunen om att avveckla befintliga belysningsstolpar som 

hamnar inom exploateringsområdet. Bolaget lämnar vidare tillträde in till området för att 

Kommunen ska kunna avveckla belysningsstolparna. Kommunen tar kontakt med Bolaget om 

tidplan.  

 

6.13 Planavgift  
Bolaget skall inte betala plankostnader utöver vad som är reglerat i planavtal som är tecknat 

mellan parterna. 

§ 7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

Bolaget ska ställa säkerhet som kommunen godkänner i form av bankgaranti, pantbrev eller 

moderbolagsborgen för det rätta fullgörandet av detta Avtal. Säkerheten ska uppgå       

till 1 250 000 kronor. Säkerheten ska överlämnas till Kommunen senast en vecka efter detta 

avtals undertecknande.  

7.2 Vite vid överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Bolaget förbinder sig att inte överlåta, i helhet eller delar av, exploateringsområdet under en 

period om 15 år från och med dagen för detta avtals undertecknande.  

Bolaget förbinder sig att inte upplåta i någon form, i helhet eller delar av, 

exploateringsområdet för annan verksamt än den som Bolaget idag bedriver på fastigheten 

Bålsta 3:358, under en period om 15 år från och med dagen för detta avtals undertecknande. 

 

Bolaget förbinder sig att erlägga vite om 74 000 000 kr (sjuttiofyra miljoner kronor) till 

kommunen (enligt konsumentprisindex per mars 2019), vid avvikelse från syftet och 

förutsättningarna för detta avtal som anges i avsiktsförklaringen och i avtalet i övrigt och i sin 

helhet.  

 

Efterlevs inte denna bestämmelse förfaller vitet till omedelbart betalning. Kommunen 

fakturerar vitet. Vitet ska, enligt ovan, justeras med konsumentprisindex. Dröjsmålsränta i 

enlighet med Räntelagen (SFS 1975:635) skall utgå från det att fakturans förfallodag passerat 

till dess att kommunen erhållit full betalning. 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga rättshandlingar eller handhavande som leder till 

att hela eller delar av exploateringsområdet byter lagfaren ägare, direkt eller indirekt, 

exempelvis via överlåtelse av bolag eller fusionering av bolag. 

Detta villkor gäller inte om Kommunen köper tillbaka hela eller delar av 

exploateringsområdet. Köpeskillingen skall då uppgå till det dubbla förvärvspriset som 

Bolaget förvärvat exploateringsområdet för av Kommunen.  

7.3 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  
Detta Avtal, dess rättigheter och skyldigheter får inte överlåtas i del eller helhet.  



7.4 Rättelse och skadestånd 

Om Bolaget inte fullföljer sina åtagande enligt med detta avtal ska Bolaget, efter anmodan 

från kommunen, omedelbart vidta rättelse (inom 30 dagar). Om Bolaget brister i sitt utförande 

av rättelse har kommunen rätt att på Bolaget bekostnad vidta de nödvändiga åtgärder 

kommunen finner behövliga. Kommunen har i dessa fall även rätt att fakturera Bolaget för 

dessa åtgärder och för egna nerlagda kostnader, som t.ex. handläggningstid enligt fastställd 

taxa eller konsult enligt faktisk kostnad. Eventuell dröjsmålsränta på faktura ska utgå i 

enlighet med Räntelagen (SFS 1975:635) från det att fakturans förfallodag passerat till dess 

att kommunen erhållit full betalning. 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för skada som 

Kommunen lider på grund av Bolagets avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt vite avräknas 

från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Kommunens möjlighet att påkalla 

andra påföljder i det fall Bolaget bryter mot detta avtal i del eller helhet.   

De delar av vitesförpliktelserna som avser anläggningar på allmän plats, som utförs av 

Bolaget och överlämnas till Kommunen, ska upphöra att gälla när godkänd garantibesiktning 

genomförts för respektive anläggning.    

7.5 Vite för icke färdigställande av byggnation 

Bolaget förbinder sig vid vite av 3 000 000 kr (tre miljoner kronor), justerat enligt 

konsumentprisindex per mars 2019, att senast inom fyra år från det att detaljplan för kvarter 

nr 4 Logistik Bålsta vunnit laga kraft ha påbörjat och färdigställt ca hälften av byggrätten som 

detaljplanen medger dock minst 10 000 kvm BTA. 

Byggnationen ska vara färdigställd senast när genomförandetiden för detaljplanen löper ut (10 

år från det att detaljplanen vinner laga kraft). Bolaget förbinder sig att utge ytterligare vite om 

3 000 000 miljoner kronor om byggnationen inte är färdigställd.  

Om Bolaget inte håller tidsfristerna enligt ovan förfaller vitena omedelbart till betalning.  

 

7.6 Kartunderlag 
Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. 

 

§ 8 Tvist 
Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol i den domkrets där 

kommunen har sitt säte.  

§ 9 Avtalets giltighet 

- Detta Avtal är för sin giltighet dels beroende av kommunstyrelsens godkännande av 

Avtalet och dels av att kommunfullmäktige senast 2019-12-09 godkänner detta Avtal.  

- Har detaljplan över Exploateringsområdet inte vunnit laga kraft inom två år efter att 

detta Avtal undertecknats av alla parter och parterna inte önskar träffa 

överenskommelse om förlängning så förfaller avtalet. Erlagd förskottsbetalning 

återbetalas, ränta ska inte utgå.  

- Parterna står, var och en, för sina nedlagda kostnader utan krav på motparten.  

- Om Bolaget inte erlägger betalning enligt § 6.6 och § 6.7 har Kommunen rätt att häva 

Avtalet. Erlagd förskottsbetalning återbetalas inte. 

 



BILAGOR 

Till Avtalet hör följande bilagor: 

Bilaga 1 – Karta över exploateringsområdet  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

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 
Johan A Hagland                                                         Ove Bender  
Plan- och exploateringschef                                                Verkställande direktör    
   

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 254 Dnr 2019/00126 

Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB 

(556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, 

se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB (556705-

5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, se av-

talsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering, se 

avtalsbilaga 4.  

Sammanfattning 

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och ge-

nomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkval-

len. 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av all-

männa anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel kostnadsupp-

skattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och Exploate-

ring AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 202 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska avslås. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska bifallas i enlighet 

med arbetsutskottets förslag till beslut eller om det ska avslås i enlighet med 

Michael Rubbestads (SD) och Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande fin-

ner att kommunstyrelsen bifaller ärendet.  

Ärende 17



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska förvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 202 Dnr 2019/00126  

Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB 

(556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, 

se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande genomfö-

randeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB (556705-

5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, se av-

talsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering, se 

avtalsbilaga 4.   

Sammanfattning  

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och ge-

nomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkval-

len. 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av all-

männa anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel kostnadsupp-

skattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och Exploate-

ring AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor   

______________ 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-24 KS 2019/00126 nr 92555 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Martin Wicksell, Planarkitekt 
 
martin.wicksell@habo.se 

 

Exploatering, Björkvallen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och 

Exploatering AB (556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av 

kommunalägd mark, se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd 

mark, se avtalsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om 

fastighetsreglering, se avtalsbilaga 4.   

 

Sammanfattning 

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och 

genomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, 

Björkvallen. 

 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av 

allmänna anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel 

kostnadsuppskattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och 

Exploatering AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunen och BoKlok Housing AB träffade i juli 2013 ett ramavtal 

avseende Björkvallen. Ramavtalet reglerade parternas åtaganden vad avsåg 

framtagande av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsavtal 

som parterna då avsåg att träffa.  

I det planarbete som därefter bedrivits har både BoKlok Housing 

AB/BoKlok Mark och Exploatering AB och Solfältet Fastighets AB 

deltagit. Solfältet Fastighets AB äger fastigheten Bålsta 2:316 i den östra 

delen av planområdet. 

Ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, Björkvallen finns 

framtaget. Parterna har enats om att Solfältet Fastighets AB ska uppföra 

flerbostadshuset närmast Medborgarhuset på kommunens mark medan 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-24 KS 2019/00126 nr 92555 

 

BoKlok erhåller kommunens resterande mark för nya byggrätter samt den 

mark som Solfältet Fastighets AB äger.  

Huvudsakligt innehåll i förslag till genomförandeavtal med tillhörande 
avtalsbilagor. 

Avtalen förutsätter att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för 

del av Bålsta 2:69 med flera, Björkvallen. Avtalen är även beroende av att 

Solfältet Fastighets AB överlåter den del av fastigheten Bålsta 2:316 som 

utgör kvartersmark för bostäder till BoKlok Mark och Exploatering. 

 

BoKlok Mark och Exploatering förbinder sig att uppföra bostadshus utifrån 

BoKloks koncept och BoKloks prispolicy. Bolaget ska till Kommunen 

erlägga köpeskilling för de överlåtna markområdena. Köpeskillingen 

beräknas utifrån det ramavtal som parterna tidigare träffat. Det innebär att 

köpeskilling ska erläggas med 964 kronor per kvm ljus BTA, se avtalsbilaga 

3.  

 

Den totala byggrätten för BoKlok Mark och Exploatering, bedöms vara 

6638 kvm ljus BTA. Parterna har enats om att köpeskillingen som ska 

erläggas till Kommunen ska motsvara 86,2 % av denna byggrätt, vilket 

motsvarar 5722 kvm ljus BTA. Ersättning för resterande byggrätt regleras i 

det avtal som BoKlok Mark och Exploatering och Solfältet Fastighets AB 

träffar. Den köpeskilling som BoKlok Mark och Exploatering ska erlägga 

till kommunen blir 5 516 000 kronor. Om byggrätten enligt slutligt bygglov 

överskrider 6638 kvm ljus BTA ska tilläggsköpeskilling erläggas med 

samma belopp per kvm och beräkning som utgör grund för erlagd 

köpeskilling, se avtalsbilaga 3.  

 

Den totala byggrätten för Solfältet Fastighets AB, bedöms vara 1940 kvm 

ljus BTA. Den köpeskilling som ska erläggas till Kommunen är 5 820 000 

000 kronor, vilket motsvarar en köpeskilling om 3 000 kronor per kvm ljus 

BTA. Om slutligt bygglov innebär en större byggrätt än 1940 kvm ljus 

BTA, ska en tilläggsköpeskilling om 3 000 kronor per tillkommande kvm 

ljus BTA. Om slutligt bygglov innebär en mindre byggrätt görs ingen 

justering av köpeskillingen. Solfältet Fastighets AB ska även överlåta den 

del av fastigheten Bålsta 2:316 som utgör kvartersmark för parkering, 

markerat med P på detaljplanekartan till Kommunen. Marköverlåtelsen 

regleras i separat överenskommelse om fastighetsreglering, se avtalsbilaga 

3. 

Sigma Civil AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning (PM 

Miljö upprättad 2019-07-03). Undersökningen visar att föroreningar 

förekommer inom undersökningsområdet och att sanering behöver ske för 

att området i sin helhet ska kunna bebyggas med bostäder. Kommunen 

svarar för borttransport av de förorenade massor inom det område som 

enligt upprättat PM kräver saneringsåtgärder. Kommunen svarar även för de 

provtagningar som behöver ske för att säkerställa att föroreningarna tagits 

bort.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-24 KS 2019/00126 nr 92555 

 

 

Kommunen svarar för projektering och utförande av de anläggningar som 

beskrivs i den omfattnings- och utförandebeskrivning som bifogas avtalen.  

Respektive byggaktör ska ställa säkerheter i form av pantbrev och 

moderbolagsborgen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaden för utbyggnad av allmänna anläggningar exklusive utbyggnad av 

det kommunala nätet för vatten och avlopp bedöms uppgå till ca 25,9 mkr. 

Då projektering ännu inte skett är kostnadsbedömningen osäker. Kostnader 

för utbyggnad av kommunala ledningar för vatten och avlopp ingår inte. I 

kostnadsunderlaget ingår bidrag om 600 tkr till flytt av befintlig boulebana 

till annan plats samt kostnader om 282 tkr för rivning av befintliga 

byggnader inom planområden. Eventuella kostnader för marksanering 

tillkommer. Anläggningsavgift för vatten och avlopp ska erläggas enligt 

gällande va-taxa.  

BoKlok Mark och Exploatering AB ska kommer att stå för utbyggnad av en 

del av de allmänna anläggningarna inom exploateringsområdet. Kostnaden 

för dessa beräknas vara ca 15,2 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljningen uppgår till ca 11,3 mkr. 

Uppföljning 

Kommunen ska svara för projektering, upphandling och utbyggnad av alla 

allmänna anläggningar inom planområdet. Detta ska förberedas och resurser 

ska avsättas i god tid, så att utbyggnaden kan ske så snart som möjligt, efter 

det att detaljplanen antagits. 

Det ekonomiska resultatet ska följas upp via budget och redovisas i 

kommunens Årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

– Genomförandeavtal med tillhörande bilagor   

__________ 

Beslut skickas till 

– Kommunstyrelsens förvaltning 

– Tekniska förvaltningen  

– Bygg- och miljöförvaltningen  
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GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR BJÖRKVALLEN MED 

ÖVERLÅTELSE AV MARK – Detaljplan för fastigheten Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och BoKlok Mark och Ex-

ploatering AB (556673-3829), nedan kallad Bolaget, träffas följande genomförandeavtal, ne-

dan kallad Avtalet. 

§ 2 MARKÄGANDE, TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering av 

del av Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen, nedan kallad Ramavtalet. Ramavtalet reglerar parternas 

åtaganden vad avser framtagande av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsav-

tal som parterna avsåg att träffa.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB /BoKlok Mark och Exploatering 

och Solfältet Fastighets AB deltagit. Ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 m.fl. 

Björkvallen finns nu framtaget, nedan kallad Detaljplanen, se Bilaga 1. 

 

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Håbo 

kommun. Bolaget är medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta Detaljpla-

nen.  

§ 3 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

I samband med detta avtals ingående ska Kommunen överlåta de delar av fastigheterna Bålsta 

2:69, Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354, som ingår i Exploateringsområdet, se Bilaga 2. Markö-

verlåtelsen regleras i separat avtal, se Bilaga 3. 

 

Bolaget har träffat avtal med Solfältet Fastighets AB om förvärv av den del av fastigheten 

Bålsta 2:316 som ingår i Exploateringsområdet. Avtalet är bindande om Detaljplanen vinner 

laga kraft.  

§ 4 VILLKOR FÖR GILTIGHET 

Avtalet ska för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom beslut 

som vinner laga kraft.  
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Avtalet är beroende av att Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom 

beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan ske i enlighet överlåtelseavtalet, 

se Bilaga 3.  

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

 

Avtalet ersätter Ramavtalet som träffades i juli 2013. 

§ 5 LEDNINGSRÄTT 

Bolaget är införstådd med att Kommunen avser att ansöka om ledningsrätt för att anlägga, un-

derhålla, förnya och för all framtid bibehålla allmänna vatten- och avloppsledningar med till-

behör inom de områden som markerats med u på plankartan. Bolaget bekostar den lantmäteri-

förrättning som erfordras enligt denna paragraf. 

 

Inom Exploateringsområdet finns en befintlig ledningsrätt (03-94:320.1) för fjärrvärmeled-

ningar. Det åvilar Bolaget att förbereda, anpassa och utföra planerad utbyggnad inom Exploa-

teringsområdet så att denna upplåtna rätt inte påverkas. Om ändringar i befintlig ledningsrätt 

behöver ske åvilar det Bolaget att träffa överenskommelse med ledningsrättsinnehavaren om 

detta.  

 

 

§ 6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget bekostar all exploatering inom kvartersmark såsom projektering, bygg- och anlägg-

ningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter med mera. Bolaget svarar vidare för kostna-

der förknippade med omläggning av befintliga ledningar (fjärrvärmeledning, dagvattenled-

ning, teleledning och fiber) eller andra anläggningar inom Exploateringsområdet som behöver 

utföras på grund av Bolagets byggnation. Detta gäller till exempel den fjärrvärmeledning som 

passerar inom exploateringsområdet eller utmed Bålstavägen. Det åvilar Bolaget att träffa 

överenskommelse med berörda ledningsägare om genomförandet av de omläggningar som 

krävs för planerad byggnation. 

 

Det finns även en dagvattenledning belägen på blivande kvartersmark som behöver flyttas till 

angränsande allmän platsmark och på plankartan angivet u-område. Det åvilar Bolaget att 

träffa överenskommelse med berörda ledningsägare om genomförandet av de omläggningar 

som krävs för planerad byggnation.  

 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr om vite om fem miljoner kronor att inom Exploateringsom-

rådet uppföra bostadshus utifrån BoKloks koncept och BoKloks prispolicy. Samtliga byggna-

der ska följa de anvisningar rörande gestaltning och placering som tagits fram i samband med 

Detaljplanen. 

 

Bolaget utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 

uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller 

till exempel de stödmurar och eventuell spontning som behöver utföras i fastighetsgräns eller 

på anslutande markområden för att möjliggöra planerad byggnation. Alla åtgärder som påver-

kar kommunens möjligheter att utföra planerade allmänna anläggningar ska granskas och 
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godkännas av Kommunen. Upprättade handlingar ska skriftligen vara godkända innan utfö-

rande får ske. Kommunens granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar 

inkommit till Kommunen.  

 

6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ske inom Exploateringsområdet, med undantag för 

Bålstavägen som ska vara tillgänglig för intilliggande fastigheter. Bolaget äger inte rätt att 

utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark utanför Exploateringsområdet 

för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 

 

6.3 Utbyggnad av allmänna anläggningar 

Bolaget ombesörjer och bekostar projektering av all allmän platsmark inklusive belysning 

inom Exploateringsområdet. Projekteringen ska utföras i samråd med en av kommunen utsedd 

projektgrupp, nedan kallad ”Kommunens projektgrupp” med stöd av Bilaga 4 och i enlighet 

med kommunens tekniska handbok. Detta gäller även för projektering av ändringar som måste 

göras i allmän platsmark utanför Exploateringsområdet till följd av exploateringen. De projek-

teringshandlingar som ligger till grund för utbyggnaden ska vara godkända av Kommunens 

projektgrupp innan utförande. Om framtagna handlingar inte kan godkännas ska omarbetning 

ske med stöd av de sakliga skäl som Kommunens projektgrupp framför.  

Projektering och byggande av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver specialistkun-

skaper. Bolaget åtar sig att anlita Kommunens belysnings- och signalexperter rörande det pro-

jekteringsarbete inom området, som krävs för dessa systemfunktioner. Upphandling och byg-

gande av gatubelysnings- och signalanläggningar ska ske enligt Kommunens anvisningar. 

Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska Bolaget svara 

för samordning av ledningsdragningen inom Exploateringsområdet, samt dess följder utanför 

detta område. Detta ska ske i samråd med de ledningsdragande bolagen. 

Kommunen ska anlägga ledningar för ren- och spillvatten inom exploateringsområdet och 

upprätta förbindelsepunkter i enlighet med framtagen principskiss, se Bilaga 5. Bolaget ska 

anlägga kompletterande vattenmätarbrunn eller teknikbod i anslutning till varje förbindelse-

punkt. Det ska ske efter skriftlig överenskommelse med kommunen va-avdelning och i enlig-

het med kommunens tekniska handbok. 

Kommunen ska beredas möjlighet att delta i syn, del- och slutbesiktningar för ovanstående 

byggnads- och anläggningsarbeten. Kommunens eventuella anmärkningar ska framföras sen-

ast vid dessa tillfällen. Relationshandlingar i original ska överlämnas till Kommunen senast 

vid slutbesiktningen alternativt vid övertagandebesiktning. 

Bolagets åtagande ska anses vara riktigt fullgjort då Kommunen efter slutbesiktning alterna-

tivt övertagandebesiktning godkänner och övertar respektive anläggning. Bolaget garanterar 

att det av Bolaget utförda byggnadsarbetet är fritt från fel ifråga om material och arbetenas ut-

förande under en garantitid om två från den dag Kommunen övertagit anläggningarna.  

Bolaget svarar på sin bekostnad för skötsel av vegetationen under garantitiden. För byggnads- 

och anläggningsarbetena ska i övrigt i tillämpliga delar gälla Allmänna bestämmelser för tota-

lentreprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten, ABT 06. 
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Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden 

för fastigheter utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger 

inom Exploateringsområdet. Samråd med Kommunen ska ske. 

Efter genomförande av Avtalet är Bolaget befriat från gatukostnadsersättning enligt Detalj-

planen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna 

platser med därtill hörande anordningar. 

 

6.4 Samordning och tidplan 

Bolaget ska samordna sina entreprenader med Kommunens olika entreprenörer, övriga bygg-

aktörer inom planområdet, berörda myndigheter och med de ledningsdragande bolagen. Bola-

get ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att 

samordning kan ske. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten inom och i anslut-

ning till Exploateringsområdet inte krockar. När utbyggnad av allmänna anläggningar pågår 

ska Kommunen ha utsett en person som företräder Kommunen. 

Kommunens va-avdelning och den entreprenör som kommunen anlitar ska äga rätt att fritt 

nyttja ett åtta meters brett arbetsområde under den tid som entreprenadarbeten ska utföras av-

seende utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. Inga andra arbeten för utföras inom detta 

arbetsområde förrän kommunens entreprenad är avslutad. 

En gemensam tidplan för ska tas fram senast när Detaljplanen vunnit laga kraft, se även utkast 

till tidplan i Bilaga 6. Parterna ska säkerställa en hög nivå på säkerhetsarbetet för att undvika 

olyckor. Den uttalade målsättningen är noll olyckor.  

Kommunen och Bolaget förbinder sig att ömsesidigt 

- genomföra anläggningsarbeten inom planområdet och på intilliggande allmän plats 

i enlighet med detaljplanen och upprättade avtal.  

- utföra sina åtaganden i enlighet med upprättad tidplan. Parterna ska samråda kon-

tinuerligt med varandra och även ha regelbundna möten. 

- samordna sina exploateringsåtgärder vad avser utformning och kvalitet.  

- samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvarters-

mark och allmän platsmark är anpassade vad avser läge och höjd. 

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av eventuella återställande-

arbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd av 

Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmark.  

 

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för åter-

ställandet debiteras Bolaget.  

 

Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en accepta-

bel kontakt med gator och parker. 

 

Bolaget svarar för att samordning sker med Västerängsskolan i syfte att tillförsäkra en säker 

skolväg under byggtiden.  

 

6.5 Anläggningsavgift vatten och avlopp 
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Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvatten 

enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgiften 

när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.6 Byggskede 

Konsekvenser för miljö och hälsa ska minimeras. Bolaget ska ställa krav på de projektörer 

och entreprenörer som anlitas och tillämpa de av Bolaget framtagna miljöledningssystem.   

6.7 Dagvatten 

Bolaget har tagit del av framtagen dagvattenutredning, se Bilaga 7. Bolaget ska utföra och be-

kosta alla åtgärder som krävs på kvartersmark för att uppnå de krav som ställs vad avser lokal 

fördröjning och infiltration nära källan. Fyllnadsmassor ska ha egenskaper som tillåter infilt-

ration. Bolaget är medvetet om att dagvattenutredningen utgår från att 26 % av markytan 

inom planområdet ska vara genomsläpplig. Höjdsättningen vad avser dagvattenanläggningar 

ska medge säker avledning av dräneringsvatten. Dagvattenhanteringen ska förprojekteras och 

projekteras i samråd med kommunens va-avdelning. 

6.8 Parkering  

Parkeringsbehovet ska lösas i enlighet med Kommunens policy 2003.1381, se Bilaga 8. 

  

§ 7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

Bolaget ska som säkerhet för sina åtaganden enligt Avtalet ställa säkerhet i form av moderbo-

lagsborgen eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten ska uppgå till 15 

miljoner kronor.  

7.2 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite om 15 miljoner kronor (penningvärde 2019-06-01), 

att vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet, tillse att de 

nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende utbyggnaden inom Exploateringsområdet 

genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse.  

Denna bestämmelse gäller dock inte vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet till bo-

stadsrättsförening eller annan slutlig projekttagare till de bostadshus som färdigställts utifrån 

BoKloks koncept och BoKloks prispolicy. Om så sker kvarstår Bolaget som part i Avtalet och 

svarar alltjämt för alla förpliktelser enligt Avtalet gentemot Kommunen.  

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Genomförandeavtalet mellan 

Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB.  Kopia av avtalet bifogas. Köparen 

ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid utestå-

ende förpliktelser i avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oför-

ändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten utge vite 

till Håbo kommun med 15 miljoner kronor i penningvärde 2019-06-01. Motsvarande ansvar 

ska åvila varje ny köpare. 

Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-

nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 
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Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 

lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 

bolag.  

7.3 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-

liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 

Bolaget eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På be-

gäran av Kommunen ska Bolaget lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena 

och om Bolagets framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skriftligen medge 

väsentliga ägarförhållanden hos Bolaget. För undvikande av missförstånd antecknas att 

ovanstående inte gäller förändringar i ägandet av Skanska AB (publ).  

7.4 Viten 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av Avtalet ska Bolaget till Kommunen erlägga vite 

i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vites-

grundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 

vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan 

komma att ersätta det.  

7.5 Kartunderlag 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. Syftet är att kommunens primärkarta ska kunna uppdateras. 

§ 8 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet 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 BoKlok Mark och Exploatering AB  

        

 

        

………………………………………..   ……………………………………………… 

        

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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BILAGOR 

Till Avtalet hör följande bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl. (endast 

plankarta biläggs).   

Bilaga 2 Exploateringsområdet. 

Bilaga 3 Avtal om överlåtelse av mark. 

Bilaga 4 Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar.  

Bilaga 5 Principskiss för utbyggnad av kommunens va-nät. 

Bilaga 6 Utkast till tidplan. 

Bilaga 7  Dagvattenutredning Björkvallen, WSP 2018-03-22. 

Bilaga 8 Parkeringsutredning inkl. parkeringstal 2003 

 

 

 

 

 

 

   



BILAGA 2 
 
Turkos begränsningslinje utgör Exploateringsområdet. Rödskrafferad yta ingår inte i 
Exploateringsområdet 
 
 

 



  BILAGA 3 

 

 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

 

§ 1 PARTER 

Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad ”Kommunen” och BoKlok Mark och 

Exploatering AB (556979-7516), nedan kallad ”Bolaget”. 

 

§ 2 BAKGRUND  

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering 

av del av fastigheten Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen. Ramavtalet reglerar bland annat vilken 

ersättning som ska utgå för den marköverlåtelse som ska ske till BoKlok Housing AB. 

Kommunen och BoKlok Housing AB har 2014 träffat detaljplaneavtal som reglerar parternas 

åtaganden och kostnadsfördelning i samband med upprättande av detaljplan för Björkvallen.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB/BoKlok Mark och Exploatering 

och Solfältet Fastighets AB deltagit. Parterna har gemensamt arbetat fram ett förslag till 

detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl. nedan kallad ”Detaljplanen”.  

 

Innan detaljplanen antas ska Kommunen och Bolaget träffa ett avtal, nedan kallat 

”Genomförandeavtal”, som reglerar den exploatering av området som Bolaget ska svara för. 

Detta avtal utgör en bilaga till det avtalet. 

 

§ 3 KÖPEOBJEKT OCH ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING  

 

Kommunen överlåter härmed till Bolaget de markområden, del av fastigheterna Bålsta 2:69, 

Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354, som ingår i de områden som i Bilaga A har markerats röda 

begränsningslinjer. Överlåtelsen sker på de villkor som framgår av detta avtal.  

 

 

§ 4 FASTIGHETSBILDNING  
 

Det Genomförandeavtal som parterna träffat ska godkännas av kommunfullmäktige i Håbo, 

genom beslut som vinner laga kraft. Kommunen eller Bolaget ska därefter, inom 30 dagar 

räknat från lagakraftvunnet beslut, ansöka om den fastighetsbildning som erfordras för 

genomförandet av överlåtelsen av de delar av Exploateringsområdet som framgår av § 3 samt 

de andra fastighetsbildningsåtgärder som följer av detta avtal och Genomförandeavtalet.  

 

De delar av fastigheterna Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354 som utgör kvartersmark, föreslås 

tillföras fastigheten Bålsta 2:69 genom fastighetsreglering. De delar av fastigheten Bålsta 2:69 

som enligt Detaljplanen utgör allmän platsmark, föreslås tillföras en av Kommunen ägd 

gatufastighet. Kvarvarande del av fastigheten Bålsta 2:69 kan därefter utgöra en 

exploateringsfastighet som sedan kan delas upp i delas upp i separata fastigheter. Bolaget 

svarar för samtliga förrättningskostnader enligt ovan.  
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§ 5 TILLTRÄDESDAG 
 

Bolaget ska tillträda de överlåtna markområdena 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om 

fastighetsbildning, eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, nedan 

kallad ”Tillträdesdagen”, sedan Bolaget erlagt Köpeskilling enligt § 8.  

 

§ 6 NYTTJANDE AV OMRÅDET FÖRE TILLTRÄDESDAGEN 

 

Efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att vidta förberedande och 

preliminära åtgärder för byggnation. De eventuella åtgärder som vidtas ska vara förenliga 

med gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.   

 

§ 7 KOSTNADER OCH INTÄKTER  
 

Kostnader och intäkter som är hänförliga till de överlåtna markområdena före Tillträdesdagen 

belastar respektive tillkommer Kommunen, för tiden därefter Bolaget.  

 

§ 8  KÖPESKILLING  

 

Bolaget ska till Kommunen erlägga köpeskilling för de överlåtna markområdena. 

Köpeskillingen beräknas utifrån det ramavtal som Kommunen träffade med BoKlok Housing 

AB. Det innebär att köpeskilling ska erläggas med 964 kronor per kvm ljus BTA.  

 

Den totala byggrätten för Bolaget inom planområdet, på mark förvärvad av Kommunen och 

från Solfältet Fastighets AB, bedöms vara 6638 kvm ljus BTA. Parterna har enats om att 

köpeskillingen som ska erläggas till Kommunen ska motsvara 86,2 % av denna byggrätt, 

vilket motsvarar 5722 kvm ljus BTA. 

 

Den köpeskilling som ska erläggas är 5 516 000 kronor. Köpeskillingen ska erläggas på 

tillträdesdagen, se § 5. 

 

Bolaget ska utöver köpeskillingen svara för samtliga med detta köp förenade kostnader i 

samband med inskrivning och lagfart.  

 

Antalet kvm ljus BTA för bostäder kommer slutligt att bestämmas när Detaljplanen har vunnit 

laga kraft och bygglov har beviljats. Om byggrätten enligt slutligt bygglov överskrider 6638 

kvm ljus BTA ska tilläggsköpeskilling erläggas med samma belopp per kvm och beräkning 

som utgör grund för erlagd köpeskilling. Om slutligt bygglov innebär en mindre byggrätt görs 

ingen justering av köpeskillingen.  

 

Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning vid lagakraftvunnet bygglov. Kommunen ska 

fakturera Bolaget köpeskilling och tilläggsköpeskilling. 

 

Köpeskillingen och tilläggsköpeskillingen enligt ovan är angivna i prisnivå april 2019 och 

anpassade till konsumentprisindex för denna månad. Innan fakturering sker görs en 

uppräkning motsvarande den procentuella förändringen i konsumentprisindex, mellan 

basmånaden och det index som finns publicerad vid faktureringstidpunkten. 

 

 

§ 9 OMRÅDETS SKICK MED MERA 
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Utmed Bålstavägen finns en fjärrvärmeledning förlagd med osäkert läge, se Bilaga B. Det 

åvilar Bolaget att undersöka ledningens läge samt säkerställa detta. Om planerad byggnation 

på området eller uppförande av mur eller motsvarande innebär att ledningen behöver flyttas 

ska Bolaget träffa avtal med ledningsägaren samt svara för alla kostnader som detta kan 

medföra. Det åvilar Bolaget att inhämta ledningsägarens godkännande innan arbeten utförs 

som på något sätt kan skada ledningen. Om ledningsägaren önskar ledningsrätt för att 

säkerställa tillsyn, underhåll och ombyggnad av ledningen ska Bolaget upplåta denna rätt utan 

ersättning. 

 

Det finns en dagvattenledning, se Bilaga B, belägen på blivande kvartersmark som behöver 

flyttas till angränsande allmän platsmark och på plankartan angivet u-område. Det åvilar 
Bolaget att finansiera denna omläggning. Bolaget ska träffa överenskommelse med 

kommunens va-enhet om hur om genomförandet ska ske. 
 

Sigma Civil AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning (PM Miljö upprättad 2019-

07-03). Undersökningen visar att föroreningar förekommer inom undersökningsområdet och 

att sanering behöver ske för att området i sin helhet ska kunna bebyggas med bostäder. 

Kommunen svarar för borttransport av de förorenade massor inom det område som enligt 

upprättat PM kräver saneringsåtgärder. Kommunen svarar även för de provtagningar som 

behöver ske för att säkerställa att föroreningarna tagits bort.  

 

Kommunen ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader eller dylikt i samband 

med en eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Kommunens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före bolagets övertagande av marken.   

 

De överlåtna markområdena kommer att belastas av sådana rättigheter som följer av 

Detaljplanen eller Genomförandeavtalet. Kommunen känner inte till några andra befintliga 

rättigheter, fornfynd eller andra hinder som belastar den blivande kvartersmarken än vad som 

framgår av detta avtal. Bolaget har beretts möjlighet att med sakkunnig hjälp noggrant 

besiktiga markområdet. 

 

 

§ 10 VILLKOR 

Marköverlåtelsen är beroende av att detaljplan för del av Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen 

(antagandehandling daterad april 2019) antas genom beslut som vinner laga kraft samt att 

fastighetsbildning kan ske enligt § 4. Överlåtelsen är även beroende av att det 

Genomförandeavtal som parterna träffat godkänns av kommunfullmäktige i Håbo, genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

 

 

§ 11 TVIST  
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Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  

 

__________________________________________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

Bålsta den           2019 

 

För Håbo kommun   För BoKlok Mark och Exploatering AB  

 

 

_______________________ _______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ 
 

  

Till avtalet hör följande handlingar:  

 

Bilaga A Kartskiss på markområden som ingår i överlåtelsen. 

Bilaga B Befintligt ledningsnät. 
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BILAGA 4 

 

Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna 

anläggningar 

 

Kommunen ska svara för projektering, upphandling och utförande av de allmänna 

anläggningar som redovisas i denna bilaga.  

 

För projektering och utförande av samtliga i detta avtals ingående delar gäller krav och 

föreskrifter och övriga branschspecifika föreskrifter tillsammans med Håbo kommuns 

”Teknisk handbok” (finns att ladda hem på kommunens hemsida).  

 

Gatuutbyggnad inklusive ledningsutbyggnad på allmän platsmark sker etappvis. Först byggs 

arbetsgator och allmänna vatten- och avloppsledningar anläggs. Om behov finns sker även 

markförläggning av el och fiber. Arbetsgatorna anläggs upp till underkant slitlager. Mot 

kvartersmark utförs vid behov slänt mot fastighetsgräns (kvartersmark). De bodar som finns i 

anslutning till idrottsplatsen rivs och parkeringsytan med mera intill Idrottsvägen 

iordningställs. 

 

Finplanering av gator, gångytor och torgytor utförs av kommunen i ett senare skede utifrån 

utbyggnadstakt för de olika projekt som ska utföras inom planområdet. Inför inflyttning 

färdigställs gator och gångbanor med en enklare standard och utan planteringar. Slitlager 

utförs med asfalt. Efter att området är färdigställt i sin helhet utför kommunen den slutliga 

finplaneringen. Då utförs även iordningställande av torg- och parkeringsytor kring 

Medborgarhuset. 

 

Parterna ska samordna sina tidplaner för utbyggnaden inom området. Parterna ska upprätta en 

gemensam inflyttningstidplan och skedesplaner för finplanering. Parterna har gemensamt tagit 

fram en preliminär tidplan som successivt får kompletteras och revideras, se nedan. 

 

Kommunens entreprenörer ska ha tillgång till marken i enlighet med upprättad tidplan. 

Samtliga byggaktörer inom planområdet förbinder sig att senast tre månader före fastställt 

inflyttningsdatum frånträda gatumark och annan allmän platsmark. Detta för att kommunen 

ska ha möjlighet att tillträda gatumarken för finplanering. Byggaktörer ska vid inflyttning ha 

färdigställt marken inom Exploateringsområdet så att de boende får en acceptabel kontakt 

med gatu- och parkmarksområden.  

 

Samtliga byggaktörer inom planområdet ska tillsammans med anlitade entreprenörer och 

utsedda representanter för Håbo kommun svara för att de anläggningsarbeten som behöver 

utföras i anslutning till allmän platsmark slutförs i takt med utbyggnaden av allmänna 

anläggningar.  

Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunens vägnät på grund av pågående utbyggnad utförs 

gemensamt av Kommunen och berörda byggaktörer.  
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Utbyggnad av gatunät och gång- och cykelvägar
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Parkstråket 

 
Ett smalt parkstråk anläggs längs den nya bebyggelsens sydöstra kant. Ett antal 

karaktärsskapande uppvuxna björkar finns på platsen idag vilka har tjänat som inspiration för 

den fortsatta utvecklingen av parken.   

 

I parkens bakkant anläggs ett blommande buskage (exempelvis Malus sargentii) vilket bildar 

en vacker rygg åt grönstråket och också tydliggör gränsen mellan allmän mark och 

fastighetsmark. Ett blommande buskage i fint söderläge är positivt för områdets insekter och 

främjar därmed den biologiska mångfalden. Nya björkar planteras glest i de delar av parken 

som saknar träd. Under träden kommer gräsmatta och äng att bilda golv.   

 

Genom parken ringlar ett dagvattenstråk som tar hand om dagvatten från den allmänna 

platsmarken inom planområdet. Vid temporärt större nederbördsmängder kan även dagvatten 

från den nya bebyggelsen på Björkvallen ledas till dagvattenstråket, se dagvattenutredning.  

Till stråket avleds dagvatten både ytligt och via dagvattenledningar i gatorna. (Diket är ca 1 

meter djupt och har svagt sluttande sidor.) Dagvattenstråket upptar större delen av parkens yta 

och kommer därmed bidra till en stor del av parkens karaktär. Diket börjar respektive avslutas 

med en mindre dikesanvisning som för eventuellt ytvatten mot de bredare delarna av 

dagvattenstråket. Under gångvägen går vattnet i ett rör. Stråkets sträckning är delvis anpassat 

för att möjliggöra att de befintliga björkarna behålls. 

 

Dagvattenstråkets sluttande sidor anläggs förslagsvis med ängsvegetation för att skapa en 

skötselextensiv yta i ett läge där det kan vara svårt att klippa maskinellt. Ängen förstärker 

också den biologiska mångfalden och bidrar visuellt med blomning.  I dikets botten placeras 

Vasagatan 12, 722 15 Västerås

Telefon 021 495 41 00, Fax 021 495 41 82

SWECO CIVIL AB
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naturstenar i grupper för att ge intrycket av en bäckfåra även vid de tillfällen då stråket är 

torrlagt. Där parken blir bredare tillåts även diket bredda upp för att skapa en flackare och mer 

vistelsevänlig yta. Genom låga gradänger av granitkantsten förstärks rummets form och 

intressanta blickfång skapas. Gradängerna kan också användas som spontana sittytor i bästa 

solläge. Förslagsvis klipps gräset i dessa delar för att lättare kunna vistas på dessa ytor. Nya 

sittplatser med parksoffor anläggs dels längs gång- och cykelstråket och dels inne i parken vid 

det blommande buskaget.  
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Park- och parkeringsyta väster om Idrottsvägen 

 
 
 
 



 

 7 

Allmän platsmark, torg- och parkeringsytor kring Medborgarhuset 

 

Denna preliminära skiss utgör ett underlag för fortsatt projektering. Syftet är att så långt det är 

möjligt färdigställa all allmän platsmark i anslutning till Medborgarhuset. Det område som 

framgår i skissen kan därför komma att utökas för att även omfatta övrig planlagd allmän 

platsmark.  
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 BILAGA 5

Tidplan genomförande År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023

Ansvar

Detaljplan och exploateringsavtal

Handläggning  

Detaljplanen vinner laga kraft

Vid ev överklagande av detaljplanen justeras tidplanen

Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning Kommunen

Handläggning Lantmäteriet

Utbyggnad inom kvartersmark  

Rivning av bodar, ansökan rivningslov Kommunen

Projektering av bostadshus Byggaktörer

Ansökan om bygglov och anmälan Byggaktörer

Upphandling Byggaktörer

Produktion Byggaktörer      

Besiktning/Inflyttning Byggaktörer

Utbyggnad av allmänna anläggningar     

Kompletterande geoteknisk undersökning Kommunen

Projektering av va, gata, gc-väg, torg och park Kommunen
Upphandling va-arbeten, flytt av dagvattenledning Kommunen

Upphandling av gata, gc-väg, p-ytor och park Kommunen
Produktion, va-arbeten Kommunen

Produktion, p-yta, gångväg och grönytor vid Idrottsvägen Kommunen
Produktion, arbetsgator Kommunen

Produktion, parkerings- och grönytor vid Medborgarhuset Kommunen

Produktion, Bålstavägen och parkanläggningar Kommunen
Produktion, ytskikt och finplanering Kommunen

Besiktning, va-arbeten Kommunen

Besiktning, gata och park Kommunen

Medborgarhuset

Utredningar och framtagande av förslag Kommunen

Projektering torgyta i anslutning till Medborgarhuset Kommunen

Upphandling Kommunen

Produktion torg,  samordnas, se ovan Kommunen
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanarbete pågår för Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun, där radhus med tillhörande 

parkeringar, vägar och grönyta planeras. Som underlag till detaljplanprocessen redovisar denna 

utredning förslag för en hållbar dagvattenhantering i samband med planerad exploatering. 

Dagvattenlösningar för hela området föreslås i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy. 

Utredningen omfattar följande:  

• Identifiering av relevanta riktlinjer enligt den dagvattenpolicy som antagits i Håbo kommun  

• Beskrivning av geotekniska förutsättningar och konsekvenserna av detta på 

dagvattenhanteringen i området  

• Beskrivning av avrinningsområde och recipient 

• Beskrivning av befintlig markanvändning och planerad exploatering i området  

• Förslag på principlösningar för en hållbar dagvattenhantering. 

• Flödes-, förorenings- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Systemlösning med föreslagna principer för en hållbar dagvattenhanterilang 

 

Följande underlagsmaterial har använts: 

• Illustrationsplan Björkvallen, BoKlok, 2019-01-29 

• Höjdsättning gata, allmän mark och kvartersmark, 2019-01-29 

• Dagvattenpolicy, Håbo kommun, 2017 

• Platsbesök Björkvallen, 2013-12-03 

 

2 DAGVATTENPOLICY I HÅBO KOMMUN 
Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Håbo kommun. Den säger bland annat: 

• Dagvatten ska där så är möjligt ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för 

bostäder och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och biologisk 

mångfald genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den bebyggda miljön.  

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen bland annat 

genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och avrinningen. 

• Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas. 

• Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet. 

• Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i samband 

med exploatering. 

• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande 

nära källan saknas. 
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• Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

• Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 

• Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas 

• Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). 

• Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

• Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk 

• Dagvatten ska ej infiltreras om:  

- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening.  

- det finns risk för förorening av grundvattnet.  

- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada.  

- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen. 

 

Föreliggande dagvattenutredning är framtagen baserad på dessa principer. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Det aktuella planområdet ligger i Bålsta i Håbo kommun, är cirka 3 hektar stort och består idag en 

fotbollsplan, två parkeringar med komplementsbyggnader, en boulebana samt ett par allmänna 

fastigheter och grönområde. Området angränsar till Bålstavägen i nordost, Västerhagsvägen i 

nordväst, en skola i sydväst samt omkringliggande bostadsområden. Området lutar generellt svagt 

från norr till söder. Bålstavägen lutar åt sydost och Västerhagsvägen västerut, i övrigt är området 

relativt plant. Parkeringen i norr är grusad och den i söder asfalterad och anlagd med 

dagvattenbrunnar. För planområdets avgränsning, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Planområdet gul linje. 

 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En geoteknisk undersökning utfördes 2014 (WSP, 2014). Slutsatsen från den utredningen är att 

grunden består överst av fyllning med varierande  tjocklek från knappt 0.5 m upp till nästan 2 m. 

Bålstavägen 

Västerhagsvägen 
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Fyllningen domineras av grusig sand med byggnadsrester (betong och tegel) även om lera och silt 

med humusinblandning förekommer i viss omfattning. Under fyllningen följer lera på sand och silt över 

en fast friktionsjord med okänd sammansättning. Grundvattennivån i ett grundvattenrör har registrerats 

till + 16.0 innebärande 0.4 m under omgivande markyta och antas sänkas i och med exploateringen 

med dränerade husgrunder. 

Med avseende på den höga grundvattennivån (0,4 m under markytan) i planområdet kan möjligheten 

till infiltration av dagvatten vara begränsad. Föreslagna infiltrationsanläggningar bör därför göras täta 

för att minska risken för att anläggningarna blir vattenmättade pga. grundvatteninträngning. 

Möjligheter till infiltration kan finnas i de övre fyllnadsmassorna, förutsatt att eventuella nya 

fyllnadsmassor också är genomsläppliga utan nollfraktion. 

Ett utsnitt av SGU:s kartmaterial, med jordartsförhållanden vid markytan samt lokaliseringen av 

planområdet visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Geologisk karta, SGU 2017. Gult – postglacial finlera, rött – urberg, orangeprickat – 

postglacial sand, blått – morän (sandig-moig). Ungefärlig planområdesgräns i svart. 

 

 

3.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Planområdet avvattnas idag söderut till det så kallade Grönadalen-stråket söder om planområdet, som 

leder dagvatten från stora delar av Bålsta ut i Kalmarviken. Avrinningsområdet till Kalmarviken via 

Grönadalen-stråket visas i Figur 3. 
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Figur 3. Avrinningsområde till Kalmarviken via Grönadalen-stråket (grön) och planområdet (röd) (Scalgo, 2019). 

 

Befintliga dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området finns belägna i Bålstavägen, i gång- och 

cykelbanan vid Idrottsvägen (D800), vid den södra asfalterade parkeringen (D225) och runt 

fotbollsplanen (D300) och den grusade ytan i norr, se Figur 4. Information om dagvattenledningarnas 

vattengångar, dimensioner och systemets befintliga kapacitet är begränsad. D800-ledningen 

avvattnas troligtvis till en D300 och D150 som innan Gröndalstråket blir en D600-ledning. Det 

förutsätts att avvattningen av området idag fungerar, däremot bör flödet till systemet inte öka efter 

exploatering p.g.a. den troligtvis begränsade kapaciteten på ledningssträckan nedströms. 

 

Planområdet 
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Figur 4. Björkvallen med befintligt VA-system. Troliga ledningslutningar i blå. 

 

 

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer, MKN, uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015, om inte undantag 

meddelats i form av tidsfrist eller mindre stränga krav, och att statusen inte får försämras. För ytvatten 

finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status som i sin tur består av kvalitetsfaktorer med 

klassade parametrar såsom växtplankton och ljusförhållanden. Varje parameter klassas från god till 

dålig. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk och 

kemisk status för vattenförekomsten. Den ekologiska statusen klassas som hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig och den kemiska statusen som antingen god eller uppnår ej god. 

Information om vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finns i databasen VISS. 

Aktuellt planområde avvattnas via Gröndalstråket till Mälaren-Prästfjärden. Den ekologiska statusen 

klassas som God och den kemiska statusen som Uppnår ej god. Den främsta orsaken att 

vattenförekomsten ej uppnår god kemisk status är industriella föroreningar, tributyltenn-föreningar och 

kvicksilver. 

Mälaren-Prästfjärden, planområdet och Gröndalstråket visas i Figur 5. 

D800 

D225 

D225 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 
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Figur 5. Gröndal-stråket samt planområdet Björkvallen och recipienten Mälaren-Prästfjärden. 

 

3.5 PLANERAD EXPLOATERING 

BoKlok planerar att bygga lägenheter i flerbostadshus och kedjehus med tillhörande 

komplementsbyggnader, parkeringar och vägar. I området planeras även för ett grönt parkområde.  

Exploateringen kommer att medföra en förändrad markanvändning med ökad avrinning från området. 

En illustrationsplan över planområdet efter exploatering kan ses i Figur 6. 

 

Planområdet 

Björkvallen 

Mälaren-Prästfjärden 

Gröndal-stråket 
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Figur 6. Illustrationsplan Björkvallen (BoKlok Housing, 2019). 
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4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
I detta kapitel beskrivs föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet. I Figur 7 och Bilaga 1 visas 

en systemlösning i plan med föreslagna principlösningar, flödesvägar och anslutningspunkter.  

För att uppnå fördröjning och rening av dagvatten föreslås följande huvudprincip: 

• Lokal fördröjning och infiltration nära källan 

• Rening av små och medelstora flöden 

• Säker avledning av stora flöden 
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Figur 7. Föreslagen dagvattenhantering för Björkvallen. Se även Bilaga 1. 
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4.1 INFILTRATION 

Hållbar dagvattenhantering genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som minskar behovet av 

bortledning och avlastar systemet. Inom området är förutsättningarna för infiltration troligen goda. 

Exploateringen kommer troligtvis innebära en del schakt och uppfyllnad. Även fyllnadsmaterialet bör 

ha egenskaper som tillåter infiltration, exempelvis sand/finsand med inblandning av grus och kross. 

4.2 HÖJDSÄTTNING 

En säker höjdsättning av området skyddar bebyggelsen mot ytligt förekommande dagvattenflöden från 

den egna tomtmarken samt från omgivande mark. Höjdsättningen bör utformas så att det dagvatten 

som inte infiltrerar på tomtmark och i lokala dagvattenåtgärder kan säkert ledas till dagvattensystemet 

i gata. Dränvatten måste också avledas på ett säkert sätt. Höjdsättningen av dagvattenanläggningarna 

är ett viktigt moment i dimensioneringen för att klara av att avvattna ett område både vid normala 

regntillfällen samt vid kraftiga regn. Byggherren måste få principen för dräneringssystemets funktion 

och utformning tydligt förklarad, samt vilka konsekvenser detta medför för utformningen av husens 

grundkonstruktion. 

För att systemet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att höjdsättningen av marken görs korrekt. 

Ett riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. Därefter 

kan lutningen vara mellan cirka 1-2 % på resterande den av de ytor som inte får stå under vatten vid 

regn. Gräsmattor, om underbyggda med dränering, kan vara relativt plana och då fördröja 

millimetrarna av regnen. 

4.3 VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar fungerar som biofilter där dagvattnet renas och fördröjs. Reningen uppstår när dagvattnet 

passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla 

infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i 

fuktängar.  I Figur 7 visas en principsektion på växtbädd där den översta utjämningsvolymen vanligtvis 

är 0,1-0,3m som underbyggs med ett lager av sand  och ett lager av dräneringsmaterial. Sandlagret 

kan antas ha en hålrumsvolym på cirka 15%. 1 m2 växtbädd ger därmed cirka 0,2-0,4 m3 

fördröjningsvolym beroende på uppbyggnad. 
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Figur 8. Principsektion för växtbädd med utjämningsvolym, vegetation, sandfilter och dränering (Stockholm Vatten 
och Avfall, 2018). 

 

Husen i planområdet föreslås förses med stuprörsutkastare som leder takvattnet till växtbäddar intill 

husen. Lokalisering av växtbäddarna anpassas till vart taken lutar och stuprör placeras. 

Växtbäddarnas botten ska anläggas med en dräneringsledning i botten för att förhindra 

vatteninfiltration under den anlagda växtbädden, vilket skulle kunna skada huskroppen. Sidorna på 

växtbädden kan bestå av sten, betong, tegel eller trä. I nuvarande förslag har växtbäddarna 

schablonmässigt placerats i hörnen av husen. Figur 9 och 10 visar ett exempel på växtbäddar intill 

hus. 
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Figur 9. Principskiss för biofilter med upphöjd konstruktion. (Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara 
städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.) 

 

 

 

Figur 10. Exempel på växtbäddar intill hus. 

 

Parkeringarna i området föreslås också avvattnas till växtbäddar för rening och fördröjning.  
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Figur 11. Nedsänkt växtbädd intill parkering (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 

 

4.4 GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR 

För att öka möjligheterna för infiltration kan genomsläppliga beläggningar anläggas istället för 

hårdgjorda ytor vid till exempel parkeringsplatser och gångbanor. Den genomsläppliga beläggningen 

bidrar till en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. Det finns 

olika typer av beläggningar som singel eller naturgrus, hålsten av betong eller genomsläppliga 

asfaltsbeläggningar. Figur 12 visar hur en genomsläpplig yta av hålsten kan se ut vid anläggning på 

parkeringsplats. Dessa beläggningar bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast 

koncentreras till en mindre del av ytan med igensättning som följd. Vid flöden som överstiger 

beläggningens infiltrationskapacitet bräddas flödet till dagvattensystemet i gata. Ytorna med 

genomsläpplig beläggning bör därför anläggas med lutning mot omkringliggande gaturum.  
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Figur 12. Överst: markarmering betonghålsplattor. Underst: Grusad gångväg. 

 

4.5 DAGVATTENSTRÅK I PARK 

I parkområdet söder om bostadsbebyggelsen föreslås ett öppet dagvattenstråk. Stråket fungerar på 

samma sätt som en växtbädd där rening genom infiltration och växtupptag. Till stråket avleds 

dagvatten från området både ytligt och via dagvattenledningarna i gatorna. Utloppsledningarna till 

stråket antas behöva vara minst 1 meter under mark varför stråket måste utföras minst 1 meter djupt 

vid anslutningarna av dagvattenledningarna. Stråket bör luta minst 5 promille men kan utföras gradvis 

grundare mot utloppet för att smälta ihop med övrig parkmark.  

En brunn med kupolsilsbetäckning anläggs i överkanten av anläggningen för bräddflöden. 

Infiltrationsförmågan ökar med bottenbredden då vattnet lättare kan infiltrera vid mindre regn. Botten 

bör vara minst 1 meter bred. Släntlutningen föreslås vara minst 1:2 men utförs med fördel flackare för 

att anpassas till parkmiljön och öka infiltrationsförmågan. Ett mer genomsläppligt filtermaterial följt av 

ett dränskikt anläggs under stråket för att marken inte ska bli sank mellan regnen. Genom att dränera 

stråket via filtermaterialet och dränledning behövs oftast inget bottenutlopp. Utan bottenutlopp ökar 

reningsgraden. För att stråket ska bibehålla sin infiltrationsförmåga behöver filter- och dränmaterialet 

bytas ut i botten när det satts igen. 

Stråket kan även meandras och anpassas med växter och större stenar för att reducera 

flödeshastigheten skapa en trevlig parkmiljö. Förslag på sektion visas i Figur 13. 
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Figur 13. Typsektion för dagvattenstråk med infiltration och bräddbrunn. 

 

Exempel på öppet dagvattenstråk visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på dagvattenstråk (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 
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5 BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redogörs för de beräkningar som utförts i denna utredning. Beräkningarna har 

huvudsakligen genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac 2019. Resultaten av 

dessa beräkningar har sedan legat till grund för den översiktliga dimensioneringen av 

dagvattenåtgärderna. Följande beräkningar har gjort och beskrivs nedan: 

• Flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering med och utan rening.  

• Översiktlig dimensionering av dagvattenåtgärder 

Genomförda beräkningar baseras på teoretiska värden avseende avrinningskoefficienter. De 

avrinningskoefficienter som har använts utgör branschstandard och är tagna ur Svenskt Vattens 

publikation P110 för markanvändningar såsom tak, grönyta, parkering och gata. Då grådsytor på 

kvartersmark enligt Håbo kommun inte regleras i planen så antas innergårdarna var helt hårdgjorda. 

 

 

5.1 INDATA TILL BERÄKNINGAR  

 

I Tabell 1 sammanställs all indata i form av area per markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter 

() som ligger till grund för flödes-, förorenings- och volymberäkningarna. 

 

Tabell 1. Markanvändning, avrinningskoefficienter och area. 

Markanvändning  
Avrinningskoefficient 

( 

Planområde 

före 

exploatering  

(ha) 

Planområde 

efter 

exploatering  

(ha) 

Grönyta 0.10 2.2 0.20 

Parkering 0.80 0.10 0.40 

Lokalgata 0.80 0.70 1.0 

Tak 0.90 0.10 0.70 

Innergård (exkl. tak) 0.80 - 0.80 

Summa  3.1 3.1 
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5.2 FÖRORENINGAR OCH RENINGSEFFEKT 

Översiktliga beräkningar av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har genomförts 

med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Som indata till modellen används nederbörd, 636 

mm/år1, och kartlagd markanvändning i planområdet. Markanvändningen före exploatering har 

uppskattats utifrån flygbild samt platsbesök och markanvändningen efter exploatering har hämtats från 

föreslagen illustrationsplan.  

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för grönyta, parkering, 

lokalgata, tak och gårdsmark (exkl. tak) använts. Reningseffekten för växtbäddar samt infiltrationsstråk 

kan avläsas i Tabell 2. Värdena på reningseffekt baseras på en sammanställning av olika 

forskningsresultat gjord för verktyget StormTac. Resultaten kan variera kraftigt sinsemellan. Det 

innebär att värdena på reduktionsgrad inte är exakta men kan användas som en indikation. 

Reningseffekten påverkas även av hur den aktuella anläggningen underhålls.  

 

Tabell 2. Reduktionsgrad av olika lösningar (StormTac 2019). 

Reduktions- 
Grad (%) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

Biofilter 
(växtbäddar) 

65 40 80 65 85 85 25 75 50 80 60 85 85 

Infiltrationsstråk 60 45 90 70 85 95 50 75 60 75 70 90 90 

Alla ytor kommer i realiteten inte kunna avvattnas till en anläggning för rening och fördröjning p.g.a 

nivåer, utrymmen, andra ledningsslag i gatorna mm. I föroreningsberäkningarna antas därför att 3/4 av 

husen, innergårdarna och parkeringarna kan avvattnas till växtbäddar och sedan vidare till 

dagvattenstråket och att lokalgatorna i kvarteret kan avvattnas till dagvattenstråket. 

Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 

årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 

genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till 

dagvattensystemet) avses.  I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och 

föroreningsbelastning (kg/år) efter exploatering med och utan rening. Följande föroreningar har 

beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), 

kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För 

samtliga ämnen avses totalhalter. Dessa beräkningar utförs utan klimatfaktor. 

För att undersöka huruvida planområdet bidrar till eller försvårar att MKN för Mälaren-Prästfjärden 

uppfylls är det belastning kg/år som är mest relevant. Vid användandet av riktvärden för dagvatten 

behöver värdena anpassas till aktuell vattenförekomst och status på dess kvalitetsfaktorer för att 

kunna användas till att utröna effekten på vattenförekomsten. Samtliga framräknade årsmedelhalter 

har dock även jämförts med Riktvärdesgruppend (RTK) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 

nivå 2M2 i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy då riktvärdena ändå kan ge en indikation på 

hur förorenat dagvattnet från planområdet är i förhållande till liknande områden och ge en bild av 

omfattningen av åtgärder som erfordras. Nivå 2 gäller för områden som inte ansluter direkt till recipient 

och M avser utlopp i en mindre recipient såsom mindre sjö eller grund havsvik.  

                                                      
1 Uppmätt nederbörd i Stockholm justerat efter mätförluster med faktor 1,18 i enlighet med SMHI. 

2 Riktvärdesgruppen, RTK; Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting, 2009. 
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Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter, föroreningsbelastning och reningseffekter 

presenteras i Tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Årsmedelhalter (mg/l och µg/l) av föroreningar i dagvatten och basflöde från planområdet före och efter 
exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet Planområde nuläge Planområde efter 
Planområde efter 

med rening 
Riktvärden 2M 

P µg/l 129 107 58,6 180 

N µg/l 1214 1483 1011 2500 

Pb µg/l 8 8,88 3,24 10 

Cu µg/l 20 20,24 9,96 30 

Zn µg/l 49 53,29 19,54 90 

Cd µg/l 0,22 0,36 0,12 0,50 

Cr µg/l 2,28 3,98 3,02 15 

Ni µg/l 1,54 2,52 1,11 30 

Hg µg/l 0,033 0,04 0,02 0,070 

Susp µg/l 45952 51717 22000 60000 

Olja µg/l 176 243 124 700 

PAH µg/l 0,219 0,52 0,18 - 

BaP µg/l 0,007 0,01 0,00 0,070 

 

Föroreningsberäkningarna visar att inga föroreningar överstiger riktvärdena 2M efter exploatering. 

Halterna av fosfor sjunker efter exploatering då avrinningen från området ökar samtidigt som andelen 

grönytor med fosforbelastning reduceras. De flesta övriga halter ökar efter exploatering. Efter rening 

reduceras i princip samtliga halter jämfört med före exploatering. 
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Tabell 4. Årlig föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet 

Planområde  

nuläge 

Planområde  

efter  

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

Planområde 

efter med rening 

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

P kg/år 1,08 1.8 68 1,00 -8 

N kg/år 10 25,2 147 17,19 69 

Pb kg/år 0,069 0,15 117 0,06 -21 

Cu kg/år 0,16 0,34 103 0,17 0 

Zn kg/år 0,41 0,90 118 0,33 -20 

Cd kg/år 0,0019 0,006 221 0,00 10 

Cr kg/år 0,019 0,068 253 0,05 167 

Ni kg/år 0,013 0,043 230 0,02 46 

Hg kg/år 0,00027 0,001 121 0,00035 25 

SS kg/år 386 879 128 374 -3 

olja kg/år 1,4 4,13 179 2,11 43 

PAH kg/år 0,0018 0,009 378 0,0031 66 

BaP kg/år 0,000061 0,00022 261 0,000078 27 

 

Resultaten visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter exploatering 

utan åtgärder. Efter rening ökar belastningen av kväve, krom, nickel, kvicksilver, olja, PAH och BaP 

medans belastningen av fosfor, bly, koppar, zink och suspenderat material minskar. 

Kravet som sätts på utsläpp kopplat till vattenförekomstens status är att planförslaget inte får resultera 

i att enskilda kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden försämras över en 

klassgräns. Är kvalitetsparametern klassad som dålig får den inte försämras alls.  

De relevanta klassade biologiska kvalitetsfaktorerna kopplat till utsläpp av näringsämnen i dagvatten 

från aktuellt planområdet är växtplankton, bottenfauna, makrofyter och syrgasförhållanden. Enligt 

SMHIs vattenwebb så har avrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden en total belastning av fosfor på 

676 kg/år och kväve på 15484 kg/år, främst via Bålsta avloppsreningsverk. Fosfor är den viktigaste 

parametern att analysera gällande övergödning och den minskar efter rening jämfört med nuläget.  

De relevanta klassade fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna är ljusförhållanden och särskilt förorenade 

ämnen såsom tungmetaller och nitrat. Ljusförhållanden påverkas till största del av suspenderat 

material, vars belastning inte ökar efter rening. Gällande särskilt förorenade ämnen så bedöms inte 

den ringa belastningen av dessa ämnen från planområdet efter rening påverka kvalitetsfaktorn. 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av planområdet då det inte är beläget nära 

recipienten. 

Utsläpp av prioriterade kemiska ämnen såsom bekämpningsmedel och industriella föroreningar 

bedöms inte påverkas av planförslaget. 

5.3 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Enligt branschstandard Svenskt Vatten P110 är principerna för dimensioneringen med flera 

säkerhetsnivåer följande: 
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a) Säkerhetsnivå för skador vid översvämningar uttrycks som återkomsttid för nederbörd eller 

vattennivå i sjöar och vattendrag.  

b) På grund av klimatförändringar kommer nederbördsintensiteten att öka och därför ska 

dimensionerande regn ökas med en klimatfaktor. Bedömning av storleken på klimatfaktorn 

ska göras vid varje tillfälle utifrån det senaste kunskapsläget presenterat av SMHI. 

Klimatfaktorn i nuläget (kunskapsläge dec 2015) har valts till 1,25 för regn med varaktighet 

upp till 60 min och till 1,2 för regn med längre varaktighet än 60 min . 

c) Dagvattenledningar dimensioneras för hjässnivå (fullt rör) och trycklinje i marknivå.  

d) Vatten som inte får plats i ledningssystemet ger upphov till marköversvämning och ska kunna 

hanteras på markytan utan att skador uppkommer på byggnader och anläggningar. Det styr 

utformning och höjdsättning av mark och byggnader.  

e) Dimensionerande varaktighet för regnet ska beräknas och anges. Minsta dimensionerande 

varaktighet är 10 min. För mindre områden med kortare rinntider används normalt 10 minuters 

varaktighet för regnet. Vid större områden med längre rinntider beräknas systemet med olika 

varaktigheter, för att bestämma dimensionerande regnvaraktighet.  

f) Dimensionering av fördröjning och fördröjningsmagasin.  

 

  

Figur 15. Utdrag från P110 sidan 42, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem. 

I denna utredning har säkerhetsnivån Tät bostadsbebyggelse använts, dvs. 5-årsregn för fylld ledning, 

20-årsregn för trycklinje i marknivå och 100-årsregn för marköversvämning med skador på byggnader 

och anläggningar.  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används metodiken ”rationella 

metoden” enligt P110: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

där 

• qd dim= dimensionerande flödet (l/s) 

• A = avrinningsområdets area (ha) 

• ϕ = avrinningskoefficient 

• i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

• tr = regnets varaktighet (min) 

• C = klimatfaktor 

 

Resultaten av flödesberäkningarna visas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Dimensionerande flöde före och efter exploatering av planområdet. 

 Enhet 

Planområde  

före exploatering, 20-

årsregn utan klimatfaktor 

Planområde  

efter exploatering, 20-

årsregn med klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande flöde 5-årsregn l/s 170 550 

Dimensionerande flöde 20-årsregn l/s 270 860 

Dimensionerande flöde 100-årsregn l/s 460 1200 

 

Det dimensionerande flödet ökar med cirka 300% efter exploatering utan åtgärder.  

Erfordrad fördröjningsvolym för ett 20-årsregn har beräknats utifrån antagandet att flödet inte ska öka 

jämfört med dagens läge. Volymsberäkningarna har gjorts för ett 20-årsregn och med den varaktighet 

som ger störst volym (för detta område 20 min) samt med klimatfaktor 1,25.  

För att beräkna fördröjningsvolymer används metodiken ”beräkning av volym med hänsyn till rinntid” 

enligt P110: 

𝑉 = 0,06 ∗ 𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2∗𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
  

där 

• V= specifik magasinsvolym (m3/hared) 

• iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s ha) 

• tregn = regnvaraktighet (min) 

• trinn = rinntid (min) 

• K = specifik avtappning från magasinet (l/s hared) 

 

Beräkningar av fördröjningsvolymer har utförts med hänsyn till att det inte sker en konstant 

avtappning. Utflöde har satts till 2/3 av önskat maximalt utflöde (d.v.s. 2/3 av utflödet från området i 

nuläget vid ett 20-årsregn) enligt P110. 

Resultaten av fördröjningsvolymsberäkningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Erfordrad fördröjningsvolym (m3) och dimensionering av dagvattenlösningar efter exploatering. 

 Enhet 

20-årsregn efter 

exploatering, med 

klimatfaktor 1,25 

Erfordrad fördröjningsvolym m3 470 

Fördröjningsvolym tillgänglig i öppet dagvattenstråk i parken 

(1 m djup) 
m3 290 

Fördröjningsvolym i växtbäddar (0,3 m3 volym per m2 

växtbädd) 
m3 180 
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I systemlösningen finns förslag på lokalisering av växtbäddar vid hustak och parkeringar och 

dagvattenstråk i parkmark. Beroende på lutningar på taken och placering av stuprör etc. kan 

placeringarna justeras och ytorna och volymerna omfördelas, sålänge som den totala beräknade 

erfordrade fördröjningsvolymen och reningseffekten erhålls. 

 

6 SKYFALL OCH KONSEKVENS VID 
ÖVERSVÄMNING 

Vid skyfall större än dagvattensystemet är dimensionerat för så måste dagvattnet på ett säkert sätt 

kunna avledas ytligt till områden där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser.  

Länsstyrelsen (2018) rekommenderar att  

•  Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. 

•  Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

•  Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

•  Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 

För att i detalj utreda konsekvenser vid ett skyfall med hänsyn till infiltrationsförmåga och ledningar 

erfordras en kombinerade ledningsnät och tvådimensionell ytavrinningsmodell typ MIKE FLOOD. I 

denna utredning har en förenklad skyfallskartering utförts med verktyget Scalgo Live 

(www.scalgo.com). En förenklad analys anses tillräcklig i detta skede. Indata består av Lantmäteriets 

GSD-höjddata grid 2+. Detta innebär att detaljer såsom kantsten och mindre diken inte är inkluderade. 

I verktyget kan översvämningar simuleras med en viss regnmängd (mm). För en viss regnmängd fylls 

lågpunkterna i modellområdet tills dessa är fulla. När en lågpunkt är full rinner regnvattnet till nästa 

nedströms liggande lågpunkt och fyller upp den o.s.v. Karteringen är konservativ och ingen hänsyn tas 

till ledningsnätets kapacitet eller avrinningskoefficienter, dvs att en del av regnvattnet kan infiltreras 

eller avdunstas. Modellen visar hur vattnet teoretiskt rör sig i de lägst liggande stråken, men tar inte 

hänsyn till hur marken påverkar flödet genom olika strömningsmotstånd hos olika marktyper, vilka 

vattennivåer som uppkommer längs flödesvägarna, eller hur strömningen påverkas av flödesvägarnas 

lutning.  

Som indata har ny höjdsättning (RH2000) av gata, allmän mark och kvartersmark samt huskroppar 

använts (2019-01-29). 

Lokala förutsättningar som markens infiltrationskapacitet, dagvattennätets dimensionering, 

exploateringsgrad och topografi kan ge utslag på resultatet av skyfallskarteringen. För att ta hänsyn till 

några lokala förutsättningar har några antaganden gjorts gällande dagvattenledningarnas kapacitet 

och markens infiltrationskapacitet. 

Vid kartering av markavrinning kan hänsyn tas till ledningsnätets kapacitet genom att dess kapacitet 

dras av från regnvolymen. Det vill säga att den del av regnet som antas kunna tas om hand av 

ledningsnätet dras bort från det studerade regnet (MSB, 2017). Ett befintligt ledningsnät är ofta 

dimensionerat för mellan 2- och 10-års regn med varaktighet 10 minuter. Detta innebär att mellan 20-

40 % av vattnet vid ett 10-minuters 100-årsregn då avleds via ledningsnätet.  

http://www.scalgo.com/
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Vid stora skyfall kan ledningsnätet bland annat sätta igen i brunnar och sluta fungera. För att 

analysera konsekvensen av detta har både alternativ med och utan hänsyn till ett ledningsnät 

studerats. 

Ingen hänsyn har tagits till växtbäddar på kvartersmark då dessa inte bidrar med någon större 

volymreduktion vid extrema skyfall såsom 100-årsregn. 

För att ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet behöver en avrinningskoefficient för 

markanvändningen uppskattas. Vid ett 100-årsregn uppskattas avrinningskoefficienten i befintlig och 

ny bebyggelse till 0,65 (Svenskt Vatten P110, 2016).  

Om marken är mättad av tidigare regn närmar sig avrinningen dock 100% och analys med och utan 

genomsläppliga ytor har utförts. 

Avrinningsområdets totala storlek (se Figur 3) till planområdet är cirka 60 hektar och uppskattningsvis 

är rinntiden till planområdet då helaavrinningsområdet bidrar cirka en timme. Inom planområdet är 

rinntiden till lågpunkterna betydligt kortare och regnvolymer som representerar kortare regn kan därför 

väljas om man bara vill studera vad som sker inom planområdet utan tillskott utifrån.  

Regnvolym för olika scenarier beskrivna ovan visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Regnvolym för olika 100-årsregn med och utan hänsyn till ledningsnät och infiltration. 
φ=avrinningskoefficient. 

 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ= 0,65 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ=1 

Utan 

ledningsnät 

med φ= 0,65 

Utan 

ledningsnät 

med φ=1 

10-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 
12.99 mm 
 

25.82 mm 
 

23.82 mm 
 

36.65 mm 
 

30-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 3.62 mm 23.07 mm 36.12 mm 55.57 mm 

60-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 0 mm 
3.18 mm 
 

47.72 mm 68.18 mm 

 

För regnvolymer större än 10 mm kan ingen större skillnad vad gäller översvämmade områden ses för 

de olika analyserade regnvolymerna då lågpunkterna i området fylls upp snabbt. Däremot uppstår 

större flöden till och från lågpunkterna vilket i sig innebär en större risk.  Rinnvägarna kan ses i Bilaga  

Resultaten för ett 10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och hänsyn till ledningsnät och 

avrinningskoefficient (regnvolym 13 mm) och ett 60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 utan 

hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient (regnvolym 68 mm) visas för befintlig situation i 

Bilaga 2 och efter exploatering i Bilaga 3. Dessa scenarier har valts då de representerar två extremer 

av ett teoretiskt 100-årsregn och sanningen troligtvis ligger någonstans emellan. 

Före exploatering ansamlas en vattenvolym i sydöstra hörnet av fotbollsplanen, vid nordvästra hörnet 

av Idrottsvägen och vid skolan vid Idrottsvägen (se Bilaga 2). 

Efter exploatering med ny höjdsättning och byggnader översvämmas främst lågpunkten i nya 

korsningen inom planen och instängda områden på kvartersmark. Vattenvolymen vid skolan flyttas till 

en ny lågpunkt. 



 
28 | 10248436  • Björkvallen dagvattenutredning 

Översvämningsvolymer bör styras till de områden där de gör minst skada. Med implementering av 

diket i parken sydväst om bebyggelsen kan vatten avledas och fördröjas, innan det stiger upp mot 

omkringliggande fastigheter. Lågpunkter såsom den planerade i gatukorsningen av området bör 

undvikas i största möjliga mån. För att undvika att dagvatten från omkringliggande gator såsom 

Bålstavägen avrinner in i kvarteret så bör även den höjdsättningen ses över samt avskärande åtgärder 

i form av kantsten, farthinder eller liknande anläggas i korsningarna till dessa gator om inte lågpunkten 

i området går att undvika. Att endast installera extra brunnar hjälper inte vid extremskyfall, det kan 

dock vara en god idé i lokala lågpunkter för att undvika stående vatten om en brunn sätter igen. 

En analys med dike och med dike och kantsten mot Bålstavägen har utförts och visas i Bilaga 4 och 5, 

se även Figur 15. Ingen större skillnad kan ses eftersom samma instängda områden i kvarteren och i 

gatukorsningen kvarstår, som fylls upp innan det rinner vidare till det nya diket. Vattnet som avrinner 

inom planen är nog för att fylla lågpunkterna såsom den vid korsningen och tillskottet som tas bort från 

Bålstavägen ger en liten effekt. 

 

 

Figur 16. Instängda områden och vattendjup vid 10-minuters 100-årsregn med hänsyn till infiltration och 
ledningsnät (blå skala) och 60-minuters 100-årsregn utan hänsyn till infiltration och ledningsnät (röd skala). 
Rinnvägar visas i blå. Se även Bilaga 5. 
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Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Dike 
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Utloppsvägar inifrån kvarteren ut mot gatan måste säkerhetsställas. Skyfallsanalysen använder 

höjddata med ett 2x2 meter rutnät och tar inte hänsyn till mindre öppningar mellan kvarteren ut mot 

gatan som kanske redan finns. För att helt undvika översvämning i området behöver höjdsättning 

göras så att vattnet kan avledas med självfall mot diket i parken där vatten tillfälligt kan ställa sig innan 

det rinner undan i ledningsnätet. 

Exploateringen bidrar också till att mer vatten avrinner nedströms mot Västerängsskolan och 

Spovägen vid skyfall än före exploatering på grund av de ökade hårdgjorda ytorna. 

Fördröjningsåtgärder är därför extra viktigt för att reducera den ökningen. 

  

7 FORTSATT ARBETE 
Rekommenderat arbete i efterföljande steg inkluderar: 

• Inmätning av dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området med avseende på nivå, 

dimension och kondition. 

• Höjdsättning av gata och fastighetsmark för att undvika instängda områden och säkra 

avvattningen mot ytor där översvämning kan ske utan stora skador. 

• Projektering av dagvattenåtgärder på allmän mark och kvartersmark och flytt av befintliga VA-

ledningsstråk. 

 

 

8 SLUTSATS 
Förslag på en hållbar dagvattenhantering som underlag till detaljplanprocessen för Björkvallen har 

redovisats och beräkningar på flöden och föroreningar har utförts. Åtgärder såsom växtbäddar och 

infiltrationsstråk har beskrivits och dimensionerats för att fördröja och rena dagvattnet. Resultaten från 

föroreningsberäkningarna visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter 

exploatering utan åtgärder. Efter rening då 3/4 av husen, innergårdarna och parkeringarna leds via 

växtbäddar och att lokalgatorna i kvarteret avvattnas till infiltrationsstråket så ökar några ämnen 

marginellt. Den sammanvägda bedömningen är att om föreslagna åtgärder genomförs och underhålls 

så kommer planförslaget inte bidra till att status för MKN för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden 

försämras. Några ämnen reduceras istället jämfört med dagens läge vilket bidrar till en förbättring av 

status i vattenförekomsten. Dagvattensystemets befintliga kapacitet är oklar. Genom att inte öka 

flödena jämfört med nuläget så ökar inte belastningen på systemet. Ett par riskområden såsom 

lågpunkten i den nya gatukorsningen, vändplanen vid Idrottsvägen och instängda områden på 

kvartersmark har identifierats där höjdsättningen bör ses över så att avvattning kan ske mot ytor där 

översvämning kan ske utan stora skador. 
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E. LIDÉN

(A3)

WSP Samhällsbyggnad
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10-722 50 00

Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community;  Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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N

10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
med hänsyn till ledningsnät och avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

0 0.05 0.1
km

60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
utan hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

Teckenförklaring
Flödesvägar
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Efter exploatering utan åtgärder
Vattendjup (m)
100-årsregn
PLAN

BILAGA 3

E. LIDÉN

(A3)

WSP Samhällsbyggnad
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10-722 50 00

Esri, HERE, Garmin, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community;  Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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N

10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
med hänsyn till ledningsnät och avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

0 0.05 0.1
km

60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
utan hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

Teckenförklaring
Flödesvägar utan åtgärder
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1:2,000

10248436
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Efter exploatering med dike
Vattendjup (m)
100-årsregn
PLAN

BILAGA 4

E. LIDÉN

(A3)

WSP Samhällsbyggnad
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10-722 50 00
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N

10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
med hänsyn till ledningsnät och avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

0 0.05 0.1
km

60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
utan hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

Teckenförklaring
Flödesvägar med dike



R:
\51

16
\10

24
84

36
\7_

GI
S\7

1_
Ad

ata
\S

ca
lgo

\R
es

ult
at.

mx
d

SKALA NUMMER BET

DATUM

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV

ANSVARIG

HANDLÄGGARE

BJÖRKVALLEN DAGVATTENUTREDNING
SKYFALLSKARTERING SCALGO LIVE

1:2,000

10248436
2019-04-10 E. LIDÉN

E. LIDÉN

Efter exploatering med dike och kantsten Bålstav.
Vattendjup (m)
100-årsregn
PLAN

BILAGA 5
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N

10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
med hänsyn till ledningsnät och avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

0 0.05 0.1
km

60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 
utan hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient
Vattendjup (m)

0.01 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
>0.5

Teckenförklaring
Flödesvägar med dike och kantsten
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AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

 

§ 1 PARTER 

Håbo kommun (212000 - 0241), nedan kallad ”Kommunen” och Solfältet Fastighets AB 

(556705 - 5529), nedan kallad ”Bolaget”. 

 

§ 2 KÖPEOBJEKT OCH ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING  

Kommunen överlåter härmed till Bolaget det markområde, del av fastigheterna Bålsta 2:69 

och del av Bålsta 2:147, som i Bilaga A har markerats med röda begränsningslinjer. Över-

låtelsen sker på de villkor som framgår av detta avtal.  

 

§ 3 FASTIGHETSBILDNING  

Det genomförandeavtal som parterna träffat ska godkännas av kommunfullmäktige i Håbo, 

genom beslut som vinner laga kraft. Kommunen eller Bolaget ska därefter, inom 30 dagar 

räknat från lagakraftvunnet beslut, ansöka om och bekosta den fastighetsbildning som 

erfordras för att markområdet ska utgöra en egen fastighet.  

 

§ 4 TILLTRÄDESDAG 

Bolaget ska tillträda markområdet 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning, 

eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, nedan  

kallad ”Tillträdesdagen”, sedan Bolaget erlagt Köpeskilling enligt § 7.  

 

§ 5 KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Kostnader och intäkter som är hänförliga till markområdet före Tillträdesdagen belastar 

respektive tillkommer Kommunen, för tiden därefter Bolaget.  

 

 

§ 6 NYTTJANDE AV OMRÅDET FÖRE TILLTRÄDESDAGEN  

Efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att vidta förberedande och 

preliminära åtgärder för byggnation. De eventuella åtgärder som vidtas ska vara förenliga 

med gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.  

 

§ 7  KÖPESKILLING  

Bolaget ska till Kommunen erlägga köpeskilling för Exploateringsområdet om femmiljoner-

åttahundratjugotusen (5 820 000 000 :-) kronor uppräknat med index enligt nedan, nedan 

kallad Köpeskillingen”.  

 

Köpeskillingen är beräknad utifrån en byggrätt om 1940 kvm ljus BTA, vilket är den byggrätt 

som bedöms uppföras inom Exploateringsområdet samt en köpeskilling om 3 000 kronor per 

kvm ljus BTA. 

 

Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt: 
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a) Handpenning om 600 000 kronor ska erläggas kontant inom tio bankdagar efter 

Kommunens lagakraftvunna beslut avseende detta avtal. 

b) Resterande del av Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen. 

 

Om slutligt bygglov innebär en större byggrätt än 1940 kvm ljus BTA, ska Bolaget betala en 

tilläggsköpeskilling om 3 000 kronor per kvm ljus BTA. Om slutligt bygglov innebär en 

mindre byggrätt görs ingen justering av köpeskillingen.  

 

Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning vid lagakraftvunnet bygglov. Kommunen ska 

fakturera Bolaget handpenning, Köpeskilling och Tilläggsköpeskilling. 

 

Köpeskillingen och Tilläggsköpeskillingen enligt ovan är angivna i prisnivå juni 2019 och 

anpassade till konsumentprisindex för denna månad. Innan fakturering sker görs en 

uppräkning motsvarande den procentuella förändringen i konsumentprisindex, mellan 

basmånaden och det index som finns publicerad vid faktureringstidpunkten. 

 

 

§ 8 OMRÅDETS SKICK MED MERA 

Utmed Bålstavägen finns en fjärrvärmeledning, se Bilaga B. Planerad byggnation på området 

eller uppförande av mur eller motsvarande ska ske på sådant sätt att ledningen inte skadas. 

Det åvilar Bolaget att inhämta ledningsägarens godkännande innan arbeten utförs som kan 

påverka ledningens bestånd. Bolaget svarar för alla kostnader som kan uppstå på 

fjärrvärmeledningen på grund av bygg- och anläggningsarbeten i dess närhet. Om 

ledningsägaren önskar ledningsrätt för att säkerställa tillsyn, underhåll och ombyggnad av 

ledningen ska Bolaget upplåta denna rätt utan ersättning inom det område som plankartan 

markerats med u. 

 

Sigma Civil AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning (PM Miljö upprättad 2019-

07-03). Undersökningen visar att föroreningar förekommer inom undersökningsområdet och 

att sanering behöver ske för att området i sin helhet ska kunna bebyggas med bostäder. 

Kommunen svarar för borttransport av de förorenade massor inom det område som enligt 

upprättat PM kräver saneringsåtgärder. Kommunen svarar även för de provtagningar som 

behöver ske för att säkerställa att föroreningarna tagits bort.  

 

Kommunen ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader eller dylikt i samband 

med en eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Kommunens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före bolagets övertagande av marken.   

 

De överlåtna markområdena kommer att belastas av sådana rättigheter som följer av 

Detaljplanen eller Genomförandeavtalet. Kommunen känner inte till några andra befintliga 

rättigheter, fornfynd eller andra hinder som belastar den blivande kvartersmarken än vad som 

framgår av detta avtal. Bolaget har beretts möjlighet att med sakkunnig hjälp noggrant 

besiktiga markområdet. 
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§ 9 VILLKOR 

Marköverlåtelsen är beroende av att detaljplan för del av Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen 

(antagandehandling daterad april 2019) antas genom beslut som vinner laga kraft samt att 

fastighetsbildning kan ske enligt § 3.  

 

Överlåtelsen är även beroende av att det Genomförandeavtal som parterna träffat godkänns av 

kommunfullmäktige i Håbo, genom beslut som senare vinner laga kraft samt att säkerhet 

ställts för fullgörandet av avtalet i enlighet med upprättat avtal. 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

 

§ 10 TVIST  

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  

 

___________________________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

Bålsta den      2019 

 

För Håbo kommun   För Solfältet Fastighets AB  

 

 

_______________________ _______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ 
 

  

Till avtalet hör följande handlingar:  

 

Bilaga A Kartskiss på markområde som ingår i överlåtelsen. 

Bilaga B Befintligt ledningsnät. 

 

 

 

 

 

 

Bilaga A 
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Bilaga B Ledningar, fjärrvärme 
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Ledningar Björkvallen
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 ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

  

 BAKGRUND Arbete pågår för ändring av detaljplan för del av fastigheterna Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen. Befintliga fastigheter behöver anpassas till 

upprättat planförslag.

 PARTER  Lagfaren ägare till fastigheten Bålsta 2:316, Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529). 

 

   Lagfaren ägare till fastigheten Bålsta 3:354, Håbo kommun (212000-

0241). 

 

 OMRÅDEN Ett markområde av Bålsta 2:316 överförs till Bålsta 3:354. På 

kartskissen nedan har det markerats med röda begränsningslinjer. 

 

 ERSÄTTNING Ingen ersättning ska erläggas.  

 

 ANSÖKAN OM  Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra denna 

 LANTMÄTERI-  överenskommelse om fastighetsreglering ska inlämnas till 

 FÖRRÄTTNING  Lantmäteriet av Håbo kommun. 

 

   Ägaren till Bålsta 2:316 ger härmed Håbo kommun fullmakt att inge 

ansökan avseende fastighetsreglering enligt ovan. Parterna är skyldiga 

att tåla de mindre justeringar av områdets areal, gränser och rättigheter 

som förrättningslantmätaren anser nödvändiga.  

 

 FÖRRÄTTNINGS- Håbo kommun betalar lantmäteriförrättningen. 

 KOSTNADER   

_________________________________________

 

 

 Bålsta           2019     

  

 För Håbo kommun    För Solfältet Fastighets AB 

  

 

 ________________________  ________________________ 

 

 

 ________________________  ________________________
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UTKAST 2019-06-12 / SF 

Sign Bolaget, Kommunen 

GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR BJÖRKVALLEN MED 

ÖVERLÅTELSE AV MARK – Detaljplan för fastigheten Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529), nedan kallad Bolaget, träffas följande genomförandeavtal, nedan kallad Av-

talet. 

§ 2 MARKÄGANDE, TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering av 

del av Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen. Ramavtalet reglerar parternas åtaganden vad avser 

framtagande av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsavtal som parterna avsåg 

att träffa.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB/BoKlok Mark och Exploatering 

AB och Solfältet Fastighets AB deltagit. Ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 m.fl. , 

Björkvallen finns nu framtaget, nedan kallad Detaljplanen, se Bilaga 1. 

 

På den del av planområdet som detta avtal omfattar ska ett flerbostadshus uppföras. Parterna 

har enats att Solfältet Fastighets AB ska anvisas denna byggrätt medan BoKlok Mark och Ex-

ploatering AB anvisas övriga nya byggrätter inom planområdet. 

 

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Håbo 

kommun. Bolaget är medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta Detaljpla-

nen. Innan Detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska Avtalet vara undertecknat. 

§ 3 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

I samband med detta avtals ingående ska Kommunen överlåta del av fastigheterna Bålsta 2:69 

och Bålsta 2:147, nedan kallad Exploateringsområdet, till Bolaget, se Bilaga 2. Marköverlå-

telsen regleras i separat avtal, se Bilaga 3. 

 

Bolaget ska överlåta den del av fastigheten Bålsta 2:316 som utgör kvartersmark för parkering 

(markerat med P på plankartan) i Detaljplanen till Kommunen. Marköverlåtelsen regleras i 

separat överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 4. 

§ 4 VILLKOR FÖR GILTIGHET  

Avtalet ska för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom beslut 

som vinner laga kraft. 

 

Avtalet är beroende av att Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom 

beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan ske i enlighet med överlåtelseavta-

let, se Bilaga 3 och § 3.  



2 (8) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

Avtalet är även beroende av att Bolaget överlåter den del av fastigheten Bålsta 2:316 som ut-

gör kvartersmark för bostäder till BoKlok Mark och Exploatering (556979-7516). 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

§ 5 LEDNINGSRÄTT 

Inom Exploateringsområdet finns en befintlig ledningsrätt (03-94:320.1) för fjärrvärmeled-

ningar. Det åvilar Bolaget att förbereda, anpassa och utföra planerad utbyggnad inom Exploa-

teringsområdet så att denna upplåtna rätt inte påverkas. Om ändringar i befintlig ledningsrätt 

behöver ske åvilar det Bolaget att träffa överenskommelse med ledningsrättsinnehavaren om 

detta.  

 

 

§ 6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget bekostar all exploatering inom kvartersmark såsom projektering, bygg- och anlägg-

ningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter med mera. Bolaget svarar vidare för kostna-

der förknippade med omläggning av befintliga ledningar eller andra anläggningar inom Ex-

ploateringsområdet. Detta gäller till exempel den fjärrvärmeledning som passerar inom explo-

ateringsområdet eller utmed Bålstavägen.  

 

Bolaget utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 

uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller 

till exempel de stödmurar och eventuell spontning som behöver utföras i fastighetsgräns eller 

på anslutande markområden för att möjliggöra planerad byggnation. Alla åtgärder som påver-

kar kommunens möjligheter att utföra planerade allmänna anläggningar ska granskas och 

godkännas av Kommunen. Upprättade handlingar ska skriftligen vara godkända innan utfö-

rande får ske. Kommunens granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar 

inkommit till Kommunen.  

 

6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Bolaget äger inte rätt att 

utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-

ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 

 

6.3 Kommunala anläggningar 

Kommunen svarar för projektering och utförande av de anläggningar som beskrivs i den om-

fattnings- och utförandebeskrivning som bifogas Avtalet, se Bilaga 5.  

 

6.4 Samordning 

Bolaget ska samordna sina entreprenader med Kommunens olika entreprenörer, övriga bygg-

aktörer inom planområdet, berörda myndigheter och med de ledningsdragande bolagen. Bola-

get ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att 

samordning kan ske. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmän plats-



3 (8) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

mark respektive kvartersmark inte krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas 

fram senast när Detaljplanen vunnit laga kraft, se även Bilaga 6.  

Kommunen och Bolaget förbinder sig att ömsesidigt 

- genomföra anläggningsarbeten inom planområdet och på intilliggande allmän plats 

i enlighet med detaljplanen och upprättade avtal.  

- utföra sina åtaganden i enlighet med upprättad tidplan. 

- samordna sina exploateringsåtgärder vad avser utformning och kvalitet.  

- samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvarters-

mark och allmän platsmark är anpassade vad avser läge och höjd. 

 

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av återställandearbeten, som 

måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets 

bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmark.  

 

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för åter-

ställandet debiteras Bolaget.  

 

Bolaget svarar för att samordning sker med Västerängsskolan i syfte att tillförsäkra en säker 

skolväg under byggtiden.  

 

6.5 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvatten 

enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgiften 

när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

 

6.6 Byggskede 

Konsekvenser för miljö och hälsa ska minimeras. Bolaget ska ställa krav på de projektörer 

och entreprenörer som anlitas och följa upp att miljöpåverkan utreds och redovisas samt att 

åtgärdsplaner tas fram och genomförs.  

6.7 Dagvatten 

Bolaget har tagit del av framtagen dagvattenutredning, se Bilaga 7. Bolaget ska utföra och be-

kosta alla åtgärder som krävs på kvartersmark för att uppnå de krav som ställs vad avser lokal 

fördröjning och infiltration nära källan. Fyllnadsmassor ska ha egenskaper som tillåter infilt-

ration. Bolaget är medvetet om att dagvattenutredningen utgår från att 26 % av markytan 

inom planområdet ska vara genomsläpplig. Höjdsättningen vad avser dagvattenanläggningar 

ska medge säker avledning av dräneringsvatten. Dagvattenhanteringen ska förprojekteras och 

projekteras i samråd med kommunens va-avdelning. 

6.8  Parkering  

Parkeringsbehovet ska lösas i enlighet med kommunens parkeringspolicy som säger att det 

ska finnas en parkeringsplats per bostad, dock för lägenheter om 2 rum och kök gäller talet 

0,8 per bostad och för 1 rum och kök gäller 0,6.  
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§ 7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

Bolaget ska som säkerhet för sina åtaganden enligt Avtalet ställa säkerhet i form av pantbrev 

med bästa rätt i den fastighet som ska bildas för Exploateringsområdet, se även Bilaga 3. Sä-

kerheten ska uppgå till två miljoner kronor.  

7.2 Överlåtelse av Exploateringsområdet 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite om två miljoner kronor (penningvärde 2019-06-01), 

att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar 

samtliga förpliktelser avseende Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse.  

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Genomförandeavtalet mel-

lan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB. Kopia av avtalet bifogas. Köparen ska vid 

överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid utestående 

förpliktelser, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text in-

tas i överlåtelsehandlingen.” 

 

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till 

Kommunen översända en bestyrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 

lagfaren ägare, direkt eller indirekt, via överlåtelser av bolag eller fusionering av bolag. 

7.3 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Möjlighet ska ges av kommunen att överlåta eller fusionera Bolaget. 

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-

liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 

Bolaget eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På be-

gäran av Kommunen ska Bolaget lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena 

och om Bolagets framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skriftligen medge 

väsentliga ägarförhållanden hos Bolaget.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-

tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 

ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-

het av att genomföra liknande projekt.  

7.4 Viten 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av Avtalet ska Bolaget till Kommunen erlägga vite 

i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vites-

grundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 

vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan 

komma att ersätta det.  
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7.5 Kartunderlag 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. Syftet är att kommunens primärkarta ska kunna uppdateras. 

§ 8 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet 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 Solfältet Fastighets AB 

        

 

        

………………………………………..   ……………………………………………… 

        

 

………………………………………..   ……………………………………………… 

        

 

 

BILAGOR 

Till Avtalet hör följande bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl. (endast 

plankarta biläggs).   

Bilaga 2 Exploateringsområdet. 

Bilaga 3 Avtal om överlåtelse av mark. 

Bilaga 4 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Bilaga 5  Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar.  

Bilaga 6 Utkast till tidplan. 
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Bilaga 7 Dagvattenutredning Björkvallen, WSP 2018-03-22 
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   KÖPEKONTRAKT 
 

PARTER 

 

 

Säljare: Solfältet Fastighets AB   Org. nr. 556705-5529                  

 Kyrkogatan 10 

             745 31 Enköping 

 

 nedan kallad Säljaren 

 

Köpare: BoKlok Mark och Exploatering AB  Org. nr. 556979-7516 

 Skrivaregatan 1 

215 32  Malmö 

 

 nedan kallad Köparen 

 

1 § Bakgrund 

 

Säljaren äger fastigheten Bålsta 2:316 i Håbo kommun (”Fastigheten”). Säljaren önskar sälja 

Fastigheten till Köparen som önskar förvärva Fastigheten för att exploatera för bostadsändamål.  

 

2 §        Överlåtelseförklaring 

 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen för en överenskommen 

köpeskilling om 883 066 (åttahundraåttiotretusensextiosex) kronor.  

 

3 §   Tillträdesdag 

 

Fastigheten ska tillträdas den dag som infaller 10 bankdagar efter laga kraft, dock tidigast 12/8 2019 

efter att villkoren i punkt 10 § uppfyllts. (”Tillträdesdagen”).  

 

4 §    Köpeskillingens erläggande 

 

På Tillträdesdagen ska Köparen erlägga köpeskillingen om 883 066 kronor.  

 

Beloppen ska erläggas genom betalning till Säljarnas konto i Handelsbanken med kontonummer 

6503-582 090 022..   

 

5 §    Garantier 

 

Säljaren lämnar följande garantier avseende Fastigheten. Säljaren garanterar per Tillträdesdagen 

(om inte annat anges) följande:  
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att  Säljaren är civilrättslig ägare till och har lagfart för Fastigheten; 

att  Fastigheten inte belastas av några inskrivna eller oinskrivna rättigheter eller belastningar 

utöver vad som framgår av fastighetsregisterutdrag, Bilaga 1; 

att Säljaren garanterar att Fastigheten inte belastas av penninginteckningar och således heller inte 

är pantsatt. 

att det på avtalsdagen inte finns några förelägganden eller motsvarande från domstol eller 

myndighet avseende Fastigheten eller den verksamhet som bedrivits på Fastigheten och, såvitt 

Säljaren känner till, är sådana förelägganden inte heller att förvänta; 

att Fastigheten på avtalsdagen inte är föremål för expropriation eller liknande åtgärd och, såvitt 

Säljaren känner till, har inga förberedande sådana åtgärder vidtagits eller är att förvänta; 

att inga avtal, av vad slag de vara må, måste övertas av Köparen med anledning av överlåtelsen; 

att det inte finns några till Fastigheten hänförliga obetalda avgifter som förfallit till betalning. 

att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad på sedvanliga villkor; 

att Fastigheten inte är förorenad eller innehåller några ämnen, såsom exempelvis asbest, PCB, 

PAH, i sådan omfattning att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljö eller att ålägganden enligt nu gällande miljölagstiftning kan riktas mot Köparen; 

att Fastigheten uppfyller Naturvårdsverkets krav för känslig markanvändning (KM); 

att det inom Fastigheten på Tillträdesdagen inte förekommer några fornlämningar; 

att  det inom Fastigheten inte finns några övriga dolda hinder i mark, såsom exempelvis  

ledningar, kulvertar, betong- eller stålkonstruktioner, förvaringskärl mm; 

 

 

att Säljaren inte är part i någon rättegång, skiljeförfarande eller någon annan form av tvist 

avseende Fastigheten. Såvitt Säljaren känner till, eller borde känna till, finns inte heller någon 

anledning att anta att rättegång, skiljeförfarande eller någon annan form av tvist avseende 

Fastigheten kan komma att uppstå; 

att samtliga uppgifter och dokument rörande Fastigheten som lämnats till Köparen av Säljaren 

eller av Säljarens rådgivare är fullständiga och korrekta. Säljaren har upplyst Köparen om 

samtliga förhållanden som kan antas vara av betydelse för Köparen i samband med förvärvet 

av Fastigheten; 

 

6 §    Faran för fastigheten 

 

Säljaren står faran om Fastigheten skadas eller försämras fram till Tillträdesdagen.  

 

7 §    Räntor, skatter och andra utgifter samt inkomster m.m.  

 

Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belastar respektive 

tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med Tillträdesdagen belastar 

respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör kostnad för Fastigheten. En likvidavräkning 

ska upprättas av Säljaren på Tillträdesdagen.  
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8 §  Köpebrev, överlämnande av handlingar m.m.  

 

På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna undertecknat köpebrev för undertecknande 

även av Köparen, samt övriga handlingar som erfordras för att Köparen ska få lagfart eller som har 

betydelse för Köparen såsom ägare av Fastigheten. 

 

På Tillträdesdagen ska Säljaren även överlämna till Köparen eventuella handlingar angående 

Fastigheten, vilka är av betydelse för Köparen som ägare av denna såsom ritningar, kartor, 

bygglovshandlingar och VA-ritningar. 

 

 

9 §    Lagfartskostnader 

 

Med köpet förenade lagfartskostnader betalas av Köparen.  

 

10 §  Villkor för köpekontraktets giltighet 

 

Detta köpekontrakt är villkorat av att ny detaljplan för bostadsändamål (ärende KF nr XXX) för 

Fastigheten vinner laga kraft;  

 

Om ovanstående villkor inte uppfylls är detta köpekontrakt ogiltigt och ska återgå utan annat krav 

från någondera parten än att eventuellt utbetald del av köpeskillingen ska återbetalas omgående.  

 

11 §  Sanktioner 

 

Oaktat vad som anges i detta Avtal har Part rätt att, mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen, 

omedelbart häva detta Avtal varvid samtliga utväxlade prestationer, i den mån det är möjligt, ska 

återgå, om Part (eller person som representerar Part, eller person som ensam direkt eller indirekt, 

äger eller kontrollerar femtio procent eller mer av Part)  

(i) är eller blir listad på en lista som administreras, beslutas eller verkställs av Sanktionsmyndighet 

(enligt definition nedan), inklusive eventuella tillägg och ändringar från tid till annan av sådan lista, 

(”Sanktionslista”); 

(ii) bedriver verksamhet eller har sitt säte i ett land eller territorium som är föremål för några 

restriktioner, embargon eller liknade åtgärder som administreras, beslutas eller verkställs av en 

Sanktionsmyndighet (”Sanktioner”); och 

(iii) är eller blir föremål för Sanktioner av annan anledning. 

 

Sanktionsmyndighet betyder FN:s säkerhetsråd, Europeiska Unionen och dess medlemsstater, 

Norge, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, USA och deras respektive regeringar 

samt institutioner eller motsvarande (”Sanktionsmyndighet”). 

 

Part har inte rätt till någon ersättning om Avtalet upphör enligt denna punkt 11. 
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12 §  Tvister 
 

Svensk lag ska tillämpas på detta köpekontrakt. 

 

Tvist i anledning av detta köpekontrakt ska avgöras enligt allmän domstol 

          

 __________________________ 

       

Detta köpekontrakt har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen tagit 

var sitt. 

 

Stockholm den          /          2019            Malmö den          /          2019            

 

Säljare    Köpare 

Solfältet Fastighets AB   BoKlok Mark och Exploatering AB 

 

 

____________________________  _____________________________ 

 

 

____________________________  _____________________________ 

 

 

Säljarens namnteckningar bevittnas: 

 

 

____________________________  _____________________________  
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, verksamhetslokaler får förekomma i bottenvåning

B

1

CentrumC

Tekniska anläggningar

E

Parkering

P

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

Minsta byggnadsarea är 75 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 38 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 48 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 41 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 45 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

e

7

Minsta byggnadsarea är 28 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

8

Största byggnadsarea är 100 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 60 kvadratmeter.

e

9

Största byggnadsarea är 120 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 60 kvadratmeter.

e

10

Största byggnadsarea är 80 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 10 kvadratmeter.

e

11

Största byggnadsarea är 40 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 10 kvadratmeter.

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad får placeras

0.0

Högsta nockhöjd i meter

00

Minsta takvinkel i grader

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Huvudbyggnad utförs med sadeltak.

f

2

Huvudbyggnad utförs med tegelrött sadeltak. Fasadmaterial ska

vara trä. Partier av fasader får utgöras av skivmaterial eller puts.

f

3

Endast radhus

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n

Häck eller staket ska finnas. Öppningar får anläggas.

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

Befintlig byggnad ska bevaras. Ändring av tillbyggnader och

entréer får göras

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnader i kvarteren med flerbostadshus ska placeras med gemensam innegård

likt placering visad på Illustrationsplan.

Byggnader ska placeras minst 0,5 meter från allmän platsmark.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år

Villkor för lov ,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avjälpts i tillräcklig utsträckning och

marken uppfyller kraven för känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets riktlinjer i

rapport 5976. Undantag gäller om ett hälsoriktsbaserat värde för en förorening redovisas

vid saneringen.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
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AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

 

§ 1 PARTER 

Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad ”Kommunen” och BoKlok Mark och 

Exploatering AB (556979-7516), nedan kallad ”Bolaget”. 

 

§ 2 BAKGRUND  

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering 

av del av fastigheten Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen. Ramavtalet reglerar bland annat vilken 

ersättning som ska utgå för den marköverlåtelse som ska ske till BoKlok Housing AB. 

Kommunen och BoKlok Housing AB har 2014 träffat detaljplaneavtal som reglerar parternas 

åtaganden och kostnadsfördelning i samband med upprättande av detaljplan för Björkvallen.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB /BoKlok Mark och Exploatering 

och Solfältet Fastighets AB deltagit. Parterna har gemensamt arbetat fram ett förslag till 

detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl. nedan kallad ”Detaljplanen”.  

 

Innan detaljplanen antas ska Kommunen och Bolaget träffa ett avtal, nedan kallat 

”Genomförandeavtal”, som reglerar den exploatering av området som Bolaget ska svara för. 

Detta avtal utgör en bilaga till det avtalet. 

 

§ 3 KÖPEOBJEKT OCH ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING  

 

Kommunen överlåter härmed till Bolaget de markområden, del av fastigheterna Bålsta 2:69, 

Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354, som ingår i de områden som i Bilaga A har markerats röda 

begränsningslinjer. Överlåtelsen sker på de villkor som framgår av detta avtal.  

 

 

§ 4 FASTIGHETSBILDNING  
 

Det Genomförandeavtal som parterna träffat ska godkännas av kommunfullmäktige i Håbo, 

genom beslut som vinner laga kraft. Kommunen eller Bolaget ska därefter, inom 30 dagar 

räknat från lagakraftvunnet beslut, ansöka om den fastighetsbildning som erfordras för 

genomförandet av överlåtelsen av de delar av Exploateringsområdet som framgår av § 3 samt 

de andra fastighetsbildningsåtgärder som följer av detta avtal och Genomförandeavtalet.  

 

De delar av fastigheterna Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354 som utgör kvartersmark, föreslås 

tillföras fastigheten Bålsta 2:69, eller annan fastighet om det bedöms lämpligt, genom 

fastighetsreglering. De delar av fastigheten Bålsta 2:69 som enligt Detaljplanen utgör allmän 

platsmark, föreslås tillföras en av Kommunen ägd gatufastighet. Bolaget svarar för samtliga 

förrättningskostnader enligt ovan.  
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§ 5 TILLTRÄDESDAG 
 

Bolaget ska tillträda de överlåtna markområdena 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om 

fastighetsbildning, eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, nedan 

kallad ”Tillträdesdagen”, sedan Bolaget erlagt Köpeskilling enligt § 8.  

 

§ 6 NYTTJANDE AV OMRÅDET FÖRE TILLTRÄDESDAGEN 

 

Efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att vidta förberedande och 

preliminära åtgärder för byggnation. De eventuella åtgärder som vidtas ska vara förenliga 

med gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.   

 

§ 7 KOSTNADER OCH INTÄKTER  
 

Kostnader och intäkter som är hänförliga till de överlåtna markområdena före Tillträdesdagen 

belastar respektive tillkommer Kommunen, för tiden därefter Bolaget.  

 

§ 8  KÖPESKILLING  

 

Bolaget ska till Kommunen erlägga köpeskilling för de överlåtna markområdena. 

Köpeskillingen beräknas utifrån det ramavtal som Kommunen träffade med BoKlok Housing 

AB. Det innebär att köpeskilling ska erläggas med 964 kronor per kvm ljus BTA.  

 

Den totala byggrätten för Bolaget inom planområdet, på mark förvärvad av Kommunen och 

från Solfältet Fastighets AB, bedöms vara 6638 kvm ljus BTA. Parterna har enats om att 

köpeskillingen som ska erläggas till Kommunen ska motsvara 86,2 % av denna byggrätt, 

vilket motsvarar 5722 kvm ljus BTA. 

 

Den köpeskilling som ska erläggas är 5 516 000 kronor. Köpeskillingen ska erläggas på 

tillträdesdagen, se § 5. 

 

Bolaget ska utöver köpeskillingen svara för samtliga med detta köp förenade kostnader i 

samband med inskrivning och lagfart.  

 

Antalet kvm ljus BTA för bostäder kommer slutligt att bestämmas när Detaljplanen har vunnit 

laga kraft och bygglov har beviljats. Om byggrätten enligt slutligt bygglov överskrider 6638 

kvm ljus BTA ska tilläggsköpeskilling erläggas med samma belopp per kvm och beräkning 

som utgör grund för erlagd köpeskilling. Om slutligt bygglov innebär en mindre byggrätt görs 

ingen justering av köpeskillingen.  

 

Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning vid lagakraftvunnet bygglov. Kommunen ska 

fakturera Bolaget köpeskilling och tilläggsköpeskilling. 

 

Köpeskillingen och tilläggsköpeskillingen enligt ovan är angivna i prisnivå april 2019 och 

anpassade till konsumentprisindex för denna månad. Innan fakturering sker görs en 

uppräkning motsvarande den procentuella förändringen i konsumentprisindex, mellan 

basmånaden och det index som finns publicerad vid faktureringstidpunkten. 
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§ 9 OMRÅDETS SKICK MED MERA 

 

Utmed Bålstavägen finns en fjärrvärmeledning förlagd med osäkert läge, se Bilaga B. Det 

åvilar Bolaget att undersöka ledningens läge samt säkerställa detta. Om planerad byggnation 

på området eller uppförande av mur eller motsvarande innebär att ledningen behöver flyttas 

ska Bolaget träffa avtal med ledningsägaren samt svara för alla kostnader som detta kan 

medföra. Det åvilar Bolaget att inhämta ledningsägarens godkännande innan arbeten utförs 

som på något sätt kan skada ledningen. Om ledningsägaren önskar ledningsrätt för att 

säkerställa tillsyn, underhåll och ombyggnad av ledningen ska Bolaget upplåta denna rätt utan 

ersättning. 

 

Det finns en dagvattenledning, se Bilaga B, belägen på blivande kvartersmark som behöver 

flyttas till angränsande allmän platsmark och på plankartan angivet u-område. Det åvilar 
Bolaget att finansiera denna omläggning. Bolaget ska träffa överenskommelse med 

kommunens va-enhet om hur om genomförandet ska ske. 
 

Sigma Civil AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning (PM Miljö upprättad 2019-

07-03). Undersökningen visar att föroreningar förekommer inom undersökningsområdet och 

att sanering behöver ske för att området i sin helhet ska kunna bebyggas med bostäder. 

Kommunen svarar för borttransport av förorenade massor på den mark som Kommunen äger 

och överlåter till Bolaget. Om det råder massunderskott inom planområdet görs återfyllnad till 

befintlig marknivå efter utförd marksanering. Kommunen svarar även för de provtagningar 

som behöver ske för att säkerställa att föroreningarna tagits bort. 

 

Kommunens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före bolagets övertagande av marken.   

 

De överlåtna markområdena kommer att belastas av sådana rättigheter som följer av 

Detaljplanen eller Genomförandeavtalet. Kommunen känner inte till några andra befintliga 

rättigheter, fornfynd eller andra hinder som belastar den blivande kvartersmarken än vad som 

framgår av detta avtal. Bolaget har beretts möjlighet att med sakkunnig hjälp noggrant 

besiktiga markområdet. 

 

 

§ 10 VILLKOR 

Marköverlåtelsen är beroende av att detaljplan för del av Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen 

(antagandehandling daterad april 2019) antas genom beslut som vinner laga kraft samt att 

fastighetsbildning kan ske enligt § 4. Överlåtelsen är även beroende av att det 

Genomförandeavtal som parterna träffat godkänns av kommunfullmäktige i Håbo, genom 

beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

 

 

§ 11 TVIST  

 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  
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__________________________________________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

Bålsta den           2019 

 

För Håbo kommun   För BoKlok Mark och Exploatering AB  

 

 

_______________________ _______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ 
 

  

Till avtalet hör följande handlingar:  

 

Bilaga A Kartskiss på markområden som ingår i överlåtelsen. 

Bilaga B Befintligt ledningsnät. 
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Bilaga B 

 

 

 
     Befintligt ledningsnät. 
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BILAGA 4 
 

Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna 
anläggningar 

 

Bolaget ombesörjer och bekostar projektering och utförande av all allmän platsmark inklusive 
belysning inom Exploateringsområdet, se avtalsbilaga 2. Kommunen ska svara för 
projektering och utförande av allmänna anläggningar utanför Exploateringsområdet samt 
kommunala ledningar för vatten och spillvatten fram till de förbindelsepunkter som ska 
upprättas.  
 
Projektering av allmänna anläggningar inom Exploateringsområdet ska Bolaget utföra i 
samråd med en av kommunen utsedd projektgrupp, nedan kallad ”Kommunens projektgrupp”. 
Projekteringen utförs med stöd av denna bilaga och i enlighet med framtagen detaljplan 
inklusive planhandlingar, förprojektering av gatunätet (Sweco 2018), kommunens tekniska 
handbok och övriga branschspecifika föreskrifter.  
 
Bolaget svarar för samordning av projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar 
på kvartersmark och allmän platsmark är väl anpassade vad avser läge och höjd. Bolaget ska 
säkerställa att framtagna handlingar är väl anpassade till den projektering som kommunen 
utför i anslutning till Exploateringsområdet och till den byggnation som Solfältet Fastighets 
AB avser att utföra.  
 
De projekteringshandlingar som ligger till grund för utbyggnaden ska vara godkända av 
”Kommunens projektgrupp” innan utförande kan ske.  
 
Bolaget utför och bekostar alla allmänna anläggningar inom Exploateringsområdet med 
undantag av de som enligt redovisningen nedan Kommunen ska utföra. Sammanställningen 
nedan är inte komplett eftersom projekteringen ännu inte är utförd. 
 
Inom Exploateringsområdet utför och bekostar Bolaget följande: 
 

1. Breddning och iordningställande av Bålstavägen i enlighet med planförslaget.  
Bålstavägen ska förses med en gångbana på ena sidan med kantstenar och brunnar för 
avledning av dagvatten. Utmed Bålstavägen planteras 10 träd. 

2. Nya lokalgator inom Exploateringsområdet inklusive trottoarer och på vissa platser 
marksten. 

3. Gång- och cykelbana (4,5 meter bred) vid Medborgarhuset (viktigt att denna 
samordnas med planerad byggnation intill) samt området kring Medborgarhuset, se 
nedan under rubriken ”Torg- och parkeringsytor kring Medborgarhuset”. 

4. Övriga gång- och cykelbanor (tre meter breda) inom Exploateringsområdet. 
5. All belysning inom Exploateringsområdet. 
6. Parkområden i enlighet med framtaget förslag, se nedan under rubriken ”Parkstråket”. 
7. Flytt av befintlig dagvattenledning inom Exploateringsområdet (ca 80 meter). 
8. Vattenmätarbrunn eller teknikbod i anslutning till varje förbindelsepunkt för vatten 

och avlopp. 
9. Kommunens arbete i ”Kommunens projektgrupp” samt deltagande i syn, del- och 

slutbesiktningar. 
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Inom Exploateringsområdet utför och bekostar Kommunen följande: 
 

1. Rivning av befintliga byggnader (4 stycken). 
2. Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar fram till redovisade förbindelsepunkter, 

se avtalsbilaga 5.  

 
 
Parkstråket 
 
Ett smalt parkstråk anläggs längs den nya bebyggelsens sydöstra kant. Ett antal 
karaktärsskapande uppvuxna björkar finns på platsen idag vilka har tjänat som inspiration för 
den fortsatta utvecklingen av parken.   
 
I parkens bakkant anläggs ett blommande buskage (exempelvis Malus sargentii) vilket bildar 
en vacker rygg åt grönstråket och också tydliggör gränsen mellan allmän mark och 
fastighetsmark. Ett blommande buskage i fint söderläge är positivt för områdets insekter och 
främjar därmed den biologiska mångfalden. Nya björkar planteras glest i de delar av parken 
som saknar träd. Under träden kommer gräsmatta och äng att bilda golv.   
 
Genom parken ringlar ett dagvattenstråk som tar hand om dagvatten från den allmänna 
platsmarken inom planområdet. Vid temporärt större nederbördsmängder kan även dagvatten 
från den nya bebyggelsen på Björkvallen ledas till dagvattenstråket, se dagvattenutredning.  
Till stråket avleds dagvatten både ytligt och via dagvattenledningar i gatorna. Diket är ca en 
meter djupt och har svagt sluttande sidor. Dagvattenstråket upptar större delen av parkens yta 
och kommer därmed bidra till en stor del av parkens karaktär. Diket börjar respektive avslutas 
med en mindre dikesanvisning som för eventuellt ytvatten mot de bredare delarna av 
dagvattenstråket. Under gångvägen går vattnet i ett rör. Stråkets sträckning är delvis anpassat 
för att möjliggöra att de befintliga björkarna behålls. 
 
Dagvattenstråkets sluttande sidor anläggs förslagsvis med ängsvegetation för att skapa en 
skötselextensiv yta i ett läge där det kan vara svårt att klippa maskinellt. Ängen förstärker 
också den biologiska mångfalden och bidrar visuellt med blomning.  I dikets botten placeras 
naturstenar i grupper för att ge intrycket av en bäckfåra även vid de tillfällen då stråket är 
torrlagt. Där parken blir bredare tillåts även diket bredda upp för att skapa en flackare och mer 
vistelsevänlig yta. Genom låga gradänger av granitkantsten förstärks rummets form och 
intressanta blickfång skapas. Gradängerna kan också användas som spontana sittytor i bästa 
solläge. Förslagsvis klipps gräset i dessa delar för att lättare kunna vistas på dessa ytor. Nya 
sittplatser med parksoffor anläggs dels längs gång- och cykelstråket och dels inne i parken vid 
det blommande buskaget.  
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Torg- och parkeringsytor kring Medborgarhuset 
 
Kommunen ska svara för projektering och utförande av torg- och parkeringsytor kring 
Medborgarhuset. Denna preliminära skiss utgör ett underlag för fortsatt projektering. Syftet är 
att så långt det är möjligt färdigställa all allmän platsmark i anslutning till Medborgarhuset. 
Det område som framgår i skissen kan därför komma att utökas för att även omfatta övrig 
planlagd allmän platsmark kring Medborgarhuset.  
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Utbyggnad av gatunät och gång- och cykelvägar, projekteringsunderlag (Sweco 2018) 
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BILAGA 5

Tidplan genomförande År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

Ansvar
Detaljplan och exploateringsavtal
Handläggning  
Detaljplanen vinner laga kraft
Vid ev överklagande av detaljplanen justeras tidplanen

Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning Kommunen
Handläggning Lantmäteriet

Utbyggnad inom kvartersmark  
Rivning av bodar, ansökan rivningslov Kommunen
Projektering av bostadshus Byggaktörer
Ansökan om bygglov och anmälan Byggaktörer
Produktion Byggaktörer      
Besiktning/Inflyttning Byggaktörer

Utbyggnad av allmänna anläggningar     
Kompletterande markundersökning Kommunen
Marksanering Kommunen
Projektering av va, gata, gc-väg, torg och park Kommunen, BoKlok
Upphandling va-, gata och park Kommunen
Produktion, va-arbeten Kommunen
Produktion, gata och park Kommunen
Produktion, gata, gc-väg och park BoKlok
Produktion, ytskikt och finplanering BoKlok
Besiktning, va-arbeten Kommunen
Besiktning, gata och park Kommunen

Medborgarhuset
Utredningar och framtagande av förslag Kommunen
Projektering torgyta i anslutning till Medborgarhuset Kommunen
Upphandling Kommunen
Produktion torg Kommunen
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanarbete pågår för Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun, där radhus med tillhörande 

parkeringar, vägar och grönyta planeras. Som underlag till detaljplanprocessen redovisar denna 

utredning förslag för en hållbar dagvattenhantering i samband med planerad exploatering. 

Dagvattenlösningar för hela området föreslås i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy. 

Utredningen omfattar följande:  

• Identifiering av relevanta riktlinjer enligt den dagvattenpolicy som antagits i Håbo kommun  

• Beskrivning av geotekniska förutsättningar och konsekvenserna av detta på 

dagvattenhanteringen i området  

• Beskrivning av avrinningsområde och recipient 

• Beskrivning av befintlig markanvändning och planerad exploatering i området  

• Förslag på principlösningar för en hållbar dagvattenhantering. 

• Flödes-, förorenings- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Systemlösning med föreslagna principer för en hållbar dagvattenhanterilang 

 

Följande underlagsmaterial har använts: 

• Illustrationsplan Björkvallen, BoKlok, 2019-01-29 

• Höjdsättning gata, allmän mark och kvartersmark, 2019-01-29 

• Dagvattenpolicy, Håbo kommun, 2017 

• Platsbesök Björkvallen, 2013-12-03 

 

2 DAGVATTENPOLICY I HÅBO KOMMUN 
Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Håbo kommun. Den säger bland annat: 

• Dagvatten ska där så är möjligt ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för 

bostäder och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och biologisk 

mångfald genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den bebyggda miljön.  

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen bland annat 

genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och avrinningen. 

• Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas. 

• Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet. 

• Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i samband 

med exploatering. 

• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande 

nära källan saknas. 
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• Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

• Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 

• Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas 

• Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). 

• Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

• Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk 

• Dagvatten ska ej infiltreras om:  

- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening.  

- det finns risk för förorening av grundvattnet.  

- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada.  

- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen. 

 

Föreliggande dagvattenutredning är framtagen baserad på dessa principer. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Det aktuella planområdet ligger i Bålsta i Håbo kommun, är cirka 3 hektar stort och består idag en 

fotbollsplan, två parkeringar med komplementsbyggnader, en boulebana samt ett par allmänna 

fastigheter och grönområde. Området angränsar till Bålstavägen i nordost, Västerhagsvägen i 

nordväst, en skola i sydväst samt omkringliggande bostadsområden. Området lutar generellt svagt 

från norr till söder. Bålstavägen lutar åt sydost och Västerhagsvägen västerut, i övrigt är området 

relativt plant. Parkeringen i norr är grusad och den i söder asfalterad och anlagd med 

dagvattenbrunnar. För planområdets avgränsning, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Planområdet gul linje. 

 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En geoteknisk undersökning utfördes 2014 (WSP, 2014). Slutsatsen från den utredningen är att 

grunden består överst av fyllning med varierande  tjocklek från knappt 0.5 m upp till nästan 2 m. 

Bålstavägen 

Västerhagsvägen 
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Fyllningen domineras av grusig sand med byggnadsrester (betong och tegel) även om lera och silt 

med humusinblandning förekommer i viss omfattning. Under fyllningen följer lera på sand och silt över 

en fast friktionsjord med okänd sammansättning. Grundvattennivån i ett grundvattenrör har registrerats 

till + 16.0 innebärande 0.4 m under omgivande markyta och antas sänkas i och med exploateringen 

med dränerade husgrunder. 

Med avseende på den höga grundvattennivån (0,4 m under markytan) i planområdet kan möjligheten 

till infiltration av dagvatten vara begränsad. Föreslagna infiltrationsanläggningar bör därför göras täta 

för att minska risken för att anläggningarna blir vattenmättade pga. grundvatteninträngning. 

Möjligheter till infiltration kan finnas i de övre fyllnadsmassorna, förutsatt att eventuella nya 

fyllnadsmassor också är genomsläppliga utan nollfraktion. 

Ett utsnitt av SGU:s kartmaterial, med jordartsförhållanden vid markytan samt lokaliseringen av 

planområdet visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Geologisk karta, SGU 2017. Gult – postglacial finlera, rött – urberg, orangeprickat – 

postglacial sand, blått – morän (sandig-moig). Ungefärlig planområdesgräns i svart. 

 

 

3.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Planområdet avvattnas idag söderut till det så kallade Grönadalen-stråket söder om planområdet, som 

leder dagvatten från stora delar av Bålsta ut i Kalmarviken. Avrinningsområdet till Kalmarviken via 

Grönadalen-stråket visas i Figur 3. 
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Figur 3. Avrinningsområde till Kalmarviken via Grönadalen-stråket (grön) och planområdet (röd) (Scalgo, 2019). 

 

Befintliga dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området finns belägna i Bålstavägen, i gång- och 

cykelbanan vid Idrottsvägen (D800), vid den södra asfalterade parkeringen (D225) och runt 

fotbollsplanen (D300) och den grusade ytan i norr, se Figur 4. Information om dagvattenledningarnas 

vattengångar, dimensioner och systemets befintliga kapacitet är begränsad. D800-ledningen 

avvattnas troligtvis till en D300 och D150 som innan Gröndalstråket blir en D600-ledning. Det 

förutsätts att avvattningen av området idag fungerar, däremot bör flödet till systemet inte öka efter 

exploatering p.g.a. den troligtvis begränsade kapaciteten på ledningssträckan nedströms. 

 

Planområdet 
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Figur 4. Björkvallen med befintligt VA-system. Troliga ledningslutningar i blå. 

 

 

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer, MKN, uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015, om inte undantag 

meddelats i form av tidsfrist eller mindre stränga krav, och att statusen inte får försämras. För ytvatten 

finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status som i sin tur består av kvalitetsfaktorer med 

klassade parametrar såsom växtplankton och ljusförhållanden. Varje parameter klassas från god till 

dålig. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk och 

kemisk status för vattenförekomsten. Den ekologiska statusen klassas som hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig och den kemiska statusen som antingen god eller uppnår ej god. 

Information om vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finns i databasen VISS. 

Aktuellt planområde avvattnas via Gröndalstråket till Mälaren-Prästfjärden. Den ekologiska statusen 

klassas som God och den kemiska statusen som Uppnår ej god. Den främsta orsaken att 

vattenförekomsten ej uppnår god kemisk status är industriella föroreningar, tributyltenn-föreningar och 

kvicksilver. 

Mälaren-Prästfjärden, planområdet och Gröndalstråket visas i Figur 5. 

D800 

D225 

D225 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 
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Figur 5. Gröndal-stråket samt planområdet Björkvallen och recipienten Mälaren-Prästfjärden. 

 

3.5 PLANERAD EXPLOATERING 

BoKlok planerar att bygga lägenheter i flerbostadshus och kedjehus med tillhörande 

komplementsbyggnader, parkeringar och vägar. I området planeras även för ett grönt parkområde.  

Exploateringen kommer att medföra en förändrad markanvändning med ökad avrinning från området. 

En illustrationsplan över planområdet efter exploatering kan ses i Figur 6. 

 

Planområdet 

Björkvallen 

Mälaren-Prästfjärden 

Gröndal-stråket 
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Figur 6. Illustrationsplan Björkvallen (BoKlok Housing, 2019). 
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4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
I detta kapitel beskrivs föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet. I Figur 7 och Bilaga 1 visas 

en systemlösning i plan med föreslagna principlösningar, flödesvägar och anslutningspunkter.  

För att uppnå fördröjning och rening av dagvatten föreslås följande huvudprincip: 

• Lokal fördröjning och infiltration nära källan 

• Rening av små och medelstora flöden 

• Säker avledning av stora flöden 
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Figur 7. Föreslagen dagvattenhantering för Björkvallen. Se även Bilaga 1. 
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4.1 INFILTRATION 

Hållbar dagvattenhantering genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som minskar behovet av 

bortledning och avlastar systemet. Inom området är förutsättningarna för infiltration troligen goda. 

Exploateringen kommer troligtvis innebära en del schakt och uppfyllnad. Även fyllnadsmaterialet bör 

ha egenskaper som tillåter infiltration, exempelvis sand/finsand med inblandning av grus och kross. 

4.2 HÖJDSÄTTNING 

En säker höjdsättning av området skyddar bebyggelsen mot ytligt förekommande dagvattenflöden från 

den egna tomtmarken samt från omgivande mark. Höjdsättningen bör utformas så att det dagvatten 

som inte infiltrerar på tomtmark och i lokala dagvattenåtgärder kan säkert ledas till dagvattensystemet 

i gata. Dränvatten måste också avledas på ett säkert sätt. Höjdsättningen av dagvattenanläggningarna 

är ett viktigt moment i dimensioneringen för att klara av att avvattna ett område både vid normala 

regntillfällen samt vid kraftiga regn. Byggherren måste få principen för dräneringssystemets funktion 

och utformning tydligt förklarad, samt vilka konsekvenser detta medför för utformningen av husens 

grundkonstruktion. 

För att systemet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att höjdsättningen av marken görs korrekt. 

Ett riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. Därefter 

kan lutningen vara mellan cirka 1-2 % på resterande den av de ytor som inte får stå under vatten vid 

regn. Gräsmattor, om underbyggda med dränering, kan vara relativt plana och då fördröja 

millimetrarna av regnen. 

4.3 VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar fungerar som biofilter där dagvattnet renas och fördröjs. Reningen uppstår när dagvattnet 

passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla 

infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i 

fuktängar.  I Figur 7 visas en principsektion på växtbädd där den översta utjämningsvolymen vanligtvis 

är 0,1-0,3m som underbyggs med ett lager av sand  och ett lager av dräneringsmaterial. Sandlagret 

kan antas ha en hålrumsvolym på cirka 15%. 1 m2 växtbädd ger därmed cirka 0,2-0,4 m3 

fördröjningsvolym beroende på uppbyggnad. 
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Figur 8. Principsektion för växtbädd med utjämningsvolym, vegetation, sandfilter och dränering (Stockholm Vatten 
och Avfall, 2018). 

 

Husen i planområdet föreslås förses med stuprörsutkastare som leder takvattnet till växtbäddar intill 

husen. Lokalisering av växtbäddarna anpassas till vart taken lutar och stuprör placeras. 

Växtbäddarnas botten ska anläggas med en dräneringsledning i botten för att förhindra 

vatteninfiltration under den anlagda växtbädden, vilket skulle kunna skada huskroppen. Sidorna på 

växtbädden kan bestå av sten, betong, tegel eller trä. I nuvarande förslag har växtbäddarna 

schablonmässigt placerats i hörnen av husen. Figur 9 och 10 visar ett exempel på växtbäddar intill 

hus. 
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Figur 9. Principskiss för biofilter med upphöjd konstruktion. (Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara 
städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.) 

 

 

 

Figur 10. Exempel på växtbäddar intill hus. 

 

Parkeringarna i området föreslås också avvattnas till växtbäddar för rening och fördröjning.  
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Figur 11. Nedsänkt växtbädd intill parkering (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 

 

4.4 GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR 

För att öka möjligheterna för infiltration kan genomsläppliga beläggningar anläggas istället för 

hårdgjorda ytor vid till exempel parkeringsplatser och gångbanor. Den genomsläppliga beläggningen 

bidrar till en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. Det finns 

olika typer av beläggningar som singel eller naturgrus, hålsten av betong eller genomsläppliga 

asfaltsbeläggningar. Figur 12 visar hur en genomsläpplig yta av hålsten kan se ut vid anläggning på 

parkeringsplats. Dessa beläggningar bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast 

koncentreras till en mindre del av ytan med igensättning som följd. Vid flöden som överstiger 

beläggningens infiltrationskapacitet bräddas flödet till dagvattensystemet i gata. Ytorna med 

genomsläpplig beläggning bör därför anläggas med lutning mot omkringliggande gaturum.  
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Figur 12. Överst: markarmering betonghålsplattor. Underst: Grusad gångväg. 

 

4.5 DAGVATTENSTRÅK I PARK 

I parkområdet söder om bostadsbebyggelsen föreslås ett öppet dagvattenstråk. Stråket fungerar på 

samma sätt som en växtbädd där rening genom infiltration och växtupptag. Till stråket avleds 

dagvatten från området både ytligt och via dagvattenledningarna i gatorna. Utloppsledningarna till 

stråket antas behöva vara minst 1 meter under mark varför stråket måste utföras minst 1 meter djupt 

vid anslutningarna av dagvattenledningarna. Stråket bör luta minst 5 promille men kan utföras gradvis 

grundare mot utloppet för att smälta ihop med övrig parkmark.  

En brunn med kupolsilsbetäckning anläggs i överkanten av anläggningen för bräddflöden. 

Infiltrationsförmågan ökar med bottenbredden då vattnet lättare kan infiltrera vid mindre regn. Botten 

bör vara minst 1 meter bred. Släntlutningen föreslås vara minst 1:2 men utförs med fördel flackare för 

att anpassas till parkmiljön och öka infiltrationsförmågan. Ett mer genomsläppligt filtermaterial följt av 

ett dränskikt anläggs under stråket för att marken inte ska bli sank mellan regnen. Genom att dränera 

stråket via filtermaterialet och dränledning behövs oftast inget bottenutlopp. Utan bottenutlopp ökar 

reningsgraden. För att stråket ska bibehålla sin infiltrationsförmåga behöver filter- och dränmaterialet 

bytas ut i botten när det satts igen. 

Stråket kan även meandras och anpassas med växter och större stenar för att reducera 

flödeshastigheten skapa en trevlig parkmiljö. Förslag på sektion visas i Figur 13. 
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Figur 13. Typsektion för dagvattenstråk med infiltration och bräddbrunn. 

 

Exempel på öppet dagvattenstråk visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på dagvattenstråk (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 
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5 BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redogörs för de beräkningar som utförts i denna utredning. Beräkningarna har 

huvudsakligen genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac 2019. Resultaten av 

dessa beräkningar har sedan legat till grund för den översiktliga dimensioneringen av 

dagvattenåtgärderna. Följande beräkningar har gjort och beskrivs nedan: 

• Flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering med och utan rening.  

• Översiktlig dimensionering av dagvattenåtgärder 

Genomförda beräkningar baseras på teoretiska värden avseende avrinningskoefficienter. De 

avrinningskoefficienter som har använts utgör branschstandard och är tagna ur Svenskt Vattens 

publikation P110 för markanvändningar såsom tak, grönyta, parkering och gata. Då grådsytor på 

kvartersmark enligt Håbo kommun inte regleras i planen så antas innergårdarna var helt hårdgjorda. 

 

 

5.1 INDATA TILL BERÄKNINGAR  

 

I Tabell 1 sammanställs all indata i form av area per markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter 

() som ligger till grund för flödes-, förorenings- och volymberäkningarna. 

 

Tabell 1. Markanvändning, avrinningskoefficienter och area. 

Markanvändning  
Avrinningskoefficient 

( 

Planområde 

före 

exploatering  

(ha) 

Planområde 

efter 

exploatering  

(ha) 

Grönyta 0.10 2.2 0.20 

Parkering 0.80 0.10 0.40 

Lokalgata 0.80 0.70 1.0 

Tak 0.90 0.10 0.70 

Innergård (exkl. tak) 0.80 - 0.80 

Summa  3.1 3.1 

 



 
 

 

 
dagvattenutredning björkvallen •       | 21 

5.2 FÖRORENINGAR OCH RENINGSEFFEKT 

Översiktliga beräkningar av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har genomförts 

med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Som indata till modellen används nederbörd, 636 

mm/år1, och kartlagd markanvändning i planområdet. Markanvändningen före exploatering har 

uppskattats utifrån flygbild samt platsbesök och markanvändningen efter exploatering har hämtats från 

föreslagen illustrationsplan.  

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för grönyta, parkering, 

lokalgata, tak och gårdsmark (exkl. tak) använts. Reningseffekten för växtbäddar samt infiltrationsstråk 

kan avläsas i Tabell 2. Värdena på reningseffekt baseras på en sammanställning av olika 

forskningsresultat gjord för verktyget StormTac. Resultaten kan variera kraftigt sinsemellan. Det 

innebär att värdena på reduktionsgrad inte är exakta men kan användas som en indikation. 

Reningseffekten påverkas även av hur den aktuella anläggningen underhålls.  

 

Tabell 2. Reduktionsgrad av olika lösningar (StormTac 2019). 

Reduktions- 
Grad (%) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

Biofilter 
(växtbäddar) 

65 40 80 65 85 85 25 75 50 80 60 85 85 

Infiltrationsstråk 60 45 90 70 85 95 50 75 60 75 70 90 90 

Alla ytor kommer i realiteten inte kunna avvattnas till en anläggning för rening och fördröjning p.g.a 

nivåer, utrymmen, andra ledningsslag i gatorna mm. I föroreningsberäkningarna antas därför att 3/4 av 

husen, innergårdarna och parkeringarna kan avvattnas till växtbäddar och sedan vidare till 

dagvattenstråket och att lokalgatorna i kvarteret kan avvattnas till dagvattenstråket. 

Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 

årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 

genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till 

dagvattensystemet) avses.  I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och 

föroreningsbelastning (kg/år) efter exploatering med och utan rening. Följande föroreningar har 

beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), 

kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För 

samtliga ämnen avses totalhalter. Dessa beräkningar utförs utan klimatfaktor. 

För att undersöka huruvida planområdet bidrar till eller försvårar att MKN för Mälaren-Prästfjärden 

uppfylls är det belastning kg/år som är mest relevant. Vid användandet av riktvärden för dagvatten 

behöver värdena anpassas till aktuell vattenförekomst och status på dess kvalitetsfaktorer för att 

kunna användas till att utröna effekten på vattenförekomsten. Samtliga framräknade årsmedelhalter 

har dock även jämförts med Riktvärdesgruppend (RTK) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 

nivå 2M2 i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy då riktvärdena ändå kan ge en indikation på 

hur förorenat dagvattnet från planområdet är i förhållande till liknande områden och ge en bild av 

omfattningen av åtgärder som erfordras. Nivå 2 gäller för områden som inte ansluter direkt till recipient 

och M avser utlopp i en mindre recipient såsom mindre sjö eller grund havsvik.  

                                                      
1 Uppmätt nederbörd i Stockholm justerat efter mätförluster med faktor 1,18 i enlighet med SMHI. 

2 Riktvärdesgruppen, RTK; Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting, 2009. 
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Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter, föroreningsbelastning och reningseffekter 

presenteras i Tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Årsmedelhalter (mg/l och µg/l) av föroreningar i dagvatten och basflöde från planområdet före och efter 
exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet Planområde nuläge Planområde efter 
Planområde efter 

med rening 
Riktvärden 2M 

P µg/l 129 107 58,6 180 

N µg/l 1214 1483 1011 2500 

Pb µg/l 8 8,88 3,24 10 

Cu µg/l 20 20,24 9,96 30 

Zn µg/l 49 53,29 19,54 90 

Cd µg/l 0,22 0,36 0,12 0,50 

Cr µg/l 2,28 3,98 3,02 15 

Ni µg/l 1,54 2,52 1,11 30 

Hg µg/l 0,033 0,04 0,02 0,070 

Susp µg/l 45952 51717 22000 60000 

Olja µg/l 176 243 124 700 

PAH µg/l 0,219 0,52 0,18 - 

BaP µg/l 0,007 0,01 0,00 0,070 

 

Föroreningsberäkningarna visar att inga föroreningar överstiger riktvärdena 2M efter exploatering. 

Halterna av fosfor sjunker efter exploatering då avrinningen från området ökar samtidigt som andelen 

grönytor med fosforbelastning reduceras. De flesta övriga halter ökar efter exploatering. Efter rening 

reduceras i princip samtliga halter jämfört med före exploatering. 
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Tabell 4. Årlig föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet 

Planområde  

nuläge 

Planområde  

efter  

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

Planområde 

efter med rening 

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

P kg/år 1,08 1.8 68 1,00 -8 

N kg/år 10 25,2 147 17,19 69 

Pb kg/år 0,069 0,15 117 0,06 -21 

Cu kg/år 0,16 0,34 103 0,17 0 

Zn kg/år 0,41 0,90 118 0,33 -20 

Cd kg/år 0,0019 0,006 221 0,00 10 

Cr kg/år 0,019 0,068 253 0,05 167 

Ni kg/år 0,013 0,043 230 0,02 46 

Hg kg/år 0,00027 0,001 121 0,00035 25 

SS kg/år 386 879 128 374 -3 

olja kg/år 1,4 4,13 179 2,11 43 

PAH kg/år 0,0018 0,009 378 0,0031 66 

BaP kg/år 0,000061 0,00022 261 0,000078 27 

 

Resultaten visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter exploatering 

utan åtgärder. Efter rening ökar belastningen av kväve, krom, nickel, kvicksilver, olja, PAH och BaP 

medans belastningen av fosfor, bly, koppar, zink och suspenderat material minskar. 

Kravet som sätts på utsläpp kopplat till vattenförekomstens status är att planförslaget inte får resultera 

i att enskilda kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden försämras över en 

klassgräns. Är kvalitetsparametern klassad som dålig får den inte försämras alls.  

De relevanta klassade biologiska kvalitetsfaktorerna kopplat till utsläpp av näringsämnen i dagvatten 

från aktuellt planområdet är växtplankton, bottenfauna, makrofyter och syrgasförhållanden. Enligt 

SMHIs vattenwebb så har avrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden en total belastning av fosfor på 

676 kg/år och kväve på 15484 kg/år, främst via Bålsta avloppsreningsverk. Fosfor är den viktigaste 

parametern att analysera gällande övergödning och den minskar efter rening jämfört med nuläget.  

De relevanta klassade fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna är ljusförhållanden och särskilt förorenade 

ämnen såsom tungmetaller och nitrat. Ljusförhållanden påverkas till största del av suspenderat 

material, vars belastning inte ökar efter rening. Gällande särskilt förorenade ämnen så bedöms inte 

den ringa belastningen av dessa ämnen från planområdet efter rening påverka kvalitetsfaktorn. 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av planområdet då det inte är beläget nära 

recipienten. 

Utsläpp av prioriterade kemiska ämnen såsom bekämpningsmedel och industriella föroreningar 

bedöms inte påverkas av planförslaget. 

5.3 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Enligt branschstandard Svenskt Vatten P110 är principerna för dimensioneringen med flera 

säkerhetsnivåer följande: 
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a) Säkerhetsnivå för skador vid översvämningar uttrycks som återkomsttid för nederbörd eller 

vattennivå i sjöar och vattendrag.  

b) På grund av klimatförändringar kommer nederbördsintensiteten att öka och därför ska 

dimensionerande regn ökas med en klimatfaktor. Bedömning av storleken på klimatfaktorn 

ska göras vid varje tillfälle utifrån det senaste kunskapsläget presenterat av SMHI. 

Klimatfaktorn i nuläget (kunskapsläge dec 2015) har valts till 1,25 för regn med varaktighet 

upp till 60 min och till 1,2 för regn med längre varaktighet än 60 min . 

c) Dagvattenledningar dimensioneras för hjässnivå (fullt rör) och trycklinje i marknivå.  

d) Vatten som inte får plats i ledningssystemet ger upphov till marköversvämning och ska kunna 

hanteras på markytan utan att skador uppkommer på byggnader och anläggningar. Det styr 

utformning och höjdsättning av mark och byggnader.  

e) Dimensionerande varaktighet för regnet ska beräknas och anges. Minsta dimensionerande 

varaktighet är 10 min. För mindre områden med kortare rinntider används normalt 10 minuters 

varaktighet för regnet. Vid större områden med längre rinntider beräknas systemet med olika 

varaktigheter, för att bestämma dimensionerande regnvaraktighet.  

f) Dimensionering av fördröjning och fördröjningsmagasin.  

 

  

Figur 15. Utdrag från P110 sidan 42, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem. 

I denna utredning har säkerhetsnivån Tät bostadsbebyggelse använts, dvs. 5-årsregn för fylld ledning, 

20-årsregn för trycklinje i marknivå och 100-årsregn för marköversvämning med skador på byggnader 

och anläggningar.  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används metodiken ”rationella 

metoden” enligt P110: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

där 

• qd dim= dimensionerande flödet (l/s) 

• A = avrinningsområdets area (ha) 

• ϕ = avrinningskoefficient 

• i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

• tr = regnets varaktighet (min) 

• C = klimatfaktor 

 

Resultaten av flödesberäkningarna visas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Dimensionerande flöde före och efter exploatering av planområdet. 

 Enhet 

Planområde  

före exploatering, 20-

årsregn utan klimatfaktor 

Planområde  

efter exploatering, 20-

årsregn med klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande flöde 5-årsregn l/s 170 550 

Dimensionerande flöde 20-årsregn l/s 270 860 

Dimensionerande flöde 100-årsregn l/s 460 1200 

 

Det dimensionerande flödet ökar med cirka 300% efter exploatering utan åtgärder.  

Erfordrad fördröjningsvolym för ett 20-årsregn har beräknats utifrån antagandet att flödet inte ska öka 

jämfört med dagens läge. Volymsberäkningarna har gjorts för ett 20-årsregn och med den varaktighet 

som ger störst volym (för detta område 20 min) samt med klimatfaktor 1,25.  

För att beräkna fördröjningsvolymer används metodiken ”beräkning av volym med hänsyn till rinntid” 

enligt P110: 

𝑉 = 0,06 ∗ 𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2∗𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
  

där 

• V= specifik magasinsvolym (m3/hared) 

• iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s ha) 

• tregn = regnvaraktighet (min) 

• trinn = rinntid (min) 

• K = specifik avtappning från magasinet (l/s hared) 

 

Beräkningar av fördröjningsvolymer har utförts med hänsyn till att det inte sker en konstant 

avtappning. Utflöde har satts till 2/3 av önskat maximalt utflöde (d.v.s. 2/3 av utflödet från området i 

nuläget vid ett 20-årsregn) enligt P110. 

Resultaten av fördröjningsvolymsberäkningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Erfordrad fördröjningsvolym (m3) och dimensionering av dagvattenlösningar efter exploatering. 

 Enhet 

20-årsregn efter 

exploatering, med 

klimatfaktor 1,25 

Erfordrad fördröjningsvolym m3 470 

Fördröjningsvolym tillgänglig i öppet dagvattenstråk i parken 

(1 m djup) 
m3 290 

Fördröjningsvolym i växtbäddar (0,3 m3 volym per m2 

växtbädd) 
m3 180 
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I systemlösningen finns förslag på lokalisering av växtbäddar vid hustak och parkeringar och 

dagvattenstråk i parkmark. Beroende på lutningar på taken och placering av stuprör etc. kan 

placeringarna justeras och ytorna och volymerna omfördelas, sålänge som den totala beräknade 

erfordrade fördröjningsvolymen och reningseffekten erhålls. 

 

6 SKYFALL OCH KONSEKVENS VID 
ÖVERSVÄMNING 

Vid skyfall större än dagvattensystemet är dimensionerat för så måste dagvattnet på ett säkert sätt 

kunna avledas ytligt till områden där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser.  

Länsstyrelsen (2018) rekommenderar att  

•  Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. 

•  Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

•  Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

•  Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 

För att i detalj utreda konsekvenser vid ett skyfall med hänsyn till infiltrationsförmåga och ledningar 

erfordras en kombinerade ledningsnät och tvådimensionell ytavrinningsmodell typ MIKE FLOOD. I 

denna utredning har en förenklad skyfallskartering utförts med verktyget Scalgo Live 

(www.scalgo.com). En förenklad analys anses tillräcklig i detta skede. Indata består av Lantmäteriets 

GSD-höjddata grid 2+. Detta innebär att detaljer såsom kantsten och mindre diken inte är inkluderade. 

I verktyget kan översvämningar simuleras med en viss regnmängd (mm). För en viss regnmängd fylls 

lågpunkterna i modellområdet tills dessa är fulla. När en lågpunkt är full rinner regnvattnet till nästa 

nedströms liggande lågpunkt och fyller upp den o.s.v. Karteringen är konservativ och ingen hänsyn tas 

till ledningsnätets kapacitet eller avrinningskoefficienter, dvs att en del av regnvattnet kan infiltreras 

eller avdunstas. Modellen visar hur vattnet teoretiskt rör sig i de lägst liggande stråken, men tar inte 

hänsyn till hur marken påverkar flödet genom olika strömningsmotstånd hos olika marktyper, vilka 

vattennivåer som uppkommer längs flödesvägarna, eller hur strömningen påverkas av flödesvägarnas 

lutning.  

Som indata har ny höjdsättning (RH2000) av gata, allmän mark och kvartersmark samt huskroppar 

använts (2019-01-29). 

Lokala förutsättningar som markens infiltrationskapacitet, dagvattennätets dimensionering, 

exploateringsgrad och topografi kan ge utslag på resultatet av skyfallskarteringen. För att ta hänsyn till 

några lokala förutsättningar har några antaganden gjorts gällande dagvattenledningarnas kapacitet 

och markens infiltrationskapacitet. 

Vid kartering av markavrinning kan hänsyn tas till ledningsnätets kapacitet genom att dess kapacitet 

dras av från regnvolymen. Det vill säga att den del av regnet som antas kunna tas om hand av 

ledningsnätet dras bort från det studerade regnet (MSB, 2017). Ett befintligt ledningsnät är ofta 

dimensionerat för mellan 2- och 10-års regn med varaktighet 10 minuter. Detta innebär att mellan 20-

40 % av vattnet vid ett 10-minuters 100-årsregn då avleds via ledningsnätet.  

http://www.scalgo.com/
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Vid stora skyfall kan ledningsnätet bland annat sätta igen i brunnar och sluta fungera. För att 

analysera konsekvensen av detta har både alternativ med och utan hänsyn till ett ledningsnät 

studerats. 

Ingen hänsyn har tagits till växtbäddar på kvartersmark då dessa inte bidrar med någon större 

volymreduktion vid extrema skyfall såsom 100-årsregn. 

För att ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet behöver en avrinningskoefficient för 

markanvändningen uppskattas. Vid ett 100-årsregn uppskattas avrinningskoefficienten i befintlig och 

ny bebyggelse till 0,65 (Svenskt Vatten P110, 2016).  

Om marken är mättad av tidigare regn närmar sig avrinningen dock 100% och analys med och utan 

genomsläppliga ytor har utförts. 

Avrinningsområdets totala storlek (se Figur 3) till planområdet är cirka 60 hektar och uppskattningsvis 

är rinntiden till planområdet då helaavrinningsområdet bidrar cirka en timme. Inom planområdet är 

rinntiden till lågpunkterna betydligt kortare och regnvolymer som representerar kortare regn kan därför 

väljas om man bara vill studera vad som sker inom planområdet utan tillskott utifrån.  

Regnvolym för olika scenarier beskrivna ovan visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Regnvolym för olika 100-årsregn med och utan hänsyn till ledningsnät och infiltration. 
φ=avrinningskoefficient. 

 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ= 0,65 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ=1 

Utan 

ledningsnät 

med φ= 0,65 

Utan 

ledningsnät 

med φ=1 

10-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 
12.99 mm 
 

25.82 mm 
 

23.82 mm 
 

36.65 mm 
 

30-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 3.62 mm 23.07 mm 36.12 mm 55.57 mm 

60-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 0 mm 
3.18 mm 
 

47.72 mm 68.18 mm 

 

För regnvolymer större än 10 mm kan ingen större skillnad vad gäller översvämmade områden ses för 

de olika analyserade regnvolymerna då lågpunkterna i området fylls upp snabbt. Däremot uppstår 

större flöden till och från lågpunkterna vilket i sig innebär en större risk.  Rinnvägarna kan ses i Bilaga  

Resultaten för ett 10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och hänsyn till ledningsnät och 

avrinningskoefficient (regnvolym 13 mm) och ett 60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 utan 

hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient (regnvolym 68 mm) visas för befintlig situation i 

Bilaga 2 och efter exploatering i Bilaga 3. Dessa scenarier har valts då de representerar två extremer 

av ett teoretiskt 100-årsregn och sanningen troligtvis ligger någonstans emellan. 

Före exploatering ansamlas en vattenvolym i sydöstra hörnet av fotbollsplanen, vid nordvästra hörnet 

av Idrottsvägen och vid skolan vid Idrottsvägen (se Bilaga 2). 

Efter exploatering med ny höjdsättning och byggnader översvämmas främst lågpunkten i nya 

korsningen inom planen och instängda områden på kvartersmark. Vattenvolymen vid skolan flyttas till 

en ny lågpunkt. 
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Översvämningsvolymer bör styras till de områden där de gör minst skada. Med implementering av 

diket i parken sydväst om bebyggelsen kan vatten avledas och fördröjas, innan det stiger upp mot 

omkringliggande fastigheter. Lågpunkter såsom den planerade i gatukorsningen av området bör 

undvikas i största möjliga mån. För att undvika att dagvatten från omkringliggande gator såsom 

Bålstavägen avrinner in i kvarteret så bör även den höjdsättningen ses över samt avskärande åtgärder 

i form av kantsten, farthinder eller liknande anläggas i korsningarna till dessa gator om inte lågpunkten 

i området går att undvika. Att endast installera extra brunnar hjälper inte vid extremskyfall, det kan 

dock vara en god idé i lokala lågpunkter för att undvika stående vatten om en brunn sätter igen. 

En analys med dike och med dike och kantsten mot Bålstavägen har utförts och visas i Bilaga 4 och 5, 

se även Figur 15. Ingen större skillnad kan ses eftersom samma instängda områden i kvarteren och i 

gatukorsningen kvarstår, som fylls upp innan det rinner vidare till det nya diket. Vattnet som avrinner 

inom planen är nog för att fylla lågpunkterna såsom den vid korsningen och tillskottet som tas bort från 

Bålstavägen ger en liten effekt. 

 

 

Figur 16. Instängda områden och vattendjup vid 10-minuters 100-årsregn med hänsyn till infiltration och 
ledningsnät (blå skala) och 60-minuters 100-årsregn utan hänsyn till infiltration och ledningsnät (röd skala). 
Rinnvägar visas i blå. Se även Bilaga 5. 
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Utloppsvägar inifrån kvarteren ut mot gatan måste säkerhetsställas. Skyfallsanalysen använder 

höjddata med ett 2x2 meter rutnät och tar inte hänsyn till mindre öppningar mellan kvarteren ut mot 

gatan som kanske redan finns. För att helt undvika översvämning i området behöver höjdsättning 

göras så att vattnet kan avledas med självfall mot diket i parken där vatten tillfälligt kan ställa sig innan 

det rinner undan i ledningsnätet. 

Exploateringen bidrar också till att mer vatten avrinner nedströms mot Västerängsskolan och 

Spovägen vid skyfall än före exploatering på grund av de ökade hårdgjorda ytorna. 

Fördröjningsåtgärder är därför extra viktigt för att reducera den ökningen. 

  

7 FORTSATT ARBETE 
Rekommenderat arbete i efterföljande steg inkluderar: 

• Inmätning av dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området med avseende på nivå, 

dimension och kondition. 

• Höjdsättning av gata och fastighetsmark för att undvika instängda områden och säkra 

avvattningen mot ytor där översvämning kan ske utan stora skador. 

• Projektering av dagvattenåtgärder på allmän mark och kvartersmark och flytt av befintliga VA-

ledningsstråk. 

 

 

8 SLUTSATS 
Förslag på en hållbar dagvattenhantering som underlag till detaljplanprocessen för Björkvallen har 

redovisats och beräkningar på flöden och föroreningar har utförts. Åtgärder såsom växtbäddar och 

infiltrationsstråk har beskrivits och dimensionerats för att fördröja och rena dagvattnet. Resultaten från 

föroreningsberäkningarna visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter 

exploatering utan åtgärder. Efter rening då 3/4 av husen, innergårdarna och parkeringarna leds via 

växtbäddar och att lokalgatorna i kvarteret avvattnas till infiltrationsstråket så ökar några ämnen 

marginellt. Den sammanvägda bedömningen är att om föreslagna åtgärder genomförs och underhålls 

så kommer planförslaget inte bidra till att status för MKN för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden 

försämras. Några ämnen reduceras istället jämfört med dagens läge vilket bidrar till en förbättring av 

status i vattenförekomsten. Dagvattensystemets befintliga kapacitet är oklar. Genom att inte öka 

flödena jämfört med nuläget så ökar inte belastningen på systemet. Ett par riskområden såsom 

lågpunkten i den nya gatukorsningen, vändplanen vid Idrottsvägen och instängda områden på 

kvartersmark har identifierats där höjdsättningen bör ses över så att avvattning kan ske mot ytor där 

översvämning kan ske utan stora skador. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 

Arenavägen 7 

121 88 Stockholm-Globen 

Tel: +46 10 7225000 

http://www.wspgroup.se 
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Sign Bolaget, Kommunen 

GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR BJÖRKVALLEN MED 

ÖVERLÅTELSE AV MARK – Detaljplan för fastigheten Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och BoKlok Mark och Ex-

ploatering AB (556673-3829), nedan kallad Bolaget, träffas följande genomförandeavtal, ne-

dan kallad Avtalet. 

§ 2 MARKÄGANDE, TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering av 

del av Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen, nedan kallad Ramavtalet. Ramavtalet reglerar parternas 

åtaganden vad avser framtagande av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsav-

tal som parterna avsåg att träffa.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB /BoKlok Mark och Exploatering 

och Solfältet Fastighets AB deltagit. Ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 m.fl. 

Björkvallen finns nu framtaget, nedan kallad Detaljplanen, se Bilaga 1. 

 

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Håbo 

kommun. Bolaget är medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta Detaljpla-

nen.  

§ 3 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

I samband med detta avtals ingående ska Kommunen överlåta de delar av fastigheterna Bålsta 

2:69, Bålsta 2:234 och Bålsta 3:354, som ingår i Exploateringsområdet, se Bilaga 2. Markö-

verlåtelsen regleras i separat avtal, se Bilaga 3. 

 

Bolaget garanterar genom underskrift av detta avtal att Bolaget har träffat avtal med Solfältet 

Fastighets AB, om förvärv av den del av fastigheten Bålsta 2:316 som ingår i Exploaterings-

området. Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att Detaljplanen vinner laga 

kraft, några andra villkor för avtalets giltighet har inte ställts.  

§ 4 VILLKOR FÖR GILTIGHET 

Avtalet ska för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom beslut 

som vinner laga kraft.  

 

Avtalet är beroende av att Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom 

beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan ske i enlighet överlåtelseavtalet, 

se Bilaga 3.  

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   
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Avtalet ersätter Ramavtalet som träffades i juli 2013. 

§ 5 LEDNINGSRÄTT 

Bolaget är införstådd med att Kommunen avser att ansöka om ledningsrätt för att anlägga, un-

derhålla, förnya och för all framtid bibehålla allmänna vatten- och avloppsledningar med till-

behör inom de områden som markerats med u på plankartan. Bolaget bekostar den lantmäteri-

förrättning som erfordras enligt denna paragraf. 

 

Inom Exploateringsområdet finns en befintlig ledningsrätt (03-94:320.1) för fjärrvärmeled-

ningar. Det åvilar Bolaget att förbereda, anpassa och utföra planerad utbyggnad inom Exploa-

teringsområdet så att denna upplåtna rätt inte påverkas. Om ändringar i befintlig ledningsrätt 

behöver ske åvilar det Bolaget att träffa överenskommelse med ledningsrättsinnehavaren om 

detta.  

 

 

§ 6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget bekostar all exploatering inom kvartersmark såsom projektering, bygg- och anlägg-

ningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter med mera. Bolaget svarar vidare för kostna-

der förknippade med omläggning av befintliga ledningar (fjärrvärmeledning, dagvattenled-

ning, teleledning och fiber) eller andra anläggningar inom Exploateringsområdet som behöver 

utföras på grund av Bolagets byggnation. Detta gäller till exempel den fjärrvärmeledning som 

passerar inom exploateringsområdet eller utmed Bålstavägen. Det åvilar Bolaget att träffa 

överenskommelse med berörda ledningsägare om genomförandet av de omläggningar som 

krävs för planerad byggnation. 

 

Det finns även en dagvattenledning belägen på blivande kvartersmark som behöver flyttas till 

angränsande allmän platsmark och på plankartan angivet u-område. Det åvilar Bolaget att 

träffa överenskommelse med berörda ledningsägare om genomförandet av de omläggningar 

som krävs för planerad byggnation.  

 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr om vite om fem miljoner kronor att inom Exploateringsom-

rådet uppföra bostadshus utifrån BoKloks koncept och BoKloks prispolicy. Samtliga byggna-

der ska följa de anvisningar rörande gestaltning och placering som tagits fram i samband med 

Detaljplanen. 

 

Bolaget utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 

uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller 

till exempel de stödmurar och eventuell spontning som behöver utföras i fastighetsgräns eller 

på anslutande markområden för att möjliggöra planerad byggnation. Alla åtgärder som påver-

kar kommunens möjligheter att utföra planerade allmänna anläggningar ska granskas och 

godkännas av Kommunen. Upprättade handlingar ska skriftligen vara godkända innan utfö-

rande får ske. Kommunens granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar 

inkommit till Kommunen. 
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6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ske inom Exploateringsområdet, med undantag för 

Bålstavägen som ska vara tillgänglig för intilliggande fastigheter. Bolaget äger inte rätt att 

utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark utanför Exploateringsområdet 

för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 

 

6.3 Utbyggnad av allmänna anläggningar 

Bolaget ombesörjer och bekostar projektering och utförande av all allmän platsmark inklusive 

belysning inom Exploateringsområdet med undantag för anläggande av kommunala ledningar 

för vatten och spillvatten fram till de förbindelsepunkter som ska upprättas, se Bilaga 5. 

Projekteringen ska utföras i samråd med en av kommunen utsedd projektgrupp, nedan kallad 

”Kommunens projektgrupp” med stöd av Bilaga 4 och i enlighet med kommunens tekniska 

handbok. Detta gäller även för projektering av ändringar som måste göras i allmän platsmark 

utanför Exploateringsområdet till följd av exploateringen. De projekteringshandlingar som 

ligger till grund för utbyggnaden ska vara godkända av Kommunens projektgrupp innan utfö-

rande. Om framtagna handlingar inte kan godkännas ska omarbetning ske med stöd av de sak-

liga skäl som Kommunens projektgrupp framför.  

Projektering och byggande av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver specialistkun-

skaper. Bolaget åtar sig att anlita Kommunens belysnings- och signalexperter rörande det pro-

jekteringsarbete inom området, som krävs för dessa systemfunktioner. Upphandling och byg-

gande av gatubelysnings- och signalanläggningar ska ske enligt Kommunens anvisningar. 

Under planerings-, projekterings-, upphandlings- och produktionsskedena ska Bolaget svara 

för samordning av ledningsdragningen inom Exploateringsområdet, samt dess följder utanför 

detta område. Detta ska ske i samråd med de ledningsdragande bolagen. 

Kommunen ska anlägga ledningar för ren- och spillvatten inom Exploateringsområdet och 

upprätta förbindelsepunkter i enlighet med framtagen principskiss, se Bilaga 5. Bolaget ska 

anlägga kompletterande vattenmätarbrunn eller teknikbod i anslutning till varje förbindelse-

punkt. Det ska ske efter skriftlig överenskommelse med kommunen va-avdelning och i enlig-

het med kommunens tekniska handbok. 

Kommunen ska beredas möjlighet att delta i syn, del- och slutbesiktningar för ovanstående 

byggnads- och anläggningsarbeten. Kommunens eventuella anmärkningar ska framföras sen-

ast vid dessa tillfällen. Relationshandlingar i original ska överlämnas till Kommunen senast 

vid slutbesiktningen alternativt vid övertagandebesiktning. 

Bolagets åtagande ska anses vara riktigt fullgjort då Kommunen efter slutbesiktning alterna-

tivt övertagandebesiktning godkänner och övertar respektive anläggning. Bolaget garanterar 

att det av Bolaget utförda bygg- och anläggningsarbetet är fritt från fel ifråga om material och 

arbetenas utförande under en garantitid om två från den dag Kommunen övertagit anlägg-

ningarna.  

Bolaget svarar på sin bekostnad för skötsel av vegetationen under garantitiden. För bygg- och 

anläggningsarbetena ska i övrigt i tillämpliga delar gälla Allmänna bestämmelser för totalent-

reprenader avseende byggnads-, anläggnings-, och installationsarbeten, ABT 06. 
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Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnadstiden 

för fastigheter utanför Exploateringsområdet som behöver nyttja anläggningar som ligger 

inom Exploateringsområdet. Samråd med Kommunen ska ske. 

Efter genomförande av Avtalet är Bolaget befriat från gatukostnadsersättning enligt Detalj-

planen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna 

platser med därtill hörande anordningar. 

 

6.4 Samordning och tidplan 

Bolaget ska samordna sina entreprenader med Kommunens olika entreprenörer, övriga bygg-

aktörer inom planområdet, berörda myndigheter och med de ledningsdragande bolagen. Bola-

get ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att 

samordning kan ske. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten inom och i anslut-

ning till Exploateringsområdet inte krockar. När utbyggnad av allmänna anläggningar pågår 

ska Kommunen ha utsett en person som företräder Kommunen. 

Kommunens va-avdelning och den entreprenör som kommunen anlitar ska äga rätt att fritt 

nyttja ett åtta meters brett arbetsområde under den tid som entreprenadarbeten ska utföras av-

seende utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. Inga andra arbeten för utföras inom detta 

arbetsområde förrän kommunens entreprenad är avslutad. 

En gemensam tidplan för ska tas fram senast när Detaljplanen vunnit laga kraft, se även utkast 

till tidplan i Bilaga 6. Parterna ska säkerställa en hög nivå på säkerhetsarbetet för att undvika 

olyckor. Den uttalade målsättningen är noll olyckor.  

Kommunen och Bolaget förbinder sig att ömsesidigt 

- genomföra anläggningsarbeten inom planområdet och på intilliggande allmän plats 

i enlighet med detaljplanen och upprättade avtal.  

- utföra sina åtaganden i enlighet med upprättad tidplan. Parterna ska samråda kon-

tinuerligt med varandra och även ha regelbundna möten. 

- samordna sina exploateringsåtgärder vad avser utformning och kvalitet.  

- samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvarters-

mark och allmän platsmark är anpassade vad avser läge och höjd. 

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av eventuella återställande-

arbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd av 

Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmark.  

 

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för åter-

ställandet debiteras Bolaget.  

 

Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en accepta-

bel kontakt med gator och parker. 

 

Bolaget svarar för att samordning sker med Västerängsskolan i syfte att tillförsäkra en säker 

skolväg under byggtiden. 
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6.5 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvatten 

enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgiften 

när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.6 Byggskede 

Konsekvenser för miljö och hälsa ska minimeras. Bolaget ska ställa krav på de projektörer 

och entreprenörer som anlitas och tillämpa de av Bolaget framtagna miljöledningssystem.   

6.7 Dagvatten 

Bolaget har tagit del av framtagen dagvattenutredning, se Bilaga 7. Bolaget ska utföra och be-

kosta alla åtgärder som krävs på kvartersmark för att uppnå de krav som ställs vad avser lokal 

fördröjning och infiltration nära källan. Fyllnadsmassor ska ha egenskaper som tillåter infilt-

ration. Bolaget är medvetet om att dagvattenutredningen utgår från att 26 % av markytan 

inom planområdet ska vara genomsläpplig. Höjdsättningen vad avser dagvattenanläggningar 

ska medge säker avledning av dräneringsvatten. Dagvattenhanteringen ska förprojekteras och 

projekteras i samråd med kommunens va-avdelning. 

6.8 Parkering  

Parkeringsbehovet ska lösas i enlighet med Kommunens policy 2003.1381, se Bilaga 8. 

  

§ 7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

Bolaget ska som säkerhet för sina åtaganden enligt Avtalet ställa säkerhet i form av moderbo-

lagsborgen eller likvärdig säkerhet som Kommunen godkänner. Säkerheten ska uppgå till 15 

miljoner kronor.  

7.2 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite om 15 miljoner kronor (penningvärde 2019-06-01), 

att vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet, tillse att de 

nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende utbyggnaden inom Exploateringsområdet 

genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse.  

Denna bestämmelse gäller dock inte vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet till bo-

stadsrättsförening eller annan slutlig projekttagare till de bostadshus som färdigställts utifrån 

BoKloks koncept och BoKloks prispolicy. Om så sker kvarstår Bolaget som part i Avtalet och 

svarar alltjämt för alla förpliktelser enligt Avtalet gentemot Kommunen.  

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Genomförandeavtalet mellan 

Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB.  Kopia av avtalet bifogas. Köparen 

ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid utestå-

ende förpliktelser i avtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oför-

ändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av fastigheten utge vite 

till Håbo kommun med 15 miljoner kronor i penningvärde 2019-06-01. Motsvarande ansvar 

ska åvila varje ny köpare. 
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Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska omräk-

nas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 

lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 

bolag.  

7.3 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-

liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 

Bolaget eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På be-

gäran av Kommunen ska Bolaget lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena 

och om Bolagets framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skriftligen medge 

väsentliga ägarförhållanden hos Bolaget. För undvikande av missförstånd antecknas att 

ovanstående inte gäller förändringar i ägandet av Skanska AB (publ).  

7.4 Viten 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av Avtalet ska Bolaget till Kommunen erlägga vite 

i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vites-

grundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 

vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan 

komma att ersätta det.  

7.5 Kartunderlag 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. Syftet är att kommunens primärkarta ska kunna uppdateras. 

§ 8 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet 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 BoKlok Mark och Exploatering AB  

        

 

        

………………………………………..   ………………………………………………         



7 (7) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

BILAGOR 

Till Avtalet hör följande bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl. (endast 

plankarta biläggs).   

Bilaga 2 Exploateringsområdet. 

Bilaga 3 Avtal om överlåtelse av mark. 

Bilaga 4 Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar.  

Bilaga 5 Principskiss för utbyggnad av kommunens va-nät. 

Bilaga 6 Utkast till tidplan. 

Bilaga 7  Dagvattenutredning Björkvallen, WSP 2018-03-22. 

Bilaga 8 Parkeringsutredning inkl. parkeringstal 2003 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, verksamhetslokaler får förekomma i bottenvåning

B

1

CentrumC

Tekniska anläggningar

E

Parkering

P

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

1

Minsta byggnadsarea är 75 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 38 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 48 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 41 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 45 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

e

7

Minsta byggnadsarea är 28 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

8

Största byggnadsarea är 100 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 60 kvadratmeter.

e

9

Största byggnadsarea är 120 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 60 kvadratmeter.

e

10

Största byggnadsarea är 80 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 10 kvadratmeter.

e

11

Största byggnadsarea är 40 kvadratmeter. Byggnader får

uppföras om högst 10 kvadratmeter.

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad får placeras

0.0

Högsta nockhöjd i meter

00

Minsta takvinkel i grader

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

1

Huvudbyggnad utförs med sadeltak.

f

2

Huvudbyggnad utförs med tegelrött sadeltak. Fasadmaterial ska

vara trä. Partier av fasader får utgöras av skivmaterial eller puts.

f

3

Endast radhus

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n

Häck eller staket ska finnas. Öppningar får anläggas.

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

Befintlig byggnad ska bevaras. Ändring av tillbyggnader och

entréer får göras

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnader i kvarteren med flerbostadshus ska placeras med gemensam innegård

likt placering visad på Illustrationsplan.

Byggnader ska placeras minst 0,5 meter från allmän platsmark.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år

Villkor för lov ,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Bygglov får inte ges förrän markföroreningar har avjälpts i tillräcklig utsträckning och

marken uppfyller kraven för känslig markanvändning enligt naturvårdsverkets riktlinjer i

rapport 5976. Undantag gäller om ett hälsoriktsbaserat värde för en förorening redovisas

vid saneringen.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
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  BILAGA 3 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

 

§ 1 PARTER 

Håbo kommun (212000 - 0241), nedan kallad ”Kommunen” och Solfältet Fastighets AB 

(556705 - 5529), nedan kallad ”Bolaget”. 

 

§ 2 KÖPEOBJEKT OCH ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING  

Kommunen överlåter härmed till Bolaget det markområde, del av fastigheterna Bålsta 2:69 

och del av Bålsta 2:147, som i Bilaga A har markerats med röda begränsningslinjer. Över-

låtelsen sker på de villkor som framgår av detta avtal.  

 

§ 3 FASTIGHETSBILDNING  

Det genomförandeavtal som parterna träffat ska godkännas av kommunfullmäktige i Håbo, 

genom beslut som vinner laga kraft. Kommunen eller Bolaget ska därefter, inom 30 dagar 

räknat från lagakraftvunnet beslut, ansöka om och bekosta den fastighetsbildning som 

erfordras för att markområdet ska utgöra en egen fastighet.  

 

§ 4 TILLTRÄDESDAG 

Bolaget ska tillträda markområdet 30 dagar från lagakraftvunnet beslut om fastighetsbildning, 

eller den tidigare dag som parterna skriftligen kommer överens om, nedan  

kallad ”Tillträdesdagen”, sedan Bolaget erlagt Köpeskilling enligt §7.  

 

§ 5 KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Kostnader och intäkter som är hänförliga till markområdet före Tillträdesdagen belastar 

respektive tillkommer Kommunen, för tiden därefter Bolaget.  

 

 

§ 6 NYTTJANDE AV OMRÅDET FÖRE TILLTRÄDESDAGEN  

Efter det att Detaljplanen har vunnit laga kraft äger Bolaget rätt att vidta förberedande och 

preliminära åtgärder för byggnation. De eventuella åtgärder som vidtas ska vara förenliga 

med gällande lagstiftning och myndighetsbeslut.  

 

§ 7  KÖPESKILLING  

Bolaget ska till Kommunen erlägga köpeskilling för Exploateringsområdet om femmiljoner-

åttahundratjugotusen (5 820 000 000 :-) kronor uppräknat med index enligt nedan, nedan 

kallad Köpeskillingen”.  

 

Köpeskillingen är beräknad utifrån en byggrätt om 1940 kvm ljus BTA, vilket är den byggrätt 

som bedöms uppföras inom Exploateringsområdet samt en köpeskilling om 3 000 kronor per 

kvm ljus BTA. 

 

Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt: 
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a) Handpenning om 600 000 kronor ska erläggas kontant inom tio bankdagar efter 

Kommunens lagakraftvunna beslut avseende detta avtal. 

b) 3 000 000 ska erläggas kontant på Tillträdesdagen. 

c) Resterande del av Köpeskillingen ska vara erlagd när anslutningspunkt för vatten och 

avlopp har upprättats.  

 

Om slutligt bygglov innebär en större byggrätt än 1940 kvm ljus BTA, ska Bolaget betala en 

tilläggsköpeskilling om 3 000 kronor per kvm ljus BTA. Om slutligt bygglov innebär en 

mindre byggrätt görs ingen justering av köpeskillingen.  

 

Tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning vid lagakraftvunnet bygglov. Kommunen ska 

fakturera Bolaget handpenning, Köpeskilling och Tilläggsköpeskilling. 

 

Köpeskillingen och Tilläggsköpeskillingen enligt ovan är angivna i prisnivå juni 2019 och 

anpassade till konsumentprisindex för denna månad. Innan fakturering sker görs en 

uppräkning motsvarande den procentuella förändringen i konsumentprisindex, mellan 

basmånaden och det index som finns publicerad vid faktureringstidpunkten. 

 

 

§ 8 OMRÅDETS SKICK MED MERA 

Utmed Bålstavägen finns en fjärrvärmeledning, se Bilaga B. Planerad byggnation på området 

eller uppförande av mur eller motsvarande ska ske på sådant sätt att ledningen inte skadas. 

Det åvilar Bolaget att inhämta ledningsägarens godkännande innan arbeten utförs som kan 

påverka ledningens bestånd. Bolaget svarar för alla kostnader som kan uppstå på 

fjärrvärmeledningen på grund av bygg- och anläggningsarbeten i dess närhet. Om 

ledningsägaren önskar ledningsrätt för att säkerställa tillsyn, underhåll och ombyggnad av 

ledningen ska Bolaget upplåta denna rätt utan ersättning inom det område som plankartan 

markerats med u. 

 

Sigma Civil AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning (PM Miljö upprättad 2019-

07-03). Undersökningen visar att föroreningar förekommer inom undersökningsområdet och 

att sanering behöver ske för att området i sin helhet ska kunna bebyggas med bostäder. 

Kommunen svarar för borttransport av förorenade massor på den mark som överlåts till 

Bolaget. Om det råder massunderskott inom planområdet görs återfyllnad till befintlig 

marknivå efter utförd marksanering. Kommunen svarar även för de provtagningar som 

behöver ske för att säkerställa att föroreningarna tagits bort.  

 

Kommunen ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader eller dylikt i samband 

med en eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

De överlåtna markområdena kommer att belastas av sådana rättigheter som följer av 

Detaljplanen eller Genomförandeavtalet. Kommunen känner inte till några andra befintliga 

rättigheter, fornfynd eller andra hinder som belastar den blivande kvartersmarken än vad som 

framgår av detta avtal. Bolaget har beretts möjlighet att med sakkunnig hjälp noggrant 

besiktiga markområdet. Kommunen har upplyst Bolaget om de förhållanden som kan antas ha 

betydelse för Bolaget i samband med förvärvet av markområdet. 
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§ 9 VILLKOR 

Marköverlåtelsen är beroende av att detaljplan för del av Bålsta 2:69 m fl, Björkvallen 

(antagandehandling daterad april 2019) antas genom beslut som vinner laga kraft samt att 

fastighetsbildning kan ske enligt § 3.  

 

Överlåtelsen är även beroende av att det Genomförandeavtal som parterna träffat godkänns av 

kommunfullmäktige i Håbo, genom beslut som senare vinner laga kraft samt att säkerhet 

ställts för fullgörandet av avtalet i enlighet med upprättat avtal. 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

 

§ 10 TVIST  

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.  

 

___________________________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

 

Bålsta den      2019 

 

För Håbo kommun   För Solfältet Fastighets AB  

 

 

_______________________ _______________________ 

 

 

_______________________ _______________________ 
 

  

Till avtalet hör följande handlingar:  

 

Bilaga A Kartskiss på det markområde som ingår i överlåtelsen. 

Bilaga B Befintligt ledningsnät. 
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Bilaga A 
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Bilaga B Ledningar, fjärrvärme mm. 
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 ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

  

 BAKGRUND Arbete pågår för ändring av detaljplan för del av fastigheterna Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen. Befintliga fastigheter behöver anpassas till 

upprättat planförslag.

 PARTER  Lagfaren ägare till fastigheten Bålsta 2:316, Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529). 

 

   Lagfaren ägare till fastigheten Bålsta 3:354, Håbo kommun (212000-

0241). 

 

 OMRÅDEN Ett markområde av Bålsta 2:316 överförs till Bålsta 3:354. På 

kartskissen nedan har det markerats med röda begränsningslinjer. 

 

 ERSÄTTNING Ingen ersättning ska erläggas.  

 

 ANSÖKAN OM  Ansökan om fastighetsbildning för att genomföra denna 

 LANTMÄTERI-  överenskommelse om fastighetsreglering ska inlämnas till 

 FÖRRÄTTNING  Lantmäteriet av Håbo kommun. 

 

   Ägaren till Bålsta 2:316 ger härmed Håbo kommun fullmakt att inge 

ansökan avseende fastighetsreglering enligt ovan. Parterna är skyldiga 

att tåla de mindre justeringar av områdets areal, gränser och rättigheter 

som förrättningslantmätaren anser nödvändiga.  

 

 FÖRRÄTTNINGS- Håbo kommun betalar lantmäteriförrättningen. 

 KOSTNADER   

_________________________________________

 

 

 Bålsta           2019     

  

 För Håbo kommun    För Solfältet Fastighets AB 

  

 

 ________________________  ________________________ 

 

 

 ________________________  ________________________
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BILAGA 5 
 

Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna 
anläggningar 

 

Bolaget ombesörjer och bekostar projektering och utförande av all allmän platsmark inklusive 
belysning inom Exploateringsområdet, se avtalsbilaga 2. Kommunen ska svara för 
projektering och utförande av allmänna anläggningar utanför Exploateringsområdet samt 
kommunala ledningar för vatten och spillvatten fram till de förbindelsepunkter som ska 
upprättas.  
 
Projektering av allmänna anläggningar inom Exploateringsområdet ska Bolaget utföra i 
samråd med en av kommunen utsedd projektgrupp, nedan kallad ”Kommunens projektgrupp”. 
Projekteringen utförs med stöd av denna bilaga och i enlighet med framtagen detaljplan 
inklusive planhandlingar, förprojektering av gatunätet (Sweco 2018), kommunens tekniska 
handbok och övriga branschspecifika föreskrifter.  
 
Bolaget svarar för samordning av projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar 
på kvartersmark och allmän platsmark är väl anpassade vad avser läge och höjd. Bolaget ska 
säkerställa att framtagna handlingar är väl anpassade till den projektering som kommunen 
utför i anslutning till Exploateringsområdet och till den byggnation som Solfältet Fastighets 
AB avser att utföra.  
 
De projekteringshandlingar som ligger till grund för utbyggnaden ska vara godkända av 
”Kommunens projektgrupp” innan utförande kan ske.  
 
Bolaget utför och bekostar alla allmänna anläggningar inom Exploateringsområdet med 
undantag av de som enligt redovisningen nedan Kommunen ska utföra. Sammanställningen 
nedan är inte komplett eftersom projekteringen ännu inte är utförd. 
 
Inom Exploateringsområdet utför och bekostar Bolaget följande: 
 

1. Breddning och iordningställande av Bålstavägen i enlighet med planförslaget.  
Bålstavägen ska förses med en gångbana på ena sidan med kantstenar och brunnar för 
avledning av dagvatten. Utmed Bålstavägen planteras 10 träd. 

2. Nya lokalgator inom Exploateringsområdet inklusive trottoarer och på vissa platser 
marksten. 

3. Gång- och cykelbana (4,5 meter bred) vid Medborgarhuset (viktigt att denna 
samordnas med planerad byggnation intill) samt området kring Medborgarhuset, se 
nedan under rubriken ”Torg- och parkeringsytor kring Medborgarhuset”. 

4. Övriga gång- och cykelbanor (tre meter breda) inom Exploateringsområdet. 
5. All belysning inom Exploateringsområdet. 
6. Parkområden i enlighet med framtaget förslag, se nedan under rubriken ”Parkstråket”. 
7. Flytt av befintlig dagvattenledning inom Exploateringsområdet (ca 80 meter). 
8. Vattenmätarbrunn eller teknikbod i anslutning till varje förbindelsepunkt för vatten 

och avlopp. 
9. Kommunens arbete i ”Kommunens projektgrupp” samt deltagande i syn, del- och 

slutbesiktningar. 
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Inom Exploateringsområdet utför och bekostar Kommunen följande: 
 

1. Rivning av befintliga byggnader (4 stycken). 
2. Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar fram till redovisade förbindelsepunkter, 

se avtalsbilaga 8.  

 
 
Parkstråket 
 
Ett smalt parkstråk anläggs längs den nya bebyggelsens sydöstra kant. Ett antal 
karaktärsskapande uppvuxna björkar finns på platsen idag vilka har tjänat som inspiration för 
den fortsatta utvecklingen av parken.   
 
I parkens bakkant anläggs ett blommande buskage (exempelvis Malus sargentii) vilket bildar 
en vacker rygg åt grönstråket och också tydliggör gränsen mellan allmän mark och 
fastighetsmark. Ett blommande buskage i fint söderläge är positivt för områdets insekter och 
främjar därmed den biologiska mångfalden. Nya björkar planteras glest i de delar av parken 
som saknar träd. Under träden kommer gräsmatta och äng att bilda golv.   
 
Genom parken ringlar ett dagvattenstråk som tar hand om dagvatten från den allmänna 
platsmarken inom planområdet. Vid temporärt större nederbördsmängder kan även dagvatten 
från den nya bebyggelsen på Björkvallen ledas till dagvattenstråket, se dagvattenutredning.  
Till stråket avleds dagvatten både ytligt och via dagvattenledningar i gatorna. Diket är ca en 
meter djupt och har svagt sluttande sidor. Dagvattenstråket upptar större delen av parkens yta 
och kommer därmed bidra till en stor del av parkens karaktär. Diket börjar respektive avslutas 
med en mindre dikesanvisning som för eventuellt ytvatten mot de bredare delarna av 
dagvattenstråket. Under gångvägen går vattnet i ett rör. Stråkets sträckning är delvis anpassat 
för att möjliggöra att de befintliga björkarna behålls. 
 
Dagvattenstråkets sluttande sidor anläggs förslagsvis med ängsvegetation för att skapa en 
skötselextensiv yta i ett läge där det kan vara svårt att klippa maskinellt. Ängen förstärker 
också den biologiska mångfalden och bidrar visuellt med blomning.  I dikets botten placeras 
naturstenar i grupper för att ge intrycket av en bäckfåra även vid de tillfällen då stråket är 
torrlagt. Där parken blir bredare tillåts även diket bredda upp för att skapa en flackare och mer 
vistelsevänlig yta. Genom låga gradänger av granitkantsten förstärks rummets form och 
intressanta blickfång skapas. Gradängerna kan också användas som spontana sittytor i bästa 
solläge. Förslagsvis klipps gräset i dessa delar för att lättare kunna vistas på dessa ytor. Nya 
sittplatser med parksoffor anläggs dels längs gång- och cykelstråket och dels inne i parken vid 
det blommande buskaget.  
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Torg- och parkeringsytor kring Medborgarhuset 
 
Kommunen ska svara för projektering och utförande av torg- och parkeringsytor kring 
Medborgarhuset. Denna preliminära skiss utgör ett underlag för fortsatt projektering. Syftet är 
att så långt det är möjligt färdigställa all allmän platsmark i anslutning till Medborgarhuset. 
Det område som framgår i skissen kan därför komma att utökas för att även omfatta övrig 
planlagd allmän platsmark kring Medborgarhuset.  
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Utbyggnad av gatunät och gång- och cykelvägar, projekteringsunderlag (Sweco 2018) 
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BILAGA 5

Tidplan genomförande År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

Ansvar
Detaljplan och exploateringsavtal
Handläggning  
Detaljplanen vinner laga kraft
Vid ev överklagande av detaljplanen justeras tidplanen

Fastighetsbildning
Ansökan om fastighetsbildning Kommunen
Handläggning Lantmäteriet

Utbyggnad inom kvartersmark  
Rivning av bodar, ansökan rivningslov Kommunen
Projektering av bostadshus Byggaktörer
Ansökan om bygglov och anmälan Byggaktörer
Produktion Byggaktörer      
Besiktning/Inflyttning Byggaktörer

Utbyggnad av allmänna anläggningar     
Kompletterande markundersökning Kommunen
Marksanering Kommunen
Projektering av va, gata, gc-väg, torg och park Kommunen, BoKlok
Upphandling va-, gata och park Kommunen
Produktion, va-arbeten Kommunen
Produktion, gata och park Kommunen
Produktion, gata, gc-väg och park BoKlok
Produktion, ytskikt och finplanering BoKlok
Besiktning, va-arbeten Kommunen
Besiktning, gata och park Kommunen

Medborgarhuset
Utredningar och framtagande av förslag Kommunen
Projektering torgyta i anslutning till Medborgarhuset Kommunen
Upphandling Kommunen
Produktion torg Kommunen
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Detaljplanarbete pågår för Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun, där radhus med tillhörande 

parkeringar, vägar och grönyta planeras. Som underlag till detaljplanprocessen redovisar denna 

utredning förslag för en hållbar dagvattenhantering i samband med planerad exploatering. 

Dagvattenlösningar för hela området föreslås i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy. 

Utredningen omfattar följande:  

• Identifiering av relevanta riktlinjer enligt den dagvattenpolicy som antagits i Håbo kommun  

• Beskrivning av geotekniska förutsättningar och konsekvenserna av detta på 

dagvattenhanteringen i området  

• Beskrivning av avrinningsområde och recipient 

• Beskrivning av befintlig markanvändning och planerad exploatering i området  

• Förslag på principlösningar för en hållbar dagvattenhantering. 

• Flödes-, förorenings- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Systemlösning med föreslagna principer för en hållbar dagvattenhanterilang 

 

Följande underlagsmaterial har använts: 

• Illustrationsplan Björkvallen, BoKlok, 2019-01-29 

• Höjdsättning gata, allmän mark och kvartersmark, 2019-01-29 

• Dagvattenpolicy, Håbo kommun, 2017 

• Platsbesök Björkvallen, 2013-12-03 

 

2 DAGVATTENPOLICY I HÅBO KOMMUN 
Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Håbo kommun. Den säger bland annat: 

• Dagvatten ska där så är möjligt ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden för 

bostäder och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och biologisk 

mångfald genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den bebyggda miljön.  

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen bland annat 

genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och avrinningen. 

• Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas. 

• Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska passera 

vidare till det befintliga dagvattennätet. 

• Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska om möjligt inte öka i samband 

med exploatering. 

• Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande 

nära källan saknas. 
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• Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 

• Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 

• Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas 

• Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 

omhändertagande av dagvatten). 

• Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 

vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

• Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk 

• Dagvatten ska ej infiltreras om:  

- marken är förorenad eller om det finns misstanke om förorening.  

- det finns risk för förorening av grundvattnet.  

- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada.  

- naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 

ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 

dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 

planbeskrivningen. 

 

Föreliggande dagvattenutredning är framtagen baserad på dessa principer. 
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3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Det aktuella planområdet ligger i Bålsta i Håbo kommun, är cirka 3 hektar stort och består idag en 

fotbollsplan, två parkeringar med komplementsbyggnader, en boulebana samt ett par allmänna 

fastigheter och grönområde. Området angränsar till Bålstavägen i nordost, Västerhagsvägen i 

nordväst, en skola i sydväst samt omkringliggande bostadsområden. Området lutar generellt svagt 

från norr till söder. Bålstavägen lutar åt sydost och Västerhagsvägen västerut, i övrigt är området 

relativt plant. Parkeringen i norr är grusad och den i söder asfalterad och anlagd med 

dagvattenbrunnar. För planområdets avgränsning, se Figur 1. 

 

 

Figur 1. Planområdet gul linje. 

 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En geoteknisk undersökning utfördes 2014 (WSP, 2014). Slutsatsen från den utredningen är att 

grunden består överst av fyllning med varierande  tjocklek från knappt 0.5 m upp till nästan 2 m. 

Bålstavägen 

Västerhagsvägen 
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Fyllningen domineras av grusig sand med byggnadsrester (betong och tegel) även om lera och silt 

med humusinblandning förekommer i viss omfattning. Under fyllningen följer lera på sand och silt över 

en fast friktionsjord med okänd sammansättning. Grundvattennivån i ett grundvattenrör har registrerats 

till + 16.0 innebärande 0.4 m under omgivande markyta och antas sänkas i och med exploateringen 

med dränerade husgrunder. 

Med avseende på den höga grundvattennivån (0,4 m under markytan) i planområdet kan möjligheten 

till infiltration av dagvatten vara begränsad. Föreslagna infiltrationsanläggningar bör därför göras täta 

för att minska risken för att anläggningarna blir vattenmättade pga. grundvatteninträngning. 

Möjligheter till infiltration kan finnas i de övre fyllnadsmassorna, förutsatt att eventuella nya 

fyllnadsmassor också är genomsläppliga utan nollfraktion. 

Ett utsnitt av SGU:s kartmaterial, med jordartsförhållanden vid markytan samt lokaliseringen av 

planområdet visas i Figur 2.  

 

Figur 2. Geologisk karta, SGU 2017. Gult – postglacial finlera, rött – urberg, orangeprickat – 

postglacial sand, blått – morän (sandig-moig). Ungefärlig planområdesgräns i svart. 

 

 

3.3 AVRINNINGSOMRÅDE 

Planområdet avvattnas idag söderut till det så kallade Grönadalen-stråket söder om planområdet, som 

leder dagvatten från stora delar av Bålsta ut i Kalmarviken. Avrinningsområdet till Kalmarviken via 

Grönadalen-stråket visas i Figur 3. 
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Figur 3. Avrinningsområde till Kalmarviken via Grönadalen-stråket (grön) och planområdet (röd) (Scalgo, 2019). 

 

Befintliga dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området finns belägna i Bålstavägen, i gång- och 

cykelbanan vid Idrottsvägen (D800), vid den södra asfalterade parkeringen (D225) och runt 

fotbollsplanen (D300) och den grusade ytan i norr, se Figur 4. Information om dagvattenledningarnas 

vattengångar, dimensioner och systemets befintliga kapacitet är begränsad. D800-ledningen 

avvattnas troligtvis till en D300 och D150 som innan Gröndalstråket blir en D600-ledning. Det 

förutsätts att avvattningen av området idag fungerar, däremot bör flödet till systemet inte öka efter 

exploatering p.g.a. den troligtvis begränsade kapaciteten på ledningssträckan nedströms. 

 

Planområdet 
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Figur 4. Björkvallen med befintligt VA-system. Troliga ledningslutningar i blå. 

 

 

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer, MKN, uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015, om inte undantag 

meddelats i form av tidsfrist eller mindre stränga krav, och att statusen inte får försämras. För ytvatten 

finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status som i sin tur består av kvalitetsfaktorer med 

klassade parametrar såsom växtplankton och ljusförhållanden. Varje parameter klassas från god till 

dålig. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en övergripande ekologisk och 

kemisk status för vattenförekomsten. Den ekologiska statusen klassas som hög, god, måttlig, 

otillfredsställande eller dålig och den kemiska statusen som antingen god eller uppnår ej god. 

Information om vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer finns i databasen VISS. 

Aktuellt planområde avvattnas via Gröndalstråket till Mälaren-Prästfjärden. Den ekologiska statusen 

klassas som God och den kemiska statusen som Uppnår ej god. Den främsta orsaken att 

vattenförekomsten ej uppnår god kemisk status är industriella föroreningar, tributyltenn-föreningar och 

kvicksilver. 

Mälaren-Prästfjärden, planområdet och Gröndalstråket visas i Figur 5. 

D800 
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D225 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 

D300 oklar 

flödesriktning 
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Figur 5. Gröndal-stråket samt planområdet Björkvallen och recipienten Mälaren-Prästfjärden. 

 

3.5 PLANERAD EXPLOATERING 

BoKlok planerar att bygga lägenheter i flerbostadshus och kedjehus med tillhörande 

komplementsbyggnader, parkeringar och vägar. I området planeras även för ett grönt parkområde.  

Exploateringen kommer att medföra en förändrad markanvändning med ökad avrinning från området. 

En illustrationsplan över planområdet efter exploatering kan ses i Figur 6. 

 

Planområdet 

Björkvallen 

Mälaren-Prästfjärden 

Gröndal-stråket 
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Figur 6. Illustrationsplan Björkvallen (BoKlok Housing, 2019). 

 

  



 
12 | 10248436  • Björkvallen dagvattenutredning 

4 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 
I detta kapitel beskrivs föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet. I Figur 7 och Bilaga 1 visas 

en systemlösning i plan med föreslagna principlösningar, flödesvägar och anslutningspunkter.  

För att uppnå fördröjning och rening av dagvatten föreslås följande huvudprincip: 

• Lokal fördröjning och infiltration nära källan 

• Rening av små och medelstora flöden 

• Säker avledning av stora flöden 
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Figur 7. Föreslagen dagvattenhantering för Björkvallen. Se även Bilaga 1. 
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4.1 INFILTRATION 

Hållbar dagvattenhantering genom infiltration till grundvatten är en åtgärd som minskar behovet av 

bortledning och avlastar systemet. Inom området är förutsättningarna för infiltration troligen goda. 

Exploateringen kommer troligtvis innebära en del schakt och uppfyllnad. Även fyllnadsmaterialet bör 

ha egenskaper som tillåter infiltration, exempelvis sand/finsand med inblandning av grus och kross. 

4.2 HÖJDSÄTTNING 

En säker höjdsättning av området skyddar bebyggelsen mot ytligt förekommande dagvattenflöden från 

den egna tomtmarken samt från omgivande mark. Höjdsättningen bör utformas så att det dagvatten 

som inte infiltrerar på tomtmark och i lokala dagvattenåtgärder kan säkert ledas till dagvattensystemet 

i gata. Dränvatten måste också avledas på ett säkert sätt. Höjdsättningen av dagvattenanläggningarna 

är ett viktigt moment i dimensioneringen för att klara av att avvattna ett område både vid normala 

regntillfällen samt vid kraftiga regn. Byggherren måste få principen för dräneringssystemets funktion 

och utformning tydligt förklarad, samt vilka konsekvenser detta medför för utformningen av husens 

grundkonstruktion. 

För att systemet ska fungera tillfredsställande är det viktigt att höjdsättningen av marken görs korrekt. 

Ett riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. Därefter 

kan lutningen vara mellan cirka 1-2 % på resterande den av de ytor som inte får stå under vatten vid 

regn. Gräsmattor, om underbyggda med dränering, kan vara relativt plana och då fördröja 

millimetrarna av regnen. 

4.3 VÄXTBÄDDAR 

Växtbäddar fungerar som biofilter där dagvattnet renas och fördröjs. Reningen uppstår när dagvattnet 

passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla 

infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial är starr, gräsarter och örter som trivs i 

fuktängar.  I Figur 7 visas en principsektion på växtbädd där den översta utjämningsvolymen vanligtvis 

är 0,1-0,3m som underbyggs med ett lager av sand  och ett lager av dräneringsmaterial. Sandlagret 

kan antas ha en hålrumsvolym på cirka 15%. 1 m2 växtbädd ger därmed cirka 0,2-0,4 m3 

fördröjningsvolym beroende på uppbyggnad. 
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Figur 8. Principsektion för växtbädd med utjämningsvolym, vegetation, sandfilter och dränering (Stockholm Vatten 
och Avfall, 2018). 

 

Husen i planområdet föreslås förses med stuprörsutkastare som leder takvattnet till växtbäddar intill 

husen. Lokalisering av växtbäddarna anpassas till vart taken lutar och stuprör placeras. 

Växtbäddarnas botten ska anläggas med en dräneringsledning i botten för att förhindra 

vatteninfiltration under den anlagda växtbädden, vilket skulle kunna skada huskroppen. Sidorna på 

växtbädden kan bestå av sten, betong, tegel eller trä. I nuvarande förslag har växtbäddarna 

schablonmässigt placerats i hörnen av husen. Figur 9 och 10 visar ett exempel på växtbäddar intill 

hus. 

 



 
16 | 10248436  • Björkvallen dagvattenutredning 

 

Figur 9. Principskiss för biofilter med upphöjd konstruktion. (Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara 
städer, Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer, Vinnova 2014.) 

 

 

 

Figur 10. Exempel på växtbäddar intill hus. 

 

Parkeringarna i området föreslås också avvattnas till växtbäddar för rening och fördröjning.  
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Figur 11. Nedsänkt växtbädd intill parkering (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 

 

4.4 GENOMSLÄPPLIGA BELÄGGNINGAR 

För att öka möjligheterna för infiltration kan genomsläppliga beläggningar anläggas istället för 

hårdgjorda ytor vid till exempel parkeringsplatser och gångbanor. Den genomsläppliga beläggningen 

bidrar till en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av dagvattnet. Det finns 

olika typer av beläggningar som singel eller naturgrus, hålsten av betong eller genomsläppliga 

asfaltsbeläggningar. Figur 12 visar hur en genomsläpplig yta av hålsten kan se ut vid anläggning på 

parkeringsplats. Dessa beläggningar bör inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast 

koncentreras till en mindre del av ytan med igensättning som följd. Vid flöden som överstiger 

beläggningens infiltrationskapacitet bräddas flödet till dagvattensystemet i gata. Ytorna med 

genomsläpplig beläggning bör därför anläggas med lutning mot omkringliggande gaturum.  
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Figur 12. Överst: markarmering betonghålsplattor. Underst: Grusad gångväg. 

 

4.5 DAGVATTENSTRÅK I PARK 

I parkområdet söder om bostadsbebyggelsen föreslås ett öppet dagvattenstråk. Stråket fungerar på 

samma sätt som en växtbädd där rening genom infiltration och växtupptag. Till stråket avleds 

dagvatten från området både ytligt och via dagvattenledningarna i gatorna. Utloppsledningarna till 

stråket antas behöva vara minst 1 meter under mark varför stråket måste utföras minst 1 meter djupt 

vid anslutningarna av dagvattenledningarna. Stråket bör luta minst 5 promille men kan utföras gradvis 

grundare mot utloppet för att smälta ihop med övrig parkmark.  

En brunn med kupolsilsbetäckning anläggs i överkanten av anläggningen för bräddflöden. 

Infiltrationsförmågan ökar med bottenbredden då vattnet lättare kan infiltrera vid mindre regn. Botten 

bör vara minst 1 meter bred. Släntlutningen föreslås vara minst 1:2 men utförs med fördel flackare för 

att anpassas till parkmiljön och öka infiltrationsförmågan. Ett mer genomsläppligt filtermaterial följt av 

ett dränskikt anläggs under stråket för att marken inte ska bli sank mellan regnen. Genom att dränera 

stråket via filtermaterialet och dränledning behövs oftast inget bottenutlopp. Utan bottenutlopp ökar 

reningsgraden. För att stråket ska bibehålla sin infiltrationsförmåga behöver filter- och dränmaterialet 

bytas ut i botten när det satts igen. 

Stråket kan även meandras och anpassas med växter och större stenar för att reducera 

flödeshastigheten skapa en trevlig parkmiljö. Förslag på sektion visas i Figur 13. 
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Figur 13. Typsektion för dagvattenstråk med infiltration och bräddbrunn. 

 

Exempel på öppet dagvattenstråk visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på dagvattenstråk (Stockholm Vatten och Avfall, 2018). 
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5 BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redogörs för de beräkningar som utförts i denna utredning. Beräkningarna har 

huvudsakligen genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac 2019. Resultaten av 

dessa beräkningar har sedan legat till grund för den översiktliga dimensioneringen av 

dagvattenåtgärderna. Följande beräkningar har gjort och beskrivs nedan: 

• Flödes- och fördröjningsvolymsberäkningar före och efter exploatering  

• Föroreningsberäkningar före och efter exploatering med och utan rening.  

• Översiktlig dimensionering av dagvattenåtgärder 

Genomförda beräkningar baseras på teoretiska värden avseende avrinningskoefficienter. De 

avrinningskoefficienter som har använts utgör branschstandard och är tagna ur Svenskt Vattens 

publikation P110 för markanvändningar såsom tak, grönyta, parkering och gata. Då grådsytor på 

kvartersmark enligt Håbo kommun inte regleras i planen så antas innergårdarna var helt hårdgjorda. 

 

 

5.1 INDATA TILL BERÄKNINGAR  

 

I Tabell 1 sammanställs all indata i form av area per markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter 

() som ligger till grund för flödes-, förorenings- och volymberäkningarna. 

 

Tabell 1. Markanvändning, avrinningskoefficienter och area. 

Markanvändning  
Avrinningskoefficient 

( 

Planområde 

före 

exploatering  

(ha) 

Planområde 

efter 

exploatering  

(ha) 

Grönyta 0.10 2.2 0.20 

Parkering 0.80 0.10 0.40 

Lokalgata 0.80 0.70 1.0 

Tak 0.90 0.10 0.70 

Innergård (exkl. tak) 0.80 - 0.80 

Summa  3.1 3.1 
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5.2 FÖRORENINGAR OCH RENINGSEFFEKT 

Översiktliga beräkningar av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har genomförts 

med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Som indata till modellen används nederbörd, 636 

mm/år1, och kartlagd markanvändning i planområdet. Markanvändningen före exploatering har 

uppskattats utifrån flygbild samt platsbesök och markanvändningen efter exploatering har hämtats från 

föreslagen illustrationsplan.  

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för grönyta, parkering, 

lokalgata, tak och gårdsmark (exkl. tak) använts. Reningseffekten för växtbäddar samt infiltrationsstråk 

kan avläsas i Tabell 2. Värdena på reningseffekt baseras på en sammanställning av olika 

forskningsresultat gjord för verktyget StormTac. Resultaten kan variera kraftigt sinsemellan. Det 

innebär att värdena på reduktionsgrad inte är exakta men kan användas som en indikation. 

Reningseffekten påverkas även av hur den aktuella anläggningen underhålls.  

 

Tabell 2. Reduktionsgrad av olika lösningar (StormTac 2019). 

Reduktions- 
Grad (%) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

Biofilter 
(växtbäddar) 

65 40 80 65 85 85 25 75 50 80 60 85 85 

Infiltrationsstråk 60 45 90 70 85 95 50 75 60 75 70 90 90 

Alla ytor kommer i realiteten inte kunna avvattnas till en anläggning för rening och fördröjning p.g.a 

nivåer, utrymmen, andra ledningsslag i gatorna mm. I föroreningsberäkningarna antas därför att 3/4 av 

husen, innergårdarna och parkeringarna kan avvattnas till växtbäddar och sedan vidare till 

dagvattenstråket och att lokalgatorna i kvarteret kan avvattnas till dagvattenstråket. 

Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 

årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 

genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till 

dagvattensystemet) avses.  I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och 

föroreningsbelastning (kg/år) efter exploatering med och utan rening. Följande föroreningar har 

beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), 

kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För 

samtliga ämnen avses totalhalter. Dessa beräkningar utförs utan klimatfaktor. 

För att undersöka huruvida planområdet bidrar till eller försvårar att MKN för Mälaren-Prästfjärden 

uppfylls är det belastning kg/år som är mest relevant. Vid användandet av riktvärden för dagvatten 

behöver värdena anpassas till aktuell vattenförekomst och status på dess kvalitetsfaktorer för att 

kunna användas till att utröna effekten på vattenförekomsten. Samtliga framräknade årsmedelhalter 

har dock även jämförts med Riktvärdesgruppend (RTK) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 

nivå 2M2 i enlighet med Håbo kommuns dagvattenpolicy då riktvärdena ändå kan ge en indikation på 

hur förorenat dagvattnet från planområdet är i förhållande till liknande områden och ge en bild av 

omfattningen av åtgärder som erfordras. Nivå 2 gäller för områden som inte ansluter direkt till recipient 

och M avser utlopp i en mindre recipient såsom mindre sjö eller grund havsvik.  

                                                      
1 Uppmätt nederbörd i Stockholm justerat efter mätförluster med faktor 1,18 i enlighet med SMHI. 

2 Riktvärdesgruppen, RTK; Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting, 2009. 
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Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter, föroreningsbelastning och reningseffekter 

presenteras i Tabell 3 och 4. 

 

Tabell 3. Årsmedelhalter (mg/l och µg/l) av föroreningar i dagvatten och basflöde från planområdet före och efter 
exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet Planområde nuläge Planområde efter 
Planområde efter 

med rening 
Riktvärden 2M 

P µg/l 129 107 58,6 180 

N µg/l 1214 1483 1011 2500 

Pb µg/l 8 8,88 3,24 10 

Cu µg/l 20 20,24 9,96 30 

Zn µg/l 49 53,29 19,54 90 

Cd µg/l 0,22 0,36 0,12 0,50 

Cr µg/l 2,28 3,98 3,02 15 

Ni µg/l 1,54 2,52 1,11 30 

Hg µg/l 0,033 0,04 0,02 0,070 

Susp µg/l 45952 51717 22000 60000 

Olja µg/l 176 243 124 700 

PAH µg/l 0,219 0,52 0,18 - 

BaP µg/l 0,007 0,01 0,00 0,070 

 

Föroreningsberäkningarna visar att inga föroreningar överstiger riktvärdena 2M efter exploatering. 

Halterna av fosfor sjunker efter exploatering då avrinningen från området ökar samtidigt som andelen 

grönytor med fosforbelastning reduceras. De flesta övriga halter ökar efter exploatering. Efter rening 

reduceras i princip samtliga halter jämfört med före exploatering. 
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Tabell 4. Årlig föroreningsbelastning (kg/år) före och efter exploatering, med och utan rening. 

Ämne Enhet 

Planområde  

nuläge 

Planområde  

efter  

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

Planområde 

efter med rening 

Förändring 

jämfört med 

nuläge (%) 

P kg/år 1,08 1.8 68 1,00 -8 

N kg/år 10 25,2 147 17,19 69 

Pb kg/år 0,069 0,15 117 0,06 -21 

Cu kg/år 0,16 0,34 103 0,17 0 

Zn kg/år 0,41 0,90 118 0,33 -20 

Cd kg/år 0,0019 0,006 221 0,00 10 

Cr kg/år 0,019 0,068 253 0,05 167 

Ni kg/år 0,013 0,043 230 0,02 46 

Hg kg/år 0,00027 0,001 121 0,00035 25 

SS kg/år 386 879 128 374 -3 

olja kg/år 1,4 4,13 179 2,11 43 

PAH kg/år 0,0018 0,009 378 0,0031 66 

BaP kg/år 0,000061 0,00022 261 0,000078 27 

 

Resultaten visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter exploatering 

utan åtgärder. Efter rening ökar belastningen av kväve, krom, nickel, kvicksilver, olja, PAH och BaP 

medans belastningen av fosfor, bly, koppar, zink och suspenderat material minskar. 

Kravet som sätts på utsläpp kopplat till vattenförekomstens status är att planförslaget inte får resultera 

i att enskilda kvalitetsfaktorer för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden försämras över en 

klassgräns. Är kvalitetsparametern klassad som dålig får den inte försämras alls.  

De relevanta klassade biologiska kvalitetsfaktorerna kopplat till utsläpp av näringsämnen i dagvatten 

från aktuellt planområdet är växtplankton, bottenfauna, makrofyter och syrgasförhållanden. Enligt 

SMHIs vattenwebb så har avrinningsområdet till Mälaren-Prästfjärden en total belastning av fosfor på 

676 kg/år och kväve på 15484 kg/år, främst via Bålsta avloppsreningsverk. Fosfor är den viktigaste 

parametern att analysera gällande övergödning och den minskar efter rening jämfört med nuläget.  

De relevanta klassade fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna är ljusförhållanden och särskilt förorenade 

ämnen såsom tungmetaller och nitrat. Ljusförhållanden påverkas till största del av suspenderat 

material, vars belastning inte ökar efter rening. Gällande särskilt förorenade ämnen så bedöms inte 

den ringa belastningen av dessa ämnen från planområdet efter rening påverka kvalitetsfaktorn. 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av planområdet då det inte är beläget nära 

recipienten. 

Utsläpp av prioriterade kemiska ämnen såsom bekämpningsmedel och industriella föroreningar 

bedöms inte påverkas av planförslaget. 

5.3 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Enligt branschstandard Svenskt Vatten P110 är principerna för dimensioneringen med flera 

säkerhetsnivåer följande: 
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a) Säkerhetsnivå för skador vid översvämningar uttrycks som återkomsttid för nederbörd eller 

vattennivå i sjöar och vattendrag.  

b) På grund av klimatförändringar kommer nederbördsintensiteten att öka och därför ska 

dimensionerande regn ökas med en klimatfaktor. Bedömning av storleken på klimatfaktorn 

ska göras vid varje tillfälle utifrån det senaste kunskapsläget presenterat av SMHI. 

Klimatfaktorn i nuläget (kunskapsläge dec 2015) har valts till 1,25 för regn med varaktighet 

upp till 60 min och till 1,2 för regn med längre varaktighet än 60 min . 

c) Dagvattenledningar dimensioneras för hjässnivå (fullt rör) och trycklinje i marknivå.  

d) Vatten som inte får plats i ledningssystemet ger upphov till marköversvämning och ska kunna 

hanteras på markytan utan att skador uppkommer på byggnader och anläggningar. Det styr 

utformning och höjdsättning av mark och byggnader.  

e) Dimensionerande varaktighet för regnet ska beräknas och anges. Minsta dimensionerande 

varaktighet är 10 min. För mindre områden med kortare rinntider används normalt 10 minuters 

varaktighet för regnet. Vid större områden med längre rinntider beräknas systemet med olika 

varaktigheter, för att bestämma dimensionerande regnvaraktighet.  

f) Dimensionering av fördröjning och fördröjningsmagasin.  

 

  

Figur 15. Utdrag från P110 sidan 42, minimikrav vid dimensionering av nya dagvattensystem. 

I denna utredning har säkerhetsnivån Tät bostadsbebyggelse använts, dvs. 5-årsregn för fylld ledning, 

20-årsregn för trycklinje i marknivå och 100-årsregn för marköversvämning med skador på byggnader 

och anläggningar.  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från områden används metodiken ”rationella 

metoden” enligt P110: 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

där 

• qd dim= dimensionerande flödet (l/s) 

• A = avrinningsområdets area (ha) 

• ϕ = avrinningskoefficient 

• i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

• tr = regnets varaktighet (min) 

• C = klimatfaktor 

 

Resultaten av flödesberäkningarna visas i Tabell 5. 
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Tabell 5. Dimensionerande flöde före och efter exploatering av planområdet. 

 Enhet 

Planområde  

före exploatering, 20-

årsregn utan klimatfaktor 

Planområde  

efter exploatering, 20-

årsregn med klimatfaktor 

1,25 

Dimensionerande flöde 5-årsregn l/s 170 550 

Dimensionerande flöde 20-årsregn l/s 270 860 

Dimensionerande flöde 100-årsregn l/s 460 1200 

 

Det dimensionerande flödet ökar med cirka 300% efter exploatering utan åtgärder.  

Erfordrad fördröjningsvolym för ett 20-årsregn har beräknats utifrån antagandet att flödet inte ska öka 

jämfört med dagens läge. Volymsberäkningarna har gjorts för ett 20-årsregn och med den varaktighet 

som ger störst volym (för detta område 20 min) samt med klimatfaktor 1,25.  

För att beräkna fördröjningsvolymer används metodiken ”beräkning av volym med hänsyn till rinntid” 

enligt P110: 

𝑉 = 0,06 ∗ 𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2∗𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛
  

där 

• V= specifik magasinsvolym (m3/hared) 

• iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s ha) 

• tregn = regnvaraktighet (min) 

• trinn = rinntid (min) 

• K = specifik avtappning från magasinet (l/s hared) 

 

Beräkningar av fördröjningsvolymer har utförts med hänsyn till att det inte sker en konstant 

avtappning. Utflöde har satts till 2/3 av önskat maximalt utflöde (d.v.s. 2/3 av utflödet från området i 

nuläget vid ett 20-årsregn) enligt P110. 

Resultaten av fördröjningsvolymsberäkningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Erfordrad fördröjningsvolym (m3) och dimensionering av dagvattenlösningar efter exploatering. 

 Enhet 

20-årsregn efter 

exploatering, med 

klimatfaktor 1,25 

Erfordrad fördröjningsvolym m3 470 

Fördröjningsvolym tillgänglig i öppet dagvattenstråk i parken 

(1 m djup) 
m3 290 

Fördröjningsvolym i växtbäddar (0,3 m3 volym per m2 

växtbädd) 
m3 180 

 



 
26 | 10248436  • Björkvallen dagvattenutredning 

I systemlösningen finns förslag på lokalisering av växtbäddar vid hustak och parkeringar och 

dagvattenstråk i parkmark. Beroende på lutningar på taken och placering av stuprör etc. kan 

placeringarna justeras och ytorna och volymerna omfördelas, sålänge som den totala beräknade 

erfordrade fördröjningsvolymen och reningseffekten erhålls. 

 

6 SKYFALL OCH KONSEKVENS VID 
ÖVERSVÄMNING 

Vid skyfall större än dagvattensystemet är dimensionerat för så måste dagvattnet på ett säkert sätt 

kunna avledas ytligt till områden där översvämning kan ske utan allvarliga konsekvenser.  

Länsstyrelsen (2018) rekommenderar att  

•  Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från 

minst ett 100-årsregn. 

•  Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder 

säkerställs. 

•  Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

•  Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 

För att i detalj utreda konsekvenser vid ett skyfall med hänsyn till infiltrationsförmåga och ledningar 

erfordras en kombinerade ledningsnät och tvådimensionell ytavrinningsmodell typ MIKE FLOOD. I 

denna utredning har en förenklad skyfallskartering utförts med verktyget Scalgo Live 

(www.scalgo.com). En förenklad analys anses tillräcklig i detta skede. Indata består av Lantmäteriets 

GSD-höjddata grid 2+. Detta innebär att detaljer såsom kantsten och mindre diken inte är inkluderade. 

I verktyget kan översvämningar simuleras med en viss regnmängd (mm). För en viss regnmängd fylls 

lågpunkterna i modellområdet tills dessa är fulla. När en lågpunkt är full rinner regnvattnet till nästa 

nedströms liggande lågpunkt och fyller upp den o.s.v. Karteringen är konservativ och ingen hänsyn tas 

till ledningsnätets kapacitet eller avrinningskoefficienter, dvs att en del av regnvattnet kan infiltreras 

eller avdunstas. Modellen visar hur vattnet teoretiskt rör sig i de lägst liggande stråken, men tar inte 

hänsyn till hur marken påverkar flödet genom olika strömningsmotstånd hos olika marktyper, vilka 

vattennivåer som uppkommer längs flödesvägarna, eller hur strömningen påverkas av flödesvägarnas 

lutning.  

Som indata har ny höjdsättning (RH2000) av gata, allmän mark och kvartersmark samt huskroppar 

använts (2019-01-29). 

Lokala förutsättningar som markens infiltrationskapacitet, dagvattennätets dimensionering, 

exploateringsgrad och topografi kan ge utslag på resultatet av skyfallskarteringen. För att ta hänsyn till 

några lokala förutsättningar har några antaganden gjorts gällande dagvattenledningarnas kapacitet 

och markens infiltrationskapacitet. 

Vid kartering av markavrinning kan hänsyn tas till ledningsnätets kapacitet genom att dess kapacitet 

dras av från regnvolymen. Det vill säga att den del av regnet som antas kunna tas om hand av 

ledningsnätet dras bort från det studerade regnet (MSB, 2017). Ett befintligt ledningsnät är ofta 

dimensionerat för mellan 2- och 10-års regn med varaktighet 10 minuter. Detta innebär att mellan 20-

40 % av vattnet vid ett 10-minuters 100-årsregn då avleds via ledningsnätet.  

http://www.scalgo.com/
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Vid stora skyfall kan ledningsnätet bland annat sätta igen i brunnar och sluta fungera. För att 

analysera konsekvensen av detta har både alternativ med och utan hänsyn till ett ledningsnät 

studerats. 

Ingen hänsyn har tagits till växtbäddar på kvartersmark då dessa inte bidrar med någon större 

volymreduktion vid extrema skyfall såsom 100-årsregn. 

För att ta hänsyn till markens infiltrationskapacitet behöver en avrinningskoefficient för 

markanvändningen uppskattas. Vid ett 100-årsregn uppskattas avrinningskoefficienten i befintlig och 

ny bebyggelse till 0,65 (Svenskt Vatten P110, 2016).  

Om marken är mättad av tidigare regn närmar sig avrinningen dock 100% och analys med och utan 

genomsläppliga ytor har utförts. 

Avrinningsområdets totala storlek (se Figur 3) till planområdet är cirka 60 hektar och uppskattningsvis 

är rinntiden till planområdet då helaavrinningsområdet bidrar cirka en timme. Inom planområdet är 

rinntiden till lågpunkterna betydligt kortare och regnvolymer som representerar kortare regn kan därför 

väljas om man bara vill studera vad som sker inom planområdet utan tillskott utifrån.  

Regnvolym för olika scenarier beskrivna ovan visas i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Regnvolym för olika 100-årsregn med och utan hänsyn till ledningsnät och infiltration. 
φ=avrinningskoefficient. 

 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ= 0,65 

Med 

ledningsnät 

kapacitet 5-

årsregn med 

φ=1 

Utan 

ledningsnät 

med φ= 0,65 

Utan 

ledningsnät 

med φ=1 

10-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 
12.99 mm 
 

25.82 mm 
 

23.82 mm 
 

36.65 mm 
 

30-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 3.62 mm 23.07 mm 36.12 mm 55.57 mm 

60-minuters 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,25 0 mm 
3.18 mm 
 

47.72 mm 68.18 mm 

 

För regnvolymer större än 10 mm kan ingen större skillnad vad gäller översvämmade områden ses för 

de olika analyserade regnvolymerna då lågpunkterna i området fylls upp snabbt. Däremot uppstår 

större flöden till och från lågpunkterna vilket i sig innebär en större risk.  Rinnvägarna kan ses i Bilaga  

Resultaten för ett 10-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 och hänsyn till ledningsnät och 

avrinningskoefficient (regnvolym 13 mm) och ett 60-minuters 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 utan 

hänsyn till ledningsnät eller avrinningskoefficient (regnvolym 68 mm) visas för befintlig situation i 

Bilaga 2 och efter exploatering i Bilaga 3. Dessa scenarier har valts då de representerar två extremer 

av ett teoretiskt 100-årsregn och sanningen troligtvis ligger någonstans emellan. 

Före exploatering ansamlas en vattenvolym i sydöstra hörnet av fotbollsplanen, vid nordvästra hörnet 

av Idrottsvägen och vid skolan vid Idrottsvägen (se Bilaga 2). 

Efter exploatering med ny höjdsättning och byggnader översvämmas främst lågpunkten i nya 

korsningen inom planen och instängda områden på kvartersmark. Vattenvolymen vid skolan flyttas till 

en ny lågpunkt. 
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Översvämningsvolymer bör styras till de områden där de gör minst skada. Med implementering av 

diket i parken sydväst om bebyggelsen kan vatten avledas och fördröjas, innan det stiger upp mot 

omkringliggande fastigheter. Lågpunkter såsom den planerade i gatukorsningen av området bör 

undvikas i största möjliga mån. För att undvika att dagvatten från omkringliggande gator såsom 

Bålstavägen avrinner in i kvarteret så bör även den höjdsättningen ses över samt avskärande åtgärder 

i form av kantsten, farthinder eller liknande anläggas i korsningarna till dessa gator om inte lågpunkten 

i området går att undvika. Att endast installera extra brunnar hjälper inte vid extremskyfall, det kan 

dock vara en god idé i lokala lågpunkter för att undvika stående vatten om en brunn sätter igen. 

En analys med dike och med dike och kantsten mot Bålstavägen har utförts och visas i Bilaga 4 och 5, 

se även Figur 15. Ingen större skillnad kan ses eftersom samma instängda områden i kvarteren och i 

gatukorsningen kvarstår, som fylls upp innan det rinner vidare till det nya diket. Vattnet som avrinner 

inom planen är nog för att fylla lågpunkterna såsom den vid korsningen och tillskottet som tas bort från 

Bålstavägen ger en liten effekt. 

 

 

Figur 16. Instängda områden och vattendjup vid 10-minuters 100-årsregn med hänsyn till infiltration och 
ledningsnät (blå skala) och 60-minuters 100-årsregn utan hänsyn till infiltration och ledningsnät (röd skala). 
Rinnvägar visas i blå. Se även Bilaga 5. 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Instängt område 

Dike 
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Utloppsvägar inifrån kvarteren ut mot gatan måste säkerhetsställas. Skyfallsanalysen använder 

höjddata med ett 2x2 meter rutnät och tar inte hänsyn till mindre öppningar mellan kvarteren ut mot 

gatan som kanske redan finns. För att helt undvika översvämning i området behöver höjdsättning 

göras så att vattnet kan avledas med självfall mot diket i parken där vatten tillfälligt kan ställa sig innan 

det rinner undan i ledningsnätet. 

Exploateringen bidrar också till att mer vatten avrinner nedströms mot Västerängsskolan och 

Spovägen vid skyfall än före exploatering på grund av de ökade hårdgjorda ytorna. 

Fördröjningsåtgärder är därför extra viktigt för att reducera den ökningen. 

  

7 FORTSATT ARBETE 
Rekommenderat arbete i efterföljande steg inkluderar: 

• Inmätning av dagvattenledningar och dagvattenbrunnar i området med avseende på nivå, 

dimension och kondition. 

• Höjdsättning av gata och fastighetsmark för att undvika instängda områden och säkra 

avvattningen mot ytor där översvämning kan ske utan stora skador. 

• Projektering av dagvattenåtgärder på allmän mark och kvartersmark och flytt av befintliga VA-

ledningsstråk. 

 

 

8 SLUTSATS 
Förslag på en hållbar dagvattenhantering som underlag till detaljplanprocessen för Björkvallen har 

redovisats och beräkningar på flöden och föroreningar har utförts. Åtgärder såsom växtbäddar och 

infiltrationsstråk har beskrivits och dimensionerats för att fördröja och rena dagvattnet. Resultaten från 

föroreningsberäkningarna visar att belastningen av alla föroreningar i dagvattnet på årsbasis ökar efter 

exploatering utan åtgärder. Efter rening då 3/4 av husen, innergårdarna och parkeringarna leds via 

växtbäddar och att lokalgatorna i kvarteret avvattnas till infiltrationsstråket så ökar några ämnen 

marginellt. Den sammanvägda bedömningen är att om föreslagna åtgärder genomförs och underhålls 

så kommer planförslaget inte bidra till att status för MKN för vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden 

försämras. Några ämnen reduceras istället jämfört med dagens läge vilket bidrar till en förbättring av 

status i vattenförekomsten. Dagvattensystemets befintliga kapacitet är oklar. Genom att inte öka 

flödena jämfört med nuläget så ökar inte belastningen på systemet. Ett par riskområden såsom 

lågpunkten i den nya gatukorsningen, vändplanen vid Idrottsvägen och instängda områden på 

kvartersmark har identifierats där höjdsättningen bör ses över så att avvattning kan ske mot ytor där 

översvämning kan ske utan stora skador. 
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
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Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 

Arenavägen 7 
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Tel: +46 10 7225000 

http://www.wspgroup.se 
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Sign Bolaget, Kommunen 

GENOMFÖRANDEAVTAL FÖR BJÖRKVALLEN MED 

ÖVERLÅTELSE AV MARK – Detaljplan för fastigheten Bålsta 

2:69 m. fl. Björkvallen 

 

§ 1 PARTER 

Mellan Håbo kommun (212000-0241), nedan kallad Kommunen och Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529), nedan kallad Bolaget, träffas följande genomförandeavtal, nedan kallad Av-

talet. 

§ 2 MARKÄGANDE, TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

Kommunen och BoKlok Housing AB har i juli 2013 träffat ramavtal avseende exploatering av 

del av Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen. Ramavtalet reglerar parternas åtaganden vad avser 

framtagande av detaljplan samt ramar för det köpe- och exploateringsavtal som parterna avsåg 

att träffa.  

 

I det planarbete som bedrivits har både BoKlok Housing AB/BoKlok Mark och Exploatering 

AB och Solfältet Fastighets AB deltagit. Ett förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 m.fl. , 

Björkvallen finns nu framtaget, nedan kallad Detaljplanen, se Bilaga 1. 

 

På den del av planområdet som detta avtal omfattar ska ett flerbostadshus uppföras. Parterna 

har enats att Solfältet Fastighets AB ska anvisas denna byggrätt medan BoKlok Mark och Ex-

ploatering AB anvisas övriga nya byggrätter inom planområdet. 

 

Bolaget är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Håbo 

kommun. Bolaget är medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta Detaljpla-

nen. Innan Detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige ska Avtalet vara undertecknat. 

§ 3 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV MARK  

I samband med detta avtals ingående ska Kommunen överlåta del av fastigheterna Bålsta 2:69 

och Bålsta 2:147, nedan kallad Exploateringsområdet, till Bolaget, se Bilaga 2. Marköverlå-

telsen regleras i separat avtal, se Bilaga 3. 

 

Bolaget ska överlåta den del av fastigheten Bålsta 2:316 som utgör kvartersmark för parkering 

(markerat med P på plankartan) i Detaljplanen till Kommunen. Marköverlåtelsen regleras i 

separat överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 4. 

§ 4 VILLKOR FÖR GILTIGHET  

Avtalet ska för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom beslut 

som vinner laga kraft. 

 

Avtalet är beroende av att Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Håbo kommun, genom 

beslut som vinner laga kraft samt att fastighetsbildning kan ske i enlighet med överlåtelseavta-

let, se Bilaga 3 och § 3.  
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Avtalet är även beroende av att Bolaget överlåter den del av fastigheten Bålsta 2:316 som ut-

gör kvartersmark för bostäder till BoKlok Mark och Exploatering (556979-7516). 

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 

någondera parten.   

§ 5 LEDNINGSRÄTT 

Inom Exploateringsområdet finns en befintlig ledningsrätt (03-94:320.1) för fjärrvärmeled-

ningar. Det åvilar Bolaget att förbereda, anpassa och utföra planerad utbyggnad inom Exploa-

teringsområdet så att denna upplåtna rätt inte påverkas. Om ändringar i befintlig ledningsrätt 

behöver ske åvilar det Bolaget att träffa överenskommelse med ledningsrättsinnehavaren om 

detta.  

 

§ 6 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

6.1 Bebyggelse på kvartersmark 

Bolaget bekostar all exploatering inom kvartersmark såsom projektering, bygg- och anlägg-

ningsåtgärder, byggsamordning, bygglovavgifter med mera. Bolaget svarar vidare för kostna-

der förknippade med omläggning av befintliga ledningar eller andra anläggningar inom Ex-

ploateringsområdet. Detta gäller till exempel den fjärrvärmeledning som passerar inom det 

markreservat som markerats med u på plankartan.  

 

Bolaget utför och bekostar den projektering och de anläggningsarbeten som krävs för att 

uppnå en god funktionell anpassning mellan kvartersmark och allmän platsmark. Detta gäller 

till exempel de stödmurar och eventuell spontning som behöver utföras i fastighetsgräns eller 

på anslutande markområden för att möjliggöra planerad byggnation. Alla åtgärder som påver-

kar kommunens möjligheter att utföra planerade allmänna anläggningar ska granskas och 

godkännas av Kommunen. Upprättade handlingar ska skriftligen vara godkända innan utfö-

rande får ske. Kommunens granskningstid uppgår till tio arbetsdagar från det att handlingar 

inkommit till Kommunen.  

 

6.2 Etablering/upplag 

Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska ske på kvartersmark. Bolaget äger inte rätt att 

utan tillstånd nyttja Kommunens mark eller allmän platsmark inom eller utanför Exploate-

ringsområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets bebyggande. 

 

6.3 Kommunala anläggningar 

Kommunen och BoKlok Mark och Exploatering AB (556673-3829) svarar för projektering 

och utförande av de anläggningar som beskrivs i den omfattnings- och utförandebeskrivning 

som bifogas Avtalet, se Bilaga 5.  

 

6.4 Samordning 

Bolaget ska samordna sina entreprenader med Kommunens olika entreprenörer, övriga bygg-

aktörer inom planområdet, berörda myndigheter och med de ledningsdragande bolagen. Bola-

get ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras för Kommunens projektgrupp så att 

samordning kan ske. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmän plats-



3 (6) 
 

Sign Exploatören, Kommunen 

 

mark respektive kvartersmark inte krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas 

fram senast när Detaljplanen vunnit laga kraft, se även Bilaga 6.  

Kommunen och Bolaget förbinder sig att ömsesidigt 

- genomföra anläggningsarbeten inom planområdet och på intilliggande allmän plats 

i enlighet med detaljplanen och upprättade avtal.  

- utföra sina åtaganden i enlighet med upprättad tidplan. 

- samordna sina exploateringsåtgärder vad avser utformning och kvalitet.  

- samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvarters-

mark och allmän platsmark är anpassade vad avser läge och höjd. 

 

Bolaget svarar för och bekostar projektering samt genomförande av återställandearbeten, som 

måste göras i allmän platsmark invid den blivande kvartersmarken, till följd av Bolagets 

bygg- och anläggningsarbeten på kvartersmark.  

 

Om Bolagets entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar som är 

befintliga eller under pågående byggnation, återställer Kommunen dessa. Kostnaden för åter-

ställandet debiteras Bolaget.  

 

Bolaget svarar för att samordning sker med Västerängsskolan i syfte att tillförsäkra en säker 

skolväg under byggtiden.  

 

6.5 Anläggningsavgift vatten och avlopp 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för anslutning av renvatten, spillvatten och dagvatten 

enligt gällande taxa vid anslutningstillfället. Kommunen har rätt att ta ut anläggningsavgiften 

när så kallad förbindelsepunkt har upprättats. 

6.6 Byggskede 

Konsekvenser för miljö och hälsa ska minimeras. Bolaget ska ställa krav på de projektörer 

och entreprenörer som anlitas och följa upp att miljöpåverkan utreds och redovisas samt att 

åtgärdsplaner tas fram och genomförs.  

6.7 Dagvatten 

Bolaget har tagit del av framtagen dagvattenutredning, se Bilaga 7. Bolaget ska utföra och be-

kosta alla åtgärder som krävs på kvartersmark för att uppnå de krav som ställs vad avser lokal 

fördröjning och infiltration nära källan. Fyllnadsmassor ska ha egenskaper som tillåter infilt-

ration. Bolaget är medvetet om att dagvattenutredningen utgår från att 26 % av markytan 

inom planområdet ska vara genomsläpplig. Höjdsättningen vad avser dagvattenanläggningar 

ska medge säker avledning av dräneringsvatten. Dagvattenhanteringen ska förprojekteras och 

projekteras i samråd med kommunens va-avdelning. 

6.8  Parkering  

Parkeringsbehovet ska lösas i enlighet med kommunens parkeringspolicy som säger att det 

ska finnas en parkeringsplats per bostad, dock för lägenheter om 2 rum och kök gäller talet 

0,8 per bostad och för 1 rum och kök gäller 0,6.  
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§ 7 ÖVRIGA VILLKOR 

7.1 Säkerhet 

Bolaget ska som säkerhet för sina åtaganden enligt Avtalet ställa säkerhet i form av pantbrev 

med bästa rätt i den fastighet som ska bildas för Exploateringsområdet, se även Bilaga 3. Sä-

kerheten ska uppgå till två miljoner kronor.  

7.2 Överlåtelse av Exploateringsområdet 

Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite om två miljoner kronor (penningvärde 2019-06-01), 

att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar 

samtliga förpliktelser avseende Exploateringsområdet genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse.  

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i Genomförandeavtalet mel-

lan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB.  Kopia av avtalet bifogas. Köparen ska vid 

överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid utestående 

förpliktelser, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text in-

tas i överlåtelsehandlingen.”  

Vid överlåtelse av Exploateringsområdet ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till 

Kommunen översända en bestyrkt kopia av överlåtelsehandlingen.  

Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 

lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag eller fusionering av 

bolag. 

7.3 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens skrift-

liga medgivande överlåtas på annan. Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos 

Bolaget eller dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. På be-

gäran av Kommunen ska Bolaget lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena 

och om Bolagets framtida möjligheter att uppfylla avtalet. Kommunen ska skriftligen medge 

väsentliga ägarförhållanden hos Bolaget.  

För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den överlå-

tande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både har goda 

ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen tillfredsställande erfaren-

het av att genomföra liknande projekt.  

7.4 Viten 

Om Bolaget brister i det rätta fullgörandet av Avtalet ska Bolaget till Kommunen erlägga vite 

i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vites-

grundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 

vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan 

komma att ersätta det.  
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7.5 Kartunderlag 

Bolaget förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande 

samtliga förekommande detaljer. Syftet är att kommunens primärkarta ska kunna uppdateras. 

§ 8 TVIST 

Tvist angående tolkning av Avtalet 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 Solfältet Fastighets AB 

        

 

        

………………………………………..   ……………………………………………… 

        

 

………………………………………..   ……………………………………………… 
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BILAGOR 

Till Avtalet hör följande bilagor: 

Bilaga 1 Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl. (endast 

plankarta biläggs).   

Bilaga 2 Exploateringsområdet. 

Bilaga 3 Avtal om överlåtelse av mark. 

Bilaga 4 Överenskommelse om fastighetsreglering 

Bilaga 5  Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar.  

Bilaga 6 Utkast till tidplan. 

Bilaga 7 Dagvattenutredning Björkvallen, WSP 2018-03-22 

Bilaga 8 Principskiss va 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 250 Dnr 2019/00378 

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastighet-
erna Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för omarbetning i enlighet 

med Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkanden.   

Sammanfattning 

Sedan 2015 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. 

(Gästis). Detaljplanen föreslås i ett parallellt ärende för antagande av kom-

munfullmäktige. Detaljplanen syftar till att ändra dagens användning för ho-

tellverksamhet till bostäder, samt att möjliggöra för nya bostadshus. 

För att genomföra detaljplanen kräver ett fåtal frågor reglering via separat 

avtal, detta exploateringsavtal. Avtalet reglerar främst att exploatören köper 

mark av kommunen för 230 000 kr och att det inrättas ett servitut för att sä-

kerställa transporter genom området för avfall och kommunens vägunder-

håll. Exploatören ska även stå för samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen innehåller ingen allmän plats, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 197 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal  

Bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning 

med hänvisning till Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkan-

den i ärende 2015/00228 (KS 2019-11-25 § 249).  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först yrkandet om återremiss 

och frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.    

______________ 

Ärende 18



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista    

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 197 Dnr 2019/00378 

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastighet-
erna Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå exploateringsavtal

avseende detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl. (Gästis), enligt bi-

laga   

Sammanfattning 

Sedan 2015 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. 

(Gästis). Detaljplanen föreslås i ett parallellt ärende för antagande av kom-

munfullmäktige. Detaljplanen syftar till att ändra dagens användning för ho-

tellverksamhet till bostäder, samt att möjliggöra för nya bostadshus. 

För att genomföra detaljplanen kräver ett fåtal frågor reglering via separat 

avtal, detta exploateringsavtal. Avtalet reglerar främst att exploatören köper 

mark av kommunen för 230 000kr och att det inrättas ett servitut för att sä-

kerställa transporter genom området för avfall och kommunens vägunder-

håll. Exploatören ska även stå för samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen innehåller ingen allmän palts, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal 

Bilaga 2   

______________ 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-10-23 KS 2019/00378 nr 92539 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

 

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheterna Bålsta 
1:124 m.fl. (Gästis). 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå exploateringsavtal 

avseende detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl. (Gästis), enligt 

bilaga   

 

Sammanfattning 

Sedan 2015 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. 

(Gästis). Detaljplanen föreslås i ett parallellt ärende för antagande av 

kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till att ändra dagens användning 

för hotellverksamhet till bostäder, samt att möjliggöra för nya bostadshus. 

För att genomföra detaljplanen kräver ett fåtal frågor reglering via separat 

avtal, detta exploateringsavtal. Avtalet reglerar främst att exploatören köper 

mark av kommunen för 230 000kr och att det inrättas ett servitut för att 

säkerställa transporter genom området för avfall och kommunens 

vägunderhåll. Exploatören ska även stå för samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen innehåller ingen allmän palts, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

 
Ärendet 

År 2015 fanns ett stort behov av boendeplatser för mottagningsboende och 

under samma period kom fastigheten att läggas ut till försäljning. Den nya 

fastighetsägaren och kommunen såg en gemensam lösning för 

boendesituationen där kommunen skulle hyra Gästis lokaler för tillfälligt 

boende. För ändring av en detaljplans användningsbestämmelse från hotell 

och konferens till bostäder krävs i regel en ny detaljplan, men i detta fall har 

verksamheten kunnat drivas utifrån ett tidsbegränsat bygglov. I slutändan 

hyrdes platserna på boendet ut till olika kommuner. 

 

Planarbetet har därmed kommit att ändra fokus sedan dess att beslut om 

planuppdrag togs, från en skyndsam ändring för att tillgodose platsbehov för 

mottagningsboende till en mer långsiktig omvandling till bostäder för en 

blandad målgrupp. Under processen har planområdet utvidgats till att även 

inkludera Bålsta 1:126 och 1:214 i nordöst. På så sätt kan ett större 

helhetsgrepp tas. 

Detaljplanen har varit utställd på samråd och granskning och föreslås i ett 

parallellt ärende antas av Kommunfullmäktige (detaljplan för Bålsta 1:124 
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m.fl., Gästis). För att genomföra den aktuella detaljplanen krävs att ett fåtal 

frågor regleras genom avtal, detta exploateringsavtal. 

Huvudsakligt innehåll i exploateringsavtal 

Kommunen överlåter genom avtalet de delar av fastigheterna Bålsta 1:614 

och Bålsta 2:234 (del av Håbovägen och dess förlängning som gång- och 

cykelbana). Området kommer utgöra kvartersmark för exploatören. För 

området ersätter exploatören kommunen med 230 000kr. 

Då kommunen fortsatt behöver tillgång till Håbovägen från båda riktningar, 

finns ett z-område utpekat i detaljplanen. Området ska ge möjlighet för 

snöröjande och avfallshanterandefordon att trafikera genom kvartersmarken. 

Då exploatören inte kommer genomföra alla delar av detaljplanen med en 

gång avses dagens gatukoppling (via Håbovägen och dess förlängning som 

gång- och cykelbana) fortsatt fungera angöringsväg för tidigare nämnda 

fordon (då det saknas vändplan). I samband med försäljning av kommunens 

mark, ska därför ett servitut till fördel för kommunen upprättas på sträckan. 

När sedan exploatören genomför hela planen kommer dagens anslutning att 

blockeras, och servitutet omprövas till z-området i detaljplanen. 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och inrättande av servitut enligt 

ovan. Som del av genomförandet ingår även att flytta en dagvattenledning, 

och ompröva ledningsrätten för samma ledning. Exploatören ska stå för 

samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen inkluderar ingen allmän plats, varför det inte finns några 

övriga kostnader att reglera. I övrigt regleras att exploatören vid 

genomförande ska följa kommunens policys angående dagvatten och 

parkering. 

Bilaga 1 avser planhandlingar enligt beslut i ärende 2015/228 och återfinns i 

nämnda ärende. Bilaga 2 bifogas utskick. Bilaga 3 och 4 avser kommunala 

policys, för parkering respektive dagvatten, tillgängliga på hemsidan. 

Detta avtal förutsätter att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för 

fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl. (Gästis). På samma sätt förutsätter ett 

antagande av den detaljplanen att kommunfullmäktige beslutar om att 

kommunen ska ingå detta avtal. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Exploatören ska köpa mark av kommunen för 230 000kr. Exploatören ska 

även stå för samtliga förrättningskostnader. Exploatören ska vidare även 

betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande Va-taxa. 

Uppföljning 

När fastighetsägaren avser genomföra detaljplanen kommer det vara aktuellt 

att ompröva inrättat servitut för allmännyttig trafik (avfall och 

vägunderhåll). 

Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal  

https://www.habo.se/kommun-och-politik/kommunala-policys-planer-och-program/policys.html


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-23 KS 2019/00378 nr 92539 

 

– Bilaga 2   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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Exploateringsavtal 
för detaljplan ”Bålsta 1:124 mfl, Gästis” i Håbo kommun 

 

PARTER  

Håbo kommun (org.nr. 212000-0241), Centrumleden 1, 746 80 Bålsta, nedan kallad 
Kommunen  

Nibro Residences AB (org.nr. 559027-9070), Hantverksvägen 6, 746 40 Bålsta, som 
ägare av fastigheterna Bålsta 1:124 och Bålsta 1:126, nedan kallad Exploatören 

 

BAKGRUND 

Syftet med detaljplanen för ”Bålsta 1:124 m.fl., Gästis” är att inom Exploatörens 
fastigheter möjliggöra ett uppförande av tillkommande bostäder samt en omdaning av 
befintliga byggnader.  

Planområdet omfattar ett tidigare gästgiveri och en egnahemsvilla vilka har utpekade 
kulturmiljövärden. Byggnaderna får enligt detaljplanen inte rivas och de värdebärande 
egenskaperna, vilka beskrivs i tillhörande planbeskrivning, ska i möjligaste mån bevaras. 
Ombyggnation av gästgiveriet och egnahemsvillan ska ske varsamt och främst invändigt.  

Planområdet omfattar ingen allmän plats eller kommunal fastighet, Exploatören ansvarar 
för alla anläggnings- och byggnadsarbeten.  

Detta exploateringsavtal har tagits fram i samband med ovanstående detaljplan.  

 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan / Exploateringsområde 
Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplan ”Bålsta 1:124 mfl, Gästis” se Bilaga 1.  

Exploatören är ägare till fastigheterna Bålsta 1:124 och Bålsta 1:126, nedan kallad 
Fastigheten, och avser att låta uppföra bostäder inom det område som nedan kallas 
Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat med röd linje på Bilaga 2.  

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat detta 
avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 
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 Tidigare avtal 
Plankostnadsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2018-03-05.  

 Kommunens policys 
Utöver vad som framgår av detaljplanen åtar sig Exploatören att efterleva gällande 
parkeringspolicy (se Bilaga 3) samt dagvattenpolicy (se Bilaga 4). Dagvattenpolicyn 
beskriver vilka grundprinciper som gäller för hanteringen av dagvatten i kommunen, och 
parkeringspolicyn anger bland annat specifika behovstal för olika användningsområden.   

 MARKÖVERLÅTELSER OCH LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR  

§ 2.1 Marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören 
Kommunen överlåter kvartersmark till exploatören 
Kommunen överlåter de kommunalt ägda delar inom detaljplanen som utgör 
kvartersmark till Exploatören. Området finns redovisat med blå markering på utsnitt av 
plankartan i Bilaga 2. Som ersättning för överlåtelsen ska Exploatören erlägga 230 000 
kr. Ersättning erläggs i samband med att fastighetsbildning vunnit laga kraft. 

§ 2.2 Fastighetsbildning 
Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1, samt 
övriga fastighetsrättsliga åtgärder vilka är nödvändiga för detaljplanens genomförande.  

§ 2.3 Tillträde och nyttjanderätt 
Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

Parterna har rätt att, efter skriftlig överenskommelse nyttja sina befintliga och framtida 
fastigheter för exempelvis markprovtagning, byggetablering m.m.   

§ 2.4 Sertvitut m.m.  
Parterna förbinder sig ömsesidigt till att verka för att nödvändiga servitut bildas inom 
ramen för lantmäteriförrättningar syftande till att genomföra detaljplanen eller som på 
annat sätt avtalas mellan parterna.  

§ 2.5 Servitut för allmännyttig körtrafik  
Exploatören medger att Kommunen, eller den som Kommunen sätter i sitt ställe, får rätt 
att på Fastigheten, för all framtid nyttja genomfart för allmännyttig avfallshantering och 
vägunderhåll med därtill hörande anordningar inom det område som angivits med z i 
detaljplanen.  

Exploatören medger att den kvartersmark vilken kommunen överlåter till exploatören, se 
blå markering i bilaga 2, får nyttjas av Kommunen eller den som Kommunen sätter i sitt 
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ställe för allmännyttig avfallshantering och vägunderhåll fram till den tidpunkt 
detaljplanen genomförs och det område som angivits med z är i iordningsställt. 

Exploatören medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i Fastigheten 
till förmån för fastigheterna Bålsta 1:614 och Bålsta 2:234. 

Exploatören ska upplåta marken utan ersättning.  

§ 2.6 Ledningsrätt 
Parterna förbinder sig ömsesidigt till att verka för att nödvändiga ledningsrätter bildas 
inom ramen för lantmäteriförrättningar syftande till att genomföra detaljplanen eller som 
på annat sätt avtalas mellan parterna.  

Omprövning av ledningsrätt - flytt av befintliga ledning 
Inom fastigheten finns en befintlig ledningsrätt (FRM.akt 03-92:727.2). Ledningsrätten 
redovisas med grön markering i Bilaga 2. 

Del av befintlig ledning måste flyttas i samband med att byggrätter invid Backvägen 
nyttjas. Exploatören bekostar då flytt av ledningen och tillbehör som omfattas av 
ledningsrätten.  

Om befintlig ledning enligt ovan flyttas måste ledningsrätten omprövas. Kommunen 
upprättar tillsammans med ledningshavaren ansökan om omprövning av ledningsrätten. 
Exploatören ansvarar för förrättningskostnaderna och biträder genom undertecknande av 
detta avtal. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR  

§ 3.1 Allmän plats  
Detaljplanen omfattar inte allmän plats.  

§ 3.2 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.   

Om det bildas fler fastigheter inom Exploateringsområdet ska förbindelsepunkt för 
respektive fastighet anvisas.  

Exploatören ansvarar för servisanmälan.  

Exploatören ska erlägga anslutningsavgifter för vatten och avlopp enligt gällande taxa vid 
tidpunkten för anvisning av förbindelsepunkt.  
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR  

§ 4.1 Allmänt om byggnation på kvartersmark 
Exploatören ansvarar för att utbyggnaden på kvartersmark under pågående arbete 
utformas så att de boende som flyttar in i området kan nå allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 
och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd av 
Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska 
projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

§ 4.2 Område för allmännyttig körtrafik  
Exploatören ansvarar för att område för allmännyttig körtrafik, det område som angivits 
med z i detaljplanen, uppfyller kraven:  

 bredd på körbana: minst 3 m 
 vertikalradie: minst 50 m 
 fri höjd (avser såväl byggnader som växtlighet): 4 m 
 tåla axeltryck: minst 100 kN 
 högsta längslutning: 8 % 
 högsta tvärfall: 2 % 

§ 4.3 Dagvatten 
Dagvattenhanteringen ska utgöras av hållbara lösningar och möjliggöra önskad 
exploatering utan risk för översvämningar. Kommunens dagvattenpolicy, bilaga 4, ska 
efterlevas. 

§ 4.4 Avfallshantering 
Det område som i detaljplanen är angivit med z ska anläggas så att det är farbart med 
sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen.  

§ 4.5 Parkering 
Exploatören skall anlägga parkering enligt kommunens parkeringspolicy, se § 1.3.  

§ 4.6 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  
Exploatören ska i samråd med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar svara 
för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs för 
exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning inom 
kvartersmark som är nödvändig till följd av exploateringen. 
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Befintliga anläggningar ska i möjligaste mån hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden.  

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE  

§ 5.1 Fornlämningar 
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark ansvarar 
Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet och bekostar de åtgärder som 
tillsynsmyndigheten kan kräva. 

§ 5.2 Byggtrafik och störningar 
Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 
möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra åtgärder 
som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och funktionella 
allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. Exploatören 
ansvarar för och bekostar vid behov upprättande av trafikanordningsplaner samt 
säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning. 

§ 5.3 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 
Kommunen och Exploatören ansvarar för återställande av skador på den andra partens 
egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad part. Drabbad part 
har rätt att på bekostnad av den som orsakat skadan själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom 
Exploateringsområdet kommer att behöva. Den part som behöver åtkomst till mark 
utanför sitt etableringsområde ska inhämta skriftligt tillstånd från markägaren. 

Innan byggstart ska parterna vid behov gemensamt inspektera markanläggningar, träd och 
annan vegetation inom och invid etableringsområdena, exploatören ansvarar då för att 
kalla till inspektionen. Vid inspektion ska status och eventuella skyddsåtgärder 
säkerställas.  

Krävs sprängarbeten ska dessa särskilt riskbedömas, planeras och utföras så att skador på 
grund av sprängning förebyggs. 

 ÖVRIGT  

§ 6.1 Tillstånd, lov, godkännanden 
Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och följs. 
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§ 6.2 Information, marknadsföring 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 
allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 
samband med genomförandet av detaljplanen.  

§ 6.3 Överlåtelse av detta avtal 
Även efter att hela eller del av Fastigheten har övergått till ny ägare ansvarar den 
överlåtande Exploatören för att en exploatering av den överlåtna fastigheten genomförs i 
enlighet med vad Exploatören har åtagit sig i Exploateringsavtalet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 
detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

§ 6.4 Tvist 
Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol på Kommunens hemort. 

§ 6.5 Giltighet 
Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten 
om inte 

dels  Kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga kraft, 

dels  Kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som senare 
vinner laga kraft. 
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Signaturer 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Håbo kommun  För Nibro Residences AB  
genom dess Kommunfullmäktige  

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 

 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 
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Bilagor 
 
Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 
bilagor: 

Bilaga 1  Planhandlingar för detaljplanen  

Bilaga 2 Utsnitt i plankarta med markerade områden   

Bilaga 3  Kommunens parkeringspolicy  

Bilaga 4 Kommunens dagvattenpolicy  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 249 Dnr 2015/00228 

Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för omarbetning i enlighet med

Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkanden. 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var ute för samråd under 

mars/april 2018 och för granskning januari/februari 2019. 

Under samråd och granskning har sju respektive elva yttranden inkommit. 

Synpunkterna berör främst typ och höjd av ny föreslagen bebyggelse, men 

även trafik och parkering. Synpunkterna har lett till ett fåtal mindre juste-

ringar och förtydliganden av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 198 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Illustrationsplan    

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att utformning av tak, fasadkulör och takkulör ska 

vara lika med befintligt Gästis, fasader skall ha träpanel, och taklutning ej 

under vad nuvarande Gästis har. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande samt att 

fastigheterna ska begränsas till två våningar.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande avse-

ende fastighetshöjd.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för överläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds yrkande. 

Ärende 19



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning 

med hänvisning till Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkan-

den.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först yrkandet om återremiss 

och frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 198 Dnr 2015/00228  

Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. Gästis enligt 

5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var ute för samråd under 

mars/april 2018 och för granskning januari/februari 2019. 

Under samråd och granskning har sju respektive elva yttranden inkommit. 

Synpunkterna berör främst typ och höjd av ny föreslagen bebyggelse, men 

även trafik och parkering. Synpunkterna har lett till ett fåtal mindre juste-

ringar och förtydliganden av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Illustrationsplan   

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-17 KS 2015/00228 nr 92475 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

 

Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis, 
planbesked samt planuppdrag 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. Gästis enligt 

5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var ute för samråd under 

mars/april 2018 och för granskning januari/februari 2019. 

Under samråd och granskning har sju respektive elva yttranden inkommit. 

Synpunkterna berör främst typ och höjd av ny föreslagen bebyggelse, men 

även trafik och parkering. Synpunkterna har lett till ett fåtal mindre 

justeringar och förtydliganden av detaljplanen. 

 
Ärendet 

Den 23 november 2015 fattade Kommunstyrelsen beslut om planbesked och 

planuppdrag för detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis.  

Uppdraget utgick ifrån att möjliggöra en annan användning av befintliga 

byggnader samt att utöka byggrätten. Från dagens konferens och 

serveringsanvändning till bostäder, om cirka 30 lägenheter. Ett delsyfte var 

även att tillskapa smålägenheter för framförallt ungdomar. 

Under 2017 köpte exploatören en av granntomterna (villan Skuggan), vilket 

öppnade upp för nya tankar. Från att endast ha fokus på smålägenheter och 

ombyggnation av befintliga byggnader, fanns då även en vilja om att skapa 

ett mer mångfacetterat bostadsområde. Med möjlighet att bygga nya 

byggnader kan både mindre och större lägenheter komma till, där 

huvudbyggnaden Gästis potentiellt kan göras om till ett seniorboende. 

Möjlighet till lokal för servering/restaurang finns kvar, men kan inrymmas i 

någon av de nya byggnaderna likväl som i de gamla lokalerna i Gästis.  

Samråd 

Kommunstyrelsen fattade den 20 november 2017 § 218 beslut om att 

samråda förslag till detaljplan. 

Under samrådet inkom sju yttranden, varav fem med synpunkter. 

Lantmäteriet efterfrågade förtydliganden rörande fastighetsrättsliga frågor 

och Skanova upplyste om sina ledningar. 

Vidare har tre privatpersoner som äger fastigheter nordöst om planområdet 

yttrat sig. Där synpunkterna främst gäller de nya nordligaste föreslagna 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-17 KS 2015/00228 nr 92475 

 

byggnaderna, med oro för skuggning och insyn. De framförs även 

synpunkter på ökad trafiken lokalt, och i lite större perspektiv.  

Exploatören har tagit fram sol/skuggstudier som visar att bebyggelsen 

skuggar i mindre utbredning än dagens vegetation. Skuggningen från 

byggnaderna blir samtidigt med kompakt, men det går även att konstatera 

att skuggningen blir begränsad på berörda tomter. Avsikten är att behålla en 

stor del av vegetationen som finns i slänten idag, och sammantaget bedömer 

därför förvaltningen att synpunkterna på skuggning och insyn inte kräver 

justering av förslaget.  

Trafiken kommer att öka, främst på Backvägen och Håbovägen. De gatorna 

bedöms klara av den ökade trafiken. Västerängsvägen bedöms inte bli mer 

trafikerad, då de andra gatorna är mer gena/attraktiva. Skulle trafiken ändå 

öka finns det valmöjligheter till antingen breddning av vägen, eller 

restriktioner för genomfart mm. 

I ett av yttrandena lyfts även en oro för dagens och framtida flöden av 

dagvatten från planområdet. Där kommer gatu- och parkenheten vidta 

åtgärder på befintliga brunnar, och planförslaget bygger på att flödet från 

planområde inte ska öka jämfört med idag. Därmed bedöms frågan hanterad. 

Sammanfattningsvis kan det konstaterats att inkomna synpunkter fokuserats 

på en begränsad del av förslaget, och inte på de frågor/osäkerheter som togs 

upp vid beslutet för samråd. Vidare konstaterar förvaltningen att 

synpunkterna inte bör medföra några förändringar av förslaget som sådant. 

Utan endast förtydliganden och mindre justeringar. 

Granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 november 2018 § 175 beslut 

om att ställa ut förslag till detaljplan på granskning. 

Under granskningen inkom elva yttranden, samtliga med synpunkter 

Synpunkterna berör, likt vid samrådet, främst höjden på föreslagen ny 

bebyggelse. Delvis även dess placering och läge. Det finns en oro över den 

ökade trafiken, och en undran om parkeringen kan lösas. Ett antal mindre 

justeringar och förtydliganden har gjorts, men några större förändringar av 

planförslaget har inte bedömts som nödvändiga.  

Alla synpunkter finns sammanställda och kommenterade i ett så kallat 

granskningsutlåtande.  

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att detaljplanen antas. 

Beslut om antagande är samtidigt kopplat till att även beslut fattas förande 

exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren med beröring på 

Bålsta 1:124 m.fl. KS 2019/378. I avtalet regleras ansvar för genomförandet 

av detaljplanen. För så som fastighetsreglering och markköp och försäljning 

med mera. 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-10-17 KS 2015/00228 nr 92475 

 

Efter ett antagande anslås beslutet på kommunens anslagstavla (de justerade 

protokollet från Kommunfullmäktige). Därefter löper en prövotid på tre 

veckor. Under prövotiden har sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, 

möjlighet att överklaga planen enligt 13 kap. 1§ Plan- och bygglagen. 

Eventuell överklagan avgörs i Mark- och miljödomstolen. Om inget 

överklagande skett inom prövotiden vinner Planen laga kraft vid dess slut. I 

annat fall inväntas beslut från domstol. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Detaljplanen finansieras av exploatören. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta 

– Planbeskrivning 

– Granskningsutlåtande 

– Illustrationsplan   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen  
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning
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Utformning
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f
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Markens anordnande och vegetation

n

1

Endast parkering, komplementbyggnad och stödmur

får anordnas,  4 kap 13 § 1

Rivningsförbud
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Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, en privatperson eller en exploatör, men 
det är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett 
positivt beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget 
anses vara färdigt kan planen ställas ut på samråd. Under tiden för samrådet har sakägare, 
myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som 
kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och besvaras av kommunen i en 
samrådsredogörelse.  
 
Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för 
granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De 
synpunkter som skriftligen inkommer sammanställs och besvaras av kommunen i ett 
utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas 
över till kommunfullmäktige för antagande, här är vi nu. Efter att planen antagits löper en tre 
veckors prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen 
laga kraft. Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

Beslut om planläggning 
Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2015-11-23 (§ 201). Detaljplanen handläggs 
därför enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse från 1 juni 2015.  
 
Tidplan 
Samråd 2:a kvartalet 2018 
Granskning  1:a kvartalet 2019  
Antagande  4:e kvartalet 2019  
 

Planhandlingar 
 Plankarta med bestämmelser överlagrade grundkarta 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1.  PLANBESKRIVNING ............................................................................................................................... 1 

1.1  Inledning ................................................................................................................................ 1 
1.2  Planens syfte och huvuddrag ................................................................................................. 1 
1.3  Genomförandetid ................................................................................................................... 2 
1.4  Tidigare ställningstagande..................................................................................................... 2 

2.  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG ............................................................................................... 5 

2.1  Bakgrund ................................................................................................................................ 5 
2.2  Plandata ................................................................................................................................. 5 
2.3  Natur ...................................................................................................................................... 8 
2.4  Bebyggelse ........................................................................................................................... 11 
2.5  Det offentliga rummet ......................................................................................................... 19 
2.6  Tekniska frågor .................................................................................................................... 24 
2.7  Störningar, hälsa och säkerhet ............................................................................................ 27 

3.  GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................... 30 

3.1  Ansvarsfördelning och huvudmannaskap ............................................................................ 30 
3.2  Avtal ..................................................................................................................................... 30 
3.3  Fastighetsrättsliga åtgärder ................................................................................................ 30 
3.4  Ekonomiska frågor ............................................................................................................... 34 
3.5  Tekniska åtgärder ................................................................................................................ 34 

4.  KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG ..................................................................................................... 35 

4.1  Miljökonsekvenser ............................................................................................................... 35 
4.2  Sociala konsekvenser ........................................................................................................... 35 
4.3  Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................... 35 

5.  MEDVERKANDE .................................................................................................................................. 36 

 



 
 

Sid 1 
 

1. PLANBESKRIVNING 

1.1 Inledning 
En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd, gällande förutsättningar, 
planens genomförande och dess konsekvenser. Planbeskrivningen ska endast vara vägledande 
och är, till skillnad från plankartan, inte juridiskt bindande.  
Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och en sammanfattning av 
planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslaget. Kapitlet innehåller en beskrivning av 
nuläget och förtydligar de planbestämmelser som finns med på plankartan genom att 
förklara planförslaget. 

 I avsnittet genomförande redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av planen.  

 I den sista delen beskrivs de konsekvenser planens genomförande väntas medföra.  

1.2 Planens syfte och huvuddrag 
Planområdet omfattas till stor del av gällande detaljplan för Bålsta 2:295 m.fl. GÄSTIS, 
vilken medger bebyggelse för hotell- och konferensverksamhet. Då nuvarande fastighetsägare 
ej avser att fortsätta tidigare verksamhet utan istället omvandla befintliga byggnader till 
bostäder samt komplettera med tillkommande bostadsbebyggelse, är en ny detaljplan 
nödvändig. Vidare omfattas planområdet av detaljplanen Bålsta stationssamhälle (Y2) vilken 
för berörd del medger bostadsändamål.   

Syftet med detaljplanen är således att möjliggöra en ombyggnation av befintliga byggnader 
samt ett uppförande av nya bostadsbyggnader inom fastigheterna Bålsta 1:124 och Bålsta 
1:126.  

Planområdet omfattar ett tidigare gästgiveri och en egnahemsvilla, vilka har ett utpekat 
kulturmiljövärde. Byggnaderna får enligt föreslagen detaljplan inte rivas och de värdebärande 
egenskaperna, vilka definieras i kommunens kulturmiljöprogram, ska i möjligaste mån 
bevaras. Ombyggnation av gästgiveriet och egnahemsvillan ska således ske varsamt och 
främst invändigt.  

Planområdet har en relativt central placering i Bålsta inom utbyggd infrastruktur och med 
närhet till kollektivtrafik. Marken har goda förutsättningar att förtätas med bostäder, och 
enligt nuvarande skisser möjliggör ny detaljplan cirka 60 stycken lägenhetsbostäder. Genom 
området löper för närvarande en allmän gång- och cykelväg med låg användning och som inte 
anses bidra till en genare koppling till kringliggande gatustruktur och befintliga målpunkter. 
Gång- och cykelvägen avses därför istället att planläggas som kvartersmark för att främja en 
privatare boendemiljö.  
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1.3 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills dess den ändras eller 
upphävs. 

1.4 Tidigare ställningstagande 
En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 
visar en övergripande riktning, såsom visionen och översiktsplanen, medan andra riktar in sig 
på specifika områden, exempelvis bostadsförsörjningsprogrammet. I de fall gällande 
detaljplaner finns spelar de också in.  

1.4.1 Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 
kommunala verksamheten vad gäller planering, produktion och bostadsutveckling med 
ambitionen att invånarantalet utökas till 25 000 fram till år 2030. Visionen består utav fyra 
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 Håbo kommuns erbjudande i sin tur 
tillgängliggörs för regionen.  

 Håbo kommun ska vara en Mälarkommun med en tydlig närhet till naturen. 
Tillgängligheten till vatten och naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och 
ett stort ansvar. Kommunen ska tillhandahålla boendemiljöer nära både Mälaren och 
naturen utan att för den skull äventyra natur- och djurliv.  

 Håbo kommun ska ta tillvara på huvudorten Bålsta, vilken 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. 

En förtätning av berörda fastigheter är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och 
bidrar till en effektiv hållbar planering då befintlig infrastruktur och service används. Att 
bevara Bålsta gästgivargårds huvudbyggnad och egnahemsvillan är av särskild vikt då de 
utgör en betydelsefull del i Gamla Bålstas historia. 
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1.4.2 Bostadsförsörjningsprogram 

Håbo kommun antog i slutet av 2014 ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2015-2018 
med utblick mot år 2030. Programmet ska vara ett verktyg för den långsiktiga och strategiska 
planeringen och utvecklingen av bostäder i kommunen. Det ska vara ledande för kommunens 
prioritering och utformning av översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och 
detaljplaner. Enligt programmet ska kommunen verka för en utbyggnadstakt på mellan 150 
och 200 bostäder per år. I programmet behandlas även olika boendeformer och det konstateras 
att utbudet av lägenheter inte har hängt med tidigare års utbyggnad av villaområden. 

Samtidigt beräknas regionen runt Mälaren att växa med cirka 650 000 personer fram till år 
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 i stort. År 2012 
genomfördes en etnografisk studie vilken visar på att bostadssökande i Stockholmsområdet 
som söker hus eller lägenhet ofta letar sig längre ut på pendeltågslinjen. Många söker sig till 
Bålsta på grund av goda kommunikationer och attraktiva bostadspriser. Därmed är även 
Stockholms bostads- och invånarutveckling viktig att förhålla sig till. 
 
Föreslagen förtätning skulle ge ett utökat bostadsutbud i stort och bidra med olika 
bostadstyper. Förslaget medför ett mer varierat utbud i närområdet som främst utgörs av 
villor och radhus.  

1.4.3 Miljöstrategi  

Sedan februari år 2015 har Håbo kommun en miljöstrategi med utgångpunkt i kommunens 
övergripande mål och de nationella samt regionala miljökvalitetsmålen. Syftet med strategin 
är att gynna och stärka främst den ekologiska hållbara utvecklingen men även övriga 
hållbarhetsaspekter.  
 
I strategin identifieras inriktningen på det miljöstrategiska arbetet och utifrån de 
miljöutmaningar Håbo kommun för närvarande står inför har tre inriktningar tagits fram:  

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila 
utsläpp och giftiga metaller, och då eftersträva att bli en fossilbränslefri kommun till år 
2050.  

 Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från 
samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och 
miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv 
kommun.  

 Att sträva efter naturmiljöer med mångfald genom att skydda, bevara och utveckla 
naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar 
för att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.  

 
Föreslagen detaljplan medför att nuvarande bebyggelse förtätas i ett kollektivtrafiknära läge. 
Ett redan exploaterat område utvecklas, befintlig infrastruktur nyttjas och ny bebyggelse tar 
en begränsad del grönyta i anspråk. Vidare ligger området inom utbyggt fjärrvärmenät med 
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befintliga byggnader anslutna och tillkommande byggnader väntas även dem anslutas. Delar 
av befintligt byggnadsbestånd nyttjas genom en ombyggnation till bostäder.  

1.4.4 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

Kommunens översiktsplan, vilken antogs 2006, behandlar främst dess landsbygd. För Bålsta 
tätort, där föreslagen detaljplan ingår, gäller en fördjupad översiktsplan (FÖP) från 2010. I 
FÖP:en anges att Bålsta ska förtätas och däri framförallt i centrum och de närliggande 
områdena. Aktuellt område är inte specifikt utpekat men angränsar till Gamla Bålsta, ett 
område präglat av småstadskaraktär, med handel och service utmed 
Stockholmsvägen/Enköpingsvägen. FÖP:en föreslår att bostadsbyggandet under de 
kommande 25 åren (från dess antagande 2010) ska omfatta mellan 2500-3000 bostäder.  

I övrigt pågår det ett arbete med en ny översiktsplan där planförslaget var utställt 17 juni till 
30 september 2019, planen väntas antas under år 2020. Berört område pekas där ut som 
småstad.  
 
Planförslaget anses vara i linje med den fördjupade översiktsplanen. Förslaget innebär att 
befintligt område i centrala Bålsta förtätats och föreslagen bebyggelse anses utgöras av en 
karaktär som stärker Bålstas identitet som en småstad. Planförslaget anses även vara i linje 
med det förslag på översiktsplan vilket varit utställt.  

1.4.5 Gällande detaljplaner 

Området omfattas främst av gällande detaljplan för Bålsta 2:295 m.fl., Gästis (nummer 238) 
vilken medger bebyggelse för hotell och konferens. Planen vann laga kraft den 25 juni 1992 
och genomförandetiden har gått ut. Mitt i detaljplanen finns ett mindre område vilket uteslöts 
från planläggningen 1992, men som senare kom att ingå i detaljplanen Bålsta 2:295 och 
1:124, Västersol (nummer 264) vilken vann laga kraft 1994-08-16. Området fick då likt övrig 
del av fastigheten användningen hotell och konferens, men är försedd med byggförbud. Även 
genomförandetiden för denna plan har gått ut.  
 
Fastigheterna Bålsta 1:126 och 1:214 ingår i byggnadsplanen Bålsta stationssamhälle 
(nummer Y2) från 1955. Byggnadsplanen medger att fastigheterna får användas för 
bostadsändamål och att byggnader ska vara fristående och maximalt utgöras av två våningar. 

 
Bild 1. Planområdet berörs av tre gällande detaljplaner.   
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 
Planbeskrivningen ska redogöra de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 
planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, såsom exempelvis markförhållande, 
handlar det bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och rådande 
trafiksituation ser ut. Under rubriker där planförslaget medför förändringar beskrivs 
ändringarna och dess konsekvenser under avsnittet ”planförslag”.  

2.1 Bakgrund 
Huvudbyggnaden på Bålsta 1:124 kallas i folkmun för Gästis och uppfördes år 1929. 
Byggnaden utgjordes vid dess uppförande Bålstas första ålderdomshem och spelar en viktig 
roll i Bålstas historia som järnvägsort vilken började i slutet av 1800-talet. Ålderdomshemmet 
lades senare ned och byggnaden kom istället att användas som gästgivargård, därav namnet 
Gästis. 
 
År 2015 fanns ett stort behov av boendeplatser för mottagningsboende och under samma 
period kom fastigheten att läggas ut till försäljning. Den nya fastighetsägaren och kommunen 
såg en gemensam lösning för boendesituationen där kommunen skulle hyra Gästis lokaler för 
tillfälligt boende. För ändring av en detaljplans användningsbestämmelse från hotell och 
konferens till bostäder krävs i regel en ny detaljplan, men i detta fall har verksamheten kunnat 
drivas utifrån ett tidsbegränsat bygglov. I slutändan hyrdes platserna på boendet ut till olika 
kommuner. 
 
Planarbetet har därmed kommit att ändra fokus sedan dess att beslut om planuppdrag togs, 
från en skyndsam ändring för att tillgodose platsbehov för mottagningsboende till en mer 
långsiktig omvandling till bostäder för en blandad målgrupp. Under processen har 
planområdet utvidgats till att även inkludera Bålsta 1:126 och 1:214 i nordöst. På så sätt kan 
ett större helhetsgrepp tas. 

2.2 Plandata 
Planområdet ligger inom Bålsta tätort strax väster om Gamla Bålsta, mellan Backvägen, 
Norra Villavägen och Västerängsvägen. 
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Bild 2. Planområdets läge i Bålsta. 

2.2.1 Planområde och angränsande områden 

Planområdet består av fastigheterna Bålsta 1:124, 1:126 och 1:214 samt delar av Bålsta 2:234 
och 1:614. Områdets totala areal uppgår till drygt en hektar.  
 
Områdets kringliggande bebyggelse utgörs i första hand av fristående enbostadshus om en till 
två våningar. Bebyggelsen ändrar karaktär ett par kvarter bort, invid Bålstavägen, till att 
främst utgöras av flerbostadshus och radhus. 
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Bild 3. Planområdets avgränsning.  

2.2.2 Riksintressen  

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

2.2.3 Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

2.2.4 Fornlämningar 

Planområdet består i sin helhet av tidigare exploaterad mark utan kända fornlämningar. 

2.2.5 Behovsbedömning och förenlighet med 3-5 kap MB  

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen undersöka om planen kan 
väntas leda till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11-18§§ Miljöbalken. Kommunen 
har undersökt detta i en behovsbedömning och tagit ställningen att detaljplanen inte väntas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Bland annat utifrån att detaljplanen inte berör något 
Natura 2000-område och inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKV-
förordningens andra och fjärde bilaga. Däremot innefattar planområdet kommunalt värdefulla 
kulturmiljöer, vilket beaktats vid planarbetet och förklaras under avsnittet 2.4.4 Placering och 
utformning.   
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Kommunens bedömning har samråtts med Länsstyrelsen, vilken delar kommunens 
ställningstagande. En miljökonsekvensbeskrivning är således inte nödvändig och planens 
konsekvenser beskrivs översiktligt i planbeskrivningen.  

2.3 Natur 

2.3.1 Mark och vegetation 

Från väster invid Backvägen är marken inom planområdet relativt flack in mot gästgiveriet 
men sluttar sedan kraftigt nedåt åt sydost mot Västerängsvägen och fastigheten Bålsta 2:295. 
Sluttningen är väldigt brant med en höjdskillnad på cirka 7 meter mellan gästgiveriets 
sidobyggnad och Backvägen. Inom den norra delen av området ligger en lokal höjd bredvid 
befintlig gång- och cykelväg.  

Stora delar av området invid gästgiveriet är hårdgjorda för parkering och angöring. 
Parkeringen invid Backvägen utgör en stor sammanhållen ogenomsläpplig yta som ramas in 
av en större tall i söder och en björk i norr. Anlagda grönytor finns intill befintliga byggnader 
och övriga genomsläppliga ytor består av naturmark. Sluttningen mot Västerängsvägen har 
rikligt med växtlighet med en blandning av löv- och barrträd.  

Planförslag: 
Tillkommande byggnader placeras inom planområdets flackare partier invid Backvägen och 
på platån vid gästgiveriets östra sidobyggnad. I slänten ned mot Västerängsvägen kommer 
viss utfyllnad vara nödvändig vid grundläggning av tillkommande byggnader på platån. 
Befintliga träd i slänten ska bevaras i möjligaste mån, både för dess naturvärden men även för 
att minska intrycket av byggnaderna för allmänheten och intilliggande bostäder på 
Västerängsvägen.  
 
Tillkommande parkering för de östra byggnaderna kräver bergschakt och en stödmur kan bli 
nödvändig. Möjligheterna att anlägga stödmur säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelse ( ) vilken medger att komplementbyggnader, stödmur och 
parkeringar för uppföras.  
 
Andelen hårdgjord yta kommer i och med tillkommande parkeringar och byggnader att öka 
något. De grönytor som bevaras ges dock en tydligare inramning och funktion som gård för 
de boende. Vid anläggandet av nya byggnader är det önskvärt att befintliga träd i gott skick 
bevaras. 

2.3.2 Naturvärden 

Inga utpekade naturvärden finns identifierade inom planområdet.  

2.3.3 Geotekniska förhållanden 

Som en del i planarbetet har en översiktlig geoteknisk utredning tagits fram (Tyréns, 2018-01-
25). Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering består planområdet till stor del av sandig 
morän (blått område i bild 4) och till viss del av berg i dagen (rött). Utifrån utförda 
sonderingar bedöms marken i de västra delarna av området generellt utgöras av fyllningsjord 
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underlagrat av lera på friktionsjord på berg. I sonderade punkter i de östra delarna av området 
har ingen lera påträffats mellan fyllningsjorden och friktionsjorden. Friktionsjorden inom 
undersökningsområdet bedöms vara något blockig och med hänsyn till SGU:s jordartskarta 
kan de påträffade friktionslagren i sonderade punkter utgöra morän.  
 
Avstånd till berg är som djupast i de sydvästra delarna av området, där bergytan har nåtts vid 
nivån cirka +21 med ett jorddjup på cirka 13 m. I de nordvästra delarna av området är djup till 
berg lägre i sonderade punkter och uppgår till cirka 3-4 m där bergytan ligger på cirka + 31.  
 
I sonderad punkt i nordöstra delen av området påträffades bergytan på ett djup av ca 4 m 
under markytan, vid nivån ca +23. Bergytan bedöms slutta ner mot sydöst och nås i de 
sydöstra delarna av området på nivån +19. Jorddjupet uppskattas här till ca 6 m under 
markyta. 

 
Bild 4. Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet till stor del av sandig morän (blått). 

Planförslag: 
Närmare undersökning av grundläggningsförutsättningar hanteras i samband med projektering 
av byggnaderna. Utifrån den övergripande geotekniska undersökningen är de preliminära 
rekommendationerna enligt nedan:  



 
 

Sid 10 
 

 I de sydvästra delarna av området där lermäktigheter och djup till berg är större 
föreslås att byggnader grundläggs med pålar på berg alternativt fast botten. 
Bottenplattan ska utföras fribärande vid pålgrundläggning.  

 I nordväst där djup till berg bedöms vara lägre och lermäktigheter mindre 
rekommenderas att byggnader grundläggs med fribärande platta dels på pålar dels på 
plintar på fastbotten/berg.  

 I de östra delarna har ingen lera påträffats och med rådande förutsättningar bedöms 
byggnaderna kunna grundläggas på plintar eller platta på fast botten.  

Bergschakt bedöms vara nödvändigt för att ordna tillhörande boendeparkeringar.  

2.3.4 Risk för skred och höga vattenstånd 

Områdets mark- och höjdförhållanden medför att det inte bedöms föreligga någon risk för 
skred eller höga vattenstånd.  
 
Planförslag:  
Efter genomförd exploatering kommer avrinningen inom området att öka, förutsatt att 
framtida dagvattenhantering sker enligt dagvattenutredningen (Tyréns, 2018-09-26) och 
avsnittet 2.6 Dagvatten bedöms det dock inte föreligga någon risk för höga vattenstånd inom 
området. Det är dock viktigt att beakta fastigheterna nedanför den östra slänten. Vid normal 
nederbörd och effektiv infiltration bedöms risken för översvämning av omkringliggande 
områden mycket liten. Vid skyfall kan dock en del dagvatten rinna ner till fastigheterna 
nedanför Västerängsvägen och Backvägen, för att undvika detta ska nya takytor och 
hårdgjorda ytor riktas in mot planområdet till rekommenderat infiltrationsmagasin.  

2.3.5 Grund- och ytvatten 

Hydrogeologiska undersökningar har inte genomförts i planarbetet. I den geotekniska 
utredningen påpekas emellertid att underkant torrskorpa indikerar att grundvattennivån ligger 
på +31 till +32 i de västra delarna av området.  

Området avvattnas i nuläget väster- och österut via dagvattenbrunnar inom och strax utanför 
planområdet med anslutningar till det allmänna ledningsnätet. Utöver detta sker infiltration av 
dagvattnet genom ett antal dagvattenbrunnar inom området. Avrinning från området sker mot 
Kalmarviken, via Gamla Bålsta och vidare längs Gröna Dalen. Området kring Gröna Dalen är 
under utveckling med ett planprogram vilket godkändes av Kommunstyrelsen 10 december 
2018.  Framtida användning utgörs främst av en stadspark med dammar och våtmarker där 
dagvattenhanteringen har ett stort fokus.  
 
Planförslag: 

Avsaknaden av platsspecifika data på grundvattennivåerna gör att en bedömning av 
exploateringens påverkan på grundvattnet inte kan göras med säkerhet. Avseende dagvatten 
innebär en ökad infiltration att grundvattennivåerna höjs. Konsekvensen blir att det skapas ett 
högre grundvattentryck dit grundvattnet rinner, exempelvis lägre belägna områden. En annan 
aspekt är att höga grundvattennivåer kan förhindra effektiv infiltration eftersom marken i 
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högre grad är mättad. Skillnaden i markanvändning jämfört med nuläge är dock inte så pass 
stor att några större förändringar väntas uppstå.  

2.3.6 Recipient 

Dagvattnet från planområdet släpps till Kalmarviken som är en del av Mälaren-Prästfjärden 
(Vattenförekomst SE657160-160170). Mälaren-Prästfjärden är till ytan 320 km² och sträcker 
sig från Enköping i norr till Södertälje i Söder. Enligt VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) uppnår sjön kraven för god ekologisk status men ej kemisk status. Den låga 
statusklassningen på kemisk status beror på överskridande halter av kvicksilver, PBDE och 
TBT vilka är ämnen som ofta överskrids i de flesta vattenförekomster i Sverige. Dagvattnets 
påverkan svarar för ca 8 % av belastningen till sjön för hela avrinningsområdet på 17850 km² 
vilket innebär att belastningen från aktuell utbredningsområde kan anses försumbar. 
Dessutom anses inte dagvatten vara en potentiell källa till de miljögifter som bidrar till den 
låga statusklassningen av kemisk status. Föroreningar som transporteras med dagvatten består 
främst av suspenderat material. Om vattnet tillåts infiltrera ner i marken kommer den 
partikelbundna föroreningen att fångas upp av jorden innan det når grundvattnet. I jorden sker 
en nedbrytning av organiska föroreningar (exempelvis olja och glykol) och genom kemiska 
redoxprocesser binds metaller och fosfor till jordpartiklarna i marken. 

Håbo kommun har ansökt om att bilda vattenskyddsområde för del av Prästfjärden för att 
säkerställa färskvattenintaget för kommunens reningsverk. Det är i dagsläget oklart vilka 
skyddsbehov som kan tänkas beröra planområdet. Föreslagen användning samt de åtgärder 
som beskrivs under rubriken Dagvatten bedöms samtidigt möta upp väl mot möjliga 
restriktioner. 

Planförslag: 
Risken för ökad föroreningsbelastning till Mälaren-Prästfjärden i och med exploateringen 
bedöms liten då en största del av dagvattnet bedöms kunna infiltrera ner i marken. Vidare är 
utredningsområdet litet till ytan jämfört med recipientens totala avrinningsområde. 
Omdaningen bedöms därför inte komma att påverka MKN för Mälaren-Prästfjärden. 

2.4 Bebyggelse 
Inom planområdet finns på fastigheten Bålsta 1:124 bebyggelse i form av det tidigare 
gästgiveriet med sina två sidobyggnader vilka tillkom på 80-talet. Den ena sidobyggnaden 
ligger väl avskild från gästgiveribyggnaden, medan den andra ligger direkt intill 
huvudbyggnaden med en inbyggd passage mellan byggnadskropparna. Utöver dessa 
innehåller planområdet den tidigare nämnda egnahemsvillan på fastigheten Bålsta 1:126 samt 
ett enbostadshus inom 1:214.  
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Bild 5. Det tidigare gästgiveriet, även kallat Gästis, vilket uppfördes år 1929. 

2.4.1 Bostäder 

Planområdet rymmer permanenta bostäder inom fastigheten Bålsta 1:126 och 1:214 och 
gästgiveriets sidobyggnader inom Bålsta 1:124 hyrs ut för tillfälligt boende. Intilliggande 
fastigheter utgörs främst av bostäder i form av fristående enbostadshus.  
 
Planförslag: 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av befintliga lokaler för korttidsboende 
till permanenta bostadslösningar, samt möjliggöra nya bostadshus inom Bålsta 1:124 och 
1:126. Förslaget omfattar totalt cirka 60 bostäder fördelat på sju huskroppar där befintliga 
enbostadshus ej är inkluderade. Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform men bostäderna 
avses att upplåtas både som hyres- och bostadsrätter. Vad gäller fastigheten Bålsta 1:214 
medför detaljplanen inga förändringar avseende antalet bostäder.  

2.4.2 Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

Planområdet omfattar ingen pågående verksamhet. Gällande detaljplan för Bålsta 1:124 
medger emellertid hotell och konferens vilket möjliggör verksamhet som medför 
arbetstillfällen.   
 
Planförslag: 

För att möjliggöra en framtida servering i gästgiveriets huvudbyggnad och tillkommande 
byggnader invid Backvägen har användningsbestämmelsen för bostäder (B) kompletterats 
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med centrumverksamhet (C). En servering i form av restaurang eller café kan medföra 
arbetstillfällen, om än i begränsat antal. Planens syfte är dock i första hand att möjliggöra 
bostäder.  

2.4.3 Offentlig och kommersiell service 

I direkt anslutning till tomten ligger förskolan Backsippan och på cirka 300 meters avstånd i 
Gamla Bålsta finns ett utbud av service. Närmsta grundskola, på ett gångavstånd om drygt 
500 meter, är Västerängsskolan (årskurs F-9) med tillhörande lekytor och fotbollsplan. 
Vidare finns det i centrala Bålsta, ett avstånd på cirka 1,5 km, ytterligare både kommersiell 
och offentlig service.  

Planförslag: 
Då Gästgiveriet med dess värdefulla kulturmiljö är välkänt bland kommunens invånare och 
byggnaden tidigare har använts för servering, konferens och hotell, finns goda förutsättningar 
att bedriva en mindre verksamhet, såsom exempelvis servering. Då det inom gångavstånd från 
planområdet finns ett gott utbud av service överlag, föreligger det emellertid inget 
direktbehov inom planområdet. I och med de tillkommande bostäderna bedöms planen stärka 
underlaget för befintlig service i Gamla Bålsta.  

2.4.4 Placering och utformning 

Gästgivargårdens huvudbyggnad är i kommunens kulturmiljöprogram utpekat som en viktig 
del av samhällets kulturmiljö (gulmarkering). Byggnaden uppfördes år 1929 och var Håbos 
första ålderdomshem. Huset är en viktig del av Håbos fattigvårdshistoria och således Bålstas 
kulturmiljö. Ålderdomshemmet flyttade till nya lokaler år 1976 och året efter öppnades ett 
gästgiveri i de tidigare lokalerna. Mellan åren 1983 och 1985 byggdes huset till på vardera 
sida, utbyggnaderna förändrade husets profil och dess fönstersättning avviker från ursprunglig 
byggnad. Programmet pekar ut aspekterna nedan som byggnadens värdebärande egenskaper:  

- dess planform  
- de ursprungliga spröjsade fönstren 
- färgsättningen i rött och vitt 

 

    
Bild 6. Befintliga utbyggnader på gästgiveriet. 
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Utöver gästgiveriet innehåller planområdet inom fastigheten Bålsta 1:126 bostadshuset 
Skuggan som har ett kultur- och arkitekturhistoriskt egenvärde (grönmarkerad i 
kulturmiljöprogrammet). Byggnaden uppfördes år 1930 som en del av egnahemsbebyggelsen 
och innehöll då två lägenheter. Huset var tidigare försett med lertegeltak och röd slamfärg. Då 
byggnaden utgör ett av få välbevarade hus i Bålsta från den tidigare egnahemsbebyggelsen 
innehar det ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Enligt kulturmiljöprogrammet utgörs de 
värdebärande egenskaperna av: 

- det brutna taket  
- de ursprungligt spröjsade fönstren 
- stuprören med sina skarpa vinklar  
- den öppna verandan 

 
I gällande detaljplan är bevarandevärdet för byggnaderna inte reglerat. 
 

  
Bild 7. Egnahemshuset Skuggan vilket har ett utpekat kulturmiljövärde i kommunens kulturmiljöprogram.  

Planförslag: 
Gästgiveriets huvudbyggnad och egnahemshuset föreslås i plankartan att förses med en 
varsamhetsbestämmelse (k1) och ett rivningsförbud (r1). Rivningsförbudet skyddar 
byggnadernas stomme och medför att byggnaderna ej får rivas, medan 
varsamhetsbestämmelsen innebär att eventuella till- och ombyggnationer ska ske med hänsyn 
till de värdebärande egenskaperna presenterade i stycket ovan. För att möjliggöra bostäder på 
gästgiveriets tredje plan kan byggnaden förses med takkupor, men detta ska då ske i samband 
med att byggnadens tidigare planform återställs.  
 

Planförslaget innebär att den befintliga gången mellan gästgiveriets huvudbyggnad och den 
intilliggande sidobyggnaden tas bort. Sidobyggnaden rivs och ersätts av en ny byggnad vilken 
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placeras på ett större avstånd från gästgiveriet. Detta medför att det tidigare gästgiveriet står 
mer fritt och utgör en självständig enhet, likt ursprunglig bebyggelse.  
 
Istället för befintligt annex möjliggör planförslaget en byggnad i tre våningar genom en 
nockhöjd på 13 meter. Invid denna möjliggörs en ytterligare byggnad i två våningar med en 
nockhöjd på 10 meter. Den lägre nockhöjden ska verka för att minska kontrasten mot 
befintliga villor. För att anpassa tillkommande byggnader till befintliga ska de förses med 
sadeltak med en taklutning inom spannet 14-45 grader (f1).   

 
Bild 8. Illustration över föreslagen exploatering där Gästgiveriet ligger mitt i bild, vy från sydost. 

Det andra befintliga annexet vilket ligger åt nordväst om gästgiveriet kan enligt föreslagen 
detaljplan byggas om eller rivas och ge plats för nybyggnation. Planen möjliggör en största 
byggnadsarea på 550 m2 (e2) med en nockhöjd på 10 meter. För att undvika att eventuell 
nybyggnation kan utgöras av tre våningar med platt tak regleras en minsta takvinkel om 14 
grader. 
 
Vidare möjliggör föreslagen detaljplan förtätning invid Backvägen genom två byggnader som 
får uppgå till en nockhöjd om 13 meter, vilket innebär bostäder i tre plan. Byggnadernas 
volym begränsas tillsammans med nockhöjden genom prickmark och huvudbyggnader ska, 
likt de östra byggnaderna, förses med sadeltak som innehar en lutning mellan 14-45 grader 
(f1). 
 



 
 

Sid 16 
 

 
Bild 9. Illustration över föreslagen bebyggelse sett från sydväst. 

Tillkommande byggnader ska underordnas och anpassas till bärande värden i befintlig 
kulturmiljö, de ska ej utformas med ett dominerande uttryck. För att säkerställa att 
tillkommande byggnader samspelar med befintliga vad gäller fasadmaterial reglerar 
detaljplanen genom egenskapsbestämmelse ( , 	att tillkommande byggnader ska utformas 
med fasader i stående träpanel.  Tillåten placering av byggnaderna säkerställer att gästgiveriet 
fortsätter vara synligt från Backvägen genom tydliga siktlinjer. Planförslaget säkerställer även 
att gårdsplanen (som ramas in av tillkommande bebyggelse) tillhörande gästgiveriet bevaras, 
och kan då användas som en gemensam utemiljö för de boende.  
 
För fastigheten Bålsta 1:214 möjliggör föreslagen detaljplan, genom bestämmelse för 
byggnadsarea (e1), en utbyggnad av befintlig huvudbyggnad alternativt uppförande av en 
större komplementbyggnad såsom exempelvis garage.  
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Bild 10. Illustration över föreslagen exploatering där ljusgrå byggnader är tillkommande och mörkgrå 
befintliga.  

2.4.5 Angränsande bebyggelse 

Planområdet ligger i ett bostadsområde med mestadels villabebyggelse i varierad karaktär och 
storlek. Villabebyggelsen sträcker sig i samtliga vädersträck, men i direkt anslutning till 
syd/sydväst ligger två skogsbeväxta naturtomter. Direkt söder om planområdet, längs 
Backvägen, ligger ett flerbostadshus i tre våningar som även rymmer förskoleverksamhet. 
Ytterligare flerbostadshus i tre våningar återfinns ett par kvarter österut ned mot Gamla 
Bålsta. Fasadmaterialet varierar mellan trä, tegel och puts och taken är till stor del utformade 
som sadeltak.  
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Bild 11. Det intilliggande flerbostadshuset med förskoleverksamhet samt kringliggande villaområde. 

Planförslag: 
Föreslagen bebyggelsen anses med dess skala och utformning samspela väl med både 
flerbostadshuset invid Backvägen och intilliggande enbostadshus. Byggnadernas gestaltning 
är dock av stor vikt för att undvika upplevelsen av storskaliga byggnader då området överlag 
anses utgöras av småhuskaraktär.  

För att utreda föreslagen bebyggelses påverkan på skugg- och solförhållanden för de 
angränsande fastigheterna, har en solstudie tagits fram. Studien visar en begränsad påverkan, 
där det främst är mot söder som förhållandena förändras. Utsträckningen av skuggbilden blir 
inte större, men medför än dock en påverkan på grund av att befintliga träd släpper igenom 
visst ljus. 

 
Bild 12. Utdrag ur solstudien visande förhållanden motsvarande den 15 juni kl. 18. 
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2.4.6 Tillgänglighet  

Planområdet ligger på en ås i Gamla Bålsta och marken inom områdets västra del är relativt 
plan medan den östra delen innehåller stora höjdskillnader. Planområdet är tillgängligt genom 
befintlig infrastruktur och entréer kan angöras med bil. 

Planförslag: 
Vid ny bebyggelse ska det finnas möjlighet för taxi och färdtjänst att angöra i direkt 
anslutning till entréer. Där så är möjligt ska vid behov parkeringar för rörelsehindrade kunna 
placeras i direkt anslutning till bostadsentréer och i övrigt inom ett avstånd på 25 m från entré. 
Planförslaget möjliggör att kraven uppfylls. För nya byggnader samt omdaning av befintliga 
prövas tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning enligt Boverkets byggregler, 
BBR, vid bygglovsansökan.  

2.5 Det offentliga rummet  

2.5.1 Gatustruktur   

Planområdet inkluderar Håbovägens sträckning genom kvarteret. Väster och öster om 
planområdet utgörs vägen av en gata men genom området fungerar den som gång- och 
cykelväg, vilket tydliggörs genom befintliga bommar. I Håbovägens förlängning österut fram 
till korsningen med Västerängsvägen innehar gatan en bredd på cirka 3-4 meter. Gällande 
plan (Y2) möjliggör en utökning av gaturummet till 8,5-10 meter. 

De intilliggande gatorna Backvägen och Västerängsvägen är kommunala gator med varierad 
standard. Västerängsvägen har en låg standard med en vägbredd på knappt tre meter och 
skulle i framtiden behöva breddas till 4,5 meter. Gällande plan (Y2) har även, likt Håbovägen, 
ej blivit genomförd och möjliggör en breddning av vägområdet för Västerängsvägen till cirka 
8 meter. Gatan sträcker sig längs den kraftiga slänten med ett L-stöd mot intilliggande 
bostäder åt öst. Backvägen har en god standard med en relativt tilltagen sektion på cirka sju 
meters bredd. 
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Bild 13. Intilliggande gatunät, kartutdrag från hitta.se. 

  
Bild 14. Den östra delen av Håbovägen vilken utgörs av gata respektive den västra som för närvarande löper 
genom området som en gång- och cykelväg. 

Planförslag: 

Då Håbovägens sträckning genom planområdet ej anses utgöra en nödvändig koppling 
föreslås gatupartiet att tas bort och ersättas av kvartersmark för att bidra till en privatare 
boendemiljö för framtida bostäder. Befintlig koppling till Backvägen tas bort och eventuella 
trafikanter som kommer via Västerängsvägen och söker sig mot sydväst blir hänvisad längre 
söderut till Västerängsvägens korsning med Backvägens östra del. Då Håbovägen ej kommer 
att bara öppen för genomfartstrafik anses en breddning enligt gällande plan inte nödvändig för 
kvarvarande gatusträckning. Fastigheten Bålsta 1:214 lyfts således in i detaljplanen och den 
del som för närvarande är planlagd för allmän plats invid Håbovägen planläggs likt övrig del 
av fastigheten för bostäder. 
 
En passage genom område för allmännyttiga fordon med avseende på avfallshantering och 
vägunderhåll säkerställs genom markreservat (z).  
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I övrigt påverkar inte planförslaget befintlig gatustruktur.  

2.5.2 Gatumiljö 

För närvarande arbetar kommunen med att förse Backvägen med trottoar på bägge sidor. 
Gaturummet upplevs på grund av dess bredd och intilliggande parkering inom planområdet 
som storskaligt med ett utbrett och otydligt definierat gaturum.  
 
Västerängsvägen bedöms på grund av intilliggande slänt och dess växtlighet kunna upplevas 
som otrygg under mörkare timmar på dygnet. I övrigt har både Västerängsvägen och 
Håbovägen karaktärer som traditionella villagator med belysning och intilliggande 
enbostadshus med tillhörande parkering.  

Planförslag: 
De tillkommande byggnaderna invid Backvägen anses medföra en positiv inverkan på 
gatumiljön. Byggnaderna bidrar till ett tydligare gaturum som förenklar förståelsen för vilka 
utrymmen som är privata respektive offentliga. Tillsammans med de tillkommande 
trottoarerna bidrar utvecklingen av planområdet till en säkrare och trivsammare gatumiljö. 
Byggnaderna ska placeras med gaveln mot gatan och med ett släpp mellan huskropparna 
vilket bidrar till att Gästgiveriet fortsätter att vara synligt från gatan.  

 
Bild 15. Tillkommande byggnader anses stärka gaturummet med en tydligare avgränsning. 

Tillkommande bebyggelse på platån invid gästgiveriet kan trots höjdskillnaderna bidra till en 
närvaro mot Västerängsvägen vilket tros bidra till en ökad upplevd trygghet längsmed gatan.  

2.5.3 Mötesplatser 

Som gästgivargård har Gästis tidigare fungerat som en mötesplats med besökande från 
regionen. Med konferensverksamheten nedlagd saknas dock sammanhanget och platsen kan 
inte längre anses utgöra en samlingspunkt. Vidare omfattar planområdet ej någon allmän plats 
i form av park eller torg. 
 
Planförslag: 

Planförslaget möjliggör mötesplatser för boende genom semiprivata bostadsgårdar samt en 
mindre verksamhet i gästgiveriet eller de tillkommande byggnaderna invid Backvägen. 
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Beroende på verksamheten kan således även en offentlig mötesplats uppstå. Detaljplanen 
innefattar ingen allmän plats.  

2.5.4 Friytor – lek och rekreation 

Inom planområdet finns anlagda trädgårdsytor tillhörande bebyggelsen och naturliga grönytor 
med riklig vegetation. Grönytorna är dock kraftigt kuperade och svårtutnyttjade. Större 
rekreationsområden finns i nära anslutning till planområdet och två naturtomter ligger direkt 
intill på motstående sida om Backvägen. Närmsta lekplats ligger vid Håbovägens västra slut, 
inom ett avstånd på cirka 200 meter.  

Planförslag: 
Tillkommande bostäder medför ett ökat behov av aktivitetsytor vilka ska ordnas inom den 
egna fastigheten. För de östra byggnaderna kan det på grund av den branta slänten dock vara 
problematiskt att anordna en lekyta i direkt anslutning till byggnaderna, men utrymme finns 
för mindre uteplatser. Framför gästgiveriet finns bra förutsättningar att ordna en central gård 
med aktiviteter för de boende.  

2.5.5 Trafikflöden och prognos 

Trafikflödet längs de intilliggande gatorna Backvägen och Västerängsvägen är inte kartlagt. 
Det rör sig dock om mindre villagator som främst försörjer fastigheterna utmed respektive 
gata. Gatunätet inom området är överlag förhållandevis gent med många anslutningar till 
Västerhagsvägen och Gamla Bålsta.  
 
Planförslag: 

Föreslagen markanvändning för bostäder medför en viss ökning i trafikflödet. De 
tillkommande trafikrörelserna tros framför allt beröra sträckan längs Backvägen mellan 
planområdet och Västerhagsvägen. Då framtida boende även kan angöra via Håbovägen 
kommer emellertid även denna få en ökad belastning. Gatornas standard bedöms kunna 
hantera den tillkommande trafiken.  

2.5.6 Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats finns i Gamla Bålsta invid Bålstavägen på drygt 300 meters avstånd. 
Hållplatsen (Bålsta Medborgarhuset) trafikeras av linje 803 i riktning mot Bålsta och 
Enköping lasarett samt linje 895 i riktning mot Örsundsbro centrum och Bålsta. Under 
högtrafik trafikeras hållplatsen totalt, åt båda riktningarna, cirka 6 gånger i timmen. Linjer 
mot Bålsta passerar även Bålsta station, en resa på cirka tre minuter.    

 
Planförslag: 
Planförslaget ger ett visst ökat underlag för kollektivtrafiken, men innebär inga förändringar 
av den. Tillkommande bostäder bedöms få en relativt god tillgång till kollektivtrafik på grund 
av det korta avståndet till busshållplats varifrån resor går till Bålsta station. 
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2.5.7 Angöring  

Angöring till Gästgiveriet och dess tillhörande byggnader sker via Backvägen, medan 
bostadshusen på Bålsta 1:126 och 1:214 angör via Håbovägen. 
 

Planförslag: 
Gästgiveriets befintliga byggnader fortsätter att angöra från Backvägen och tillkommande 
byggnader invid gatan likaså. In- och utfarter mot Backvägen ska i möjligaste mån samlas för 
att begränsa antalet korsningspunkter. De två tillkommande byggnaderna i områdets östra del 
kommer att kunna angöra längsmed den passage vilken säkerställs genom området. 
Bostadshusen inom Bålsta 1:126 och 1:214 fortsätter att angöra via Håbovägen.   

2.5.8 Parkering 

Inom planområdet finns två anordnade parkeringsplatser invid Gästgiveriet och tillhörande 
byggnader. En mindre med sex platser och en större för cirka 30 personbilar samt två bussar, 
bägge med in- och utfart från Backvägen. Parkeringen är ej avskild från gatan genom 
körhinder utan kan angöras längs hela sträckan, se bild 16. Bostadshusen på Bålsta 1:126 samt 
1:214 har anordnad parkering inom respektive fastighet. All parkering ligger inom 
kvartersmark. 
 

 
Bild 16. Befintlig parkering invid Gästgiveriet. 

Planförslag: 
Kommunens parkeringspolicy från 2003 anger parkeringsnormer för olika verksamheter och 
för föreslagen bebyggelse gäller norm för bostäder, uppdelat på lägenhetsstorlek. Ny 
detaljplan säkerställer att ytor för parkering finns tillgängliga genom tillåtande prickmark 
samt egenskapsbestämmelse . Parkering ska i första hand lösas inom den egna fastigheten, 
beroende på framtida fastighetsindelningar samt lägenhetsfördelningar kan det dock bli 
aktuellt med servitut. Planerad bebyggelse möjliggör att tillgängliga parkeringar vid behov 
kan anordnas inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig entré.  
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Parkeringspolicyn anger som förslag till parkeringstal 10,0 bilplatser per 1000 m² BTA samt 
minst 1 bilplats per lägenhet, i de sifforna ingår utöver boendeparkering besöksparkering. Då 
lägenhetsfördelningen och således även antalet lägenheter för närvarande är okänt och inte 
regleras i detaljplanen utgår beräkningen av parkeringsbehovet utifrån den förstnämnda 
siffran. Föreslagen bebyggelse i situationsplanen utgör drygt 5200 m² BTA vilket då 
motsvarar 52 st bilplatser. Detaljplanen möjliggör och redovisar i illustrationsplanen förslag 
på lämplig placering av cirka 55 st bilplatser och kommunens parkeringspolicy kan således 
efterlevas. För restauranger anger policyn 0,3 bilplatser per sittplats, vid inrättande av 
restaurangverksamhet får aktuellt behov utredas. Antalet parkeringar kan dock bli en 
begränsande faktor för verksamheten.  

 
Utöver parkeringsplatser för bilfordon ska även parkering för cykel anordnas där två platser 
per lägenhet är eftersträvansvärt. Cykelparkeringar bör placeras i nära anslutning till 
bostadsentréer och ska gärna vara väderskyddade.  
 

2.6 Tekniska frågor 

2.6.1 Vatten- och avlopp 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
Ledningar går i Backvägen och längs delar av Västerängsvägen.  
 
Planförslag: 

Tillkommande bebyggelser ska ansluta till det kommunala verksamhetsområdet och kräver 
inga lokala åtgärder på ledningssystemet. 

Vid tillkommande fastigheter är utgångspunkten att en förbindelsepunkt för respektive 
fastighet anvisas.  

2.6.2 Dagvatten  

Kommunens dagvattenhantering regleras utifrån dess dagvattenpolicy. Strategin syftar till att 
kommunen ska ha en hållbar dagvattenhantering där dagvattnet ska beaktas som en resurs 
som kan bidra till både biologisk mångfald och rekreation. Vidare ska hänsyn tas till den 
naturliga vattenbalansen i området genom att bevara en naturlig infiltration, fördröjning och 
avrinning. Enligt strategin ska dagvatten hanteras nära källan i största möjliga mån genom 
lokala dagvattenlösningar på kvartersmark eller allmän platsmark. Dagvatten från 
kvartersmark ska fördröjas och omhändertas inom kvartersmarken så långt det är möjligt. 
Dagvattenanläggningar ska också anläggas och dimensioneras på ett klimatsäkert sätt. Nya 
dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde passerar vidare till 
det befintliga dagvattennätet. 
 
I nuläget sker avledning av dagvatten från planområdet väster och söderut genom 
dagvattenbrunnar längsmed Backvägen. Dessutom finns, i syfte att fördröja dagvattnet innan 
det leds till det kommunala ledningsnätet, infiltrationsbrunnar inom utredningsområdet. 
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Planförslag: 

I samband med planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram av Tyréns AB (2018-09-26) 
och framtida exploatering ska i möjligaste mån följa i den föreslagna åtgärder. Utredningen 
presenterar bland annat beräkningar av dagvattnets avrinning före och efter planerad 
exploatering. Resultatet av avrinningsberäkningen visar att avrinning från den östra delen av 
utredningsområdet kommer att öka efter exploateringen på grund av att tidigare gröna ytor 
ersätts med hårdgjorda ytor (tak och plattsatta ytor). Vidare bedöms väntade 
klimatförändringar att öka risken för intensivare regn och läggs en klimatfaktor (+25%) på ett 
10-årsregn efter omdaning ökar avrinningen ytterligare. I den västra delen av 
utredningsområdet kommer avrinningen att minska efter omdaning eftersom en befintlig 
parkeringsyta ersätts med större andel gröna ytor. Den minskade avrinningen från den västra 
sidan gäller även vid ett klimatkompenserat 10-års regn. 
 
Det rekommenderas att anlägga så stora andelar gröna ytor som möjligt och använda 
betydande gröna inslag där det anses lämpligt efter omdaningen. Eftersom avrinningen 
förväntas att öka efter omdaning är det viktigt att det dagvatten som genereras omhändertas 
lokalt för att uppnå kommunens riktlinjer om minimerad belastning på det allmänna 
dagvattennätet. I första hand gäller det den östra delen av området där avrinningen ökar på 
grund av att gröna ytor delvis ersätts med ny byggnad och hårdgjord mark. I den västra delen 
minskar avrinningen med högre andel gröna ytor vilket både ger minskade volymer och 
mindre föroreningsbelastning. 
 
Då området till stor del består av sandig morän är hantering av dagvatten via 
infiltrationslösningar möjligt. Taklutningen på de planerade ny- och tillbyggnaderna bör riktas 
in mot utredningsområdet där mäktigare jordlager har en större infiltrationskapacitet. 
Utkastare och liknande bör också riktas mot de planerade grönytorna. Vidare kan 
parkeringsplatser anläggas med genomsläppligt material, till exempel armerat gräs. Dessa ytor 
kan infiltrera mindre, men ofta förekommande regn, som i regel innehåller de högsta 
föroreningshalterna.  

För utjämning av den ökade avrinningen från det östra området rekommenderas anläggning 
av ett utjämningsmagasin om cirka 13 m². Utjämningen sker genom att dagvatten tillåts 
infiltrera från magasinet till omkringliggande mark. Då påfyllning av magasin sker i snabbare 
takt än infiltration till omkringliggande mark bräddas dagvattnet till befintlig 
infiltrationsbrunn. Magasinet konstrueras med ett strypt utlopp som motsvarar dagens flöde 
för att inte belasta befintlig infiltrationsbrunn. Lämplig placering av magasinet framgår i bild 
17. Ett magasin med dimensionerna 0,5*6*4,5 m skulle rymma ett klimatkompenserat 10-års 
regn med 10 minuters varaktighet. För att dagvattenkassetterna ska fungera effektivt vid 
infiltration är det viktigt med grundvattennivåer under kassetternas bottennivå. Genom att 
rikta hårdgjorda ytor in mot planområdet tillåts uppsamling av dagvattnet i magasinet. Detta 
förhindrar även ökade flöden mot slänten över Västerängsvägen och Backvägen. Dagvattnet 
kan ledas till magasinets inlopp (brunn) via ledningar eller ytrännor. 
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Observera att förslaget är konceptuellt och vid anläggande av magasin behöver placeringen 
utredas för bedömning av infiltrationskapaciteten. 

 
Bild 17. Förslag på LOD utöver infiltration vid mjukgjord yta. Blå pilar visar riktning på dagvattenavrinning 
från hårdgjorda ytor mot infiltrationsmagasin i mark (läge och utformning utreds vidare i senare skeden). 

Avseende föroreningsbelastning är området i nuläget delvis bebyggt men med stor andel 
grönytor ovanpå jord med hög infiltrationskapacitet. Genom att infiltrera större delen av 
fastighetens avrinning uppstår ingen ökad belastning på recipienten Mälaren-Prästfjärden. 
En stor andel grönytor kommer att bevaras efter omdaning och i den västra delen ökar andelen 
grönt. Slänten längs med Västerängsvägen är idag tät bevuxen med träd och buskar. En tät 
växtlighet innebär god fördröjning av avrinningen som kommer från utredningsområdet. 
Under växtsäsongen tar växtlighet upp mycket vatten via evaporation och transpiration. 
Utanför växtsäsongen kan det organiska materialet på marken lagra en del vatten. 
 
För att uppfylla Håbo kommuns dagvattenpolicy om minimerad belastning på befintligt 
dagvattennät, bevarande av den naturliga vattenbalansen samt klimatsäkerhet är det viktigt att 
omdaningen sker på rätt sätt. 
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2.6.3 Markavvattning 

Planområdet berör inget markavvattningsföretag.  

2.6.4 El-, tele- och datanät 

E.On försörjer området med el och deras kapacitet i området är god. Vidare ligger 
planområdet inom utbyggt fiber-, tele- och datanät.  

 
Planförslag: 
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga nät och en ytterligare nätstation är ej 
erforderlig. Elledningsstråket från Backvägen in på fastigheten Bålsta 1:124 försörjer även 
intilliggande fastighet Bålsta 2:295, varav marken reserverats för allmänna ledningar genom 
ett u-område.  

2.6.5 Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 ger bland annat 
riktlinjer för olika uppvärmningsalternativ. Strategin anger att fjärrvärmenätet i första hand 
ska nyttjas vid val av uppvärmningsmetod, men där så inte är möjligt eller ekonomiskt 
försvarbart ska förnybara energikällor användas.  
 
Planområdet ligger inom utbyggt fjärrvärmenät och befintliga byggnader är anslutna via 
ledningar i korsningen Backvägen/Västerängsvägen.  
 
Planförslag: 
Tillkommande bebyggelse föreslås ansluta till fjärrvärmenätet.   

2.6.6 Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 
kommunens avfallsplan specificeras fem långsiktiga mål där kopplingen till detaljplanering 
främst kommer in i ett säkerställande om ytor för sortering och omlastning av avfall.  

 
Planförslag: 
För planområdet gäller att utrymmen och kärl ska dimensioneras för en hållbar 
avfallshantering. Miljöhus som tillgodoser ny bebyggelse ska placeras så att krav på 
arbetsmiljö i samband med hämtning av avfall samt avstånd mellan bostadsentré och kärl 
uppfylls. Detaljplanen säkerställer att körfordon för avfallshantering kan passera genom 
området samt möjliggör alternativa placeringar av miljöhus. För befintliga bostäder inom 
Bålsta 1:214 och 1:126 fortsätter avfallshantering att ske via Håbovägen.  

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 

2.7.1 Radon 

Markförhållanden i Håbo kommun utgörs till stora delar av grusåsar och sprickiga bergarter 
vilket medför att områdena utgör högriskområde för markradon. Det saknas dock en 
heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder om 200Bq/m³ får 
inte överskridas, detta gäller både för befintliga och tillkommande byggnader.  
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Planförslag: 
Risken för radon har inte undersökts under planarbetet. Om byggnader ej utformas 
radonsäkert kan en radonundersökning komma att krävas i samband med tekniskt samråd i 
processen efter bygglov.  

2.7.2 Förorenad mark 

I samband med den geotekniska utredningen utfördes en miljöteknisk undersökning. 
Undersökningens syfte är att beskriva markens miljötekniska förhållanden som underlag för 
fortsatt projektering. I samband med fältundersökningen påvisades ingen lukt i någon utav 
punkterna. Provtagning och analys utfördes i fyllnadsjord i totalt sju punkter och resultatet 
påvisar inte förhöjda halter jämfört med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning.  

2.7.3 Buller och vibrationer 

Intilliggande gator ger upphov till ett visst buller men med dess funktion som bostadsgator 
med en låg trafikmängd uppskattas bullernivån emellertid vara låg. Då planområdet ej ligger 
invid en större väg eller spårbunden trafik bedöms det inte vara utsatt för vibrationer.  
 
Planförslag: 
För att uppskatta bullernivåerna inom området har Boverket och SKL:s skrift ”Hur mycket 
bullrar vägtrafiken?” från 2016 använts. I beräkningarna förutsätts fri sikt mellan väg och 
mottagare och en ”normal” trafiksammansättning. Sedan den 1:a juli 2017 gäller en 
förordningsändring som fastställer att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå från vägtrafik utgörs 
av 60 dBA vid bostadsfasad, alternativt 65 dBA vid bostäder om högst 35 m2, samt högst 50 
dBA vid uteplats.  
 
Då varken Backvägen eller Västerängsvägen bedöms trafikeras av genomfartstrafik utan 
endast boende längs sträckorna antas den lägsta siffran som vid en skyltad hastighet på 
50km/h utgörs av 900 fordon/dygn. Detta ger en dygnsekvivalent ljudnivå om 55dBA på 10 
meter från vägens mitt, vilket är närmsta avstånd till byggnaderna. På grund av 
Västerängsvägens utformning kan siffran där antas vara lägre. På grund av de uppskattade 
bullernivåerna har en bullerutredning ej ansetts vara nödvändig.  
 

2.7.4 Barnkonventionen 

Barnkonventionen gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 
barnens bästa ska uppmärksammas. Kopplat till stadsplanering ska barn och ungas perspektiv 
vara en naturlig del i samhällsbyggandet. Barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen 
av den fysiska miljön och hur inflytandet möjliggörs varierar beroende på området och dess 
tänkta innehåll, ibland bör barnperspektivet få ett extra fokus och ibland är det mindre 
aktuellt. Hur barnen påverkas och hur mycket inflytande de tilldelats bör dock alltid beaktas.   
 
Planförslag: 
Barn som grupp har inte hörts särskilt för synpunkter på planförslaget. Detaljplanen bedöms 
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bidra till en ökad trygghet, se motivering nedan, vilket medför en positiv effekt för barnens 
upplevelse av området. Planen möjliggör en god boendemiljö med semiprivata innegårdar i ett 
relativt kollektivtrafiknära läge med närhet till för- och grundskola. I planområdets direkta 
omgivning finns naturområden och friytor vilka kan utgöra spontana lek- och 
rekreationsområden. 
 

2.7.5 Trygghet  

Befintlig parkeringsyta invid Backvägen och skogspartiet vid Västerängsvägen bedöms bidra 
till att delar av området upplevs otryggt. Vidare kan outnyttjade byggnader uppfattas som öde 
och stärka upplevelsen av otrygghet.  

 
Planförslag: 
Framtida bebyggelse bidrar till att den större parkeringsytan bryts upp och att området blir 
mer upplyst med fler människor i rörelse. Färre mörka ytor och fler ögon med översikt på de 
intilliggande gatorna bedöms medföra att området upplevs tryggare.   
 
Vid framtida markplanering av området ska trygghetsaspekten beaktas vid exempelvis val och 
placering av plantering.  
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3. GENOMFÖRANDE 
Planbeskrivningens genomförandedel ska bland annat innehålla de ekonomiska, tekniska och 
organisatoriska åtgärder som måste till för att genomföra detaljplanen på ett samordnat och 
ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla om ansvarsfördelningen mellan kommunen 
och exploatören, samt även övriga inblandade i planens genomförande. Det ska även framgå 
om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar.  

3.1 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Föreslagen detaljplan omfattar endast kvartersmark och således ingen allmän plats.  
 
VA-huvudman ansvarar för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar fram till 
anslutningspunkt.  
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom 
kvartersmark. Föreslagen exploatering fordrar en flytt av den dagvattenledning som löper 
över fastigheten Bålsta 1:124, vilket då exploatören/fastighetsägaren ansvarar för.  
E-on ansvarar för eventuell utbyggnad av elnät och fjärrvärme.  
Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina ledningar fram till 
fastighetsgräns. Skanovas befintliga anläggningar i planområdet ska i möjligaste mån ligga 
kvar i nuvarande sträckning. Behöver åtgärder vidtas för att flytta eller skydda befintliga 
ledningar bekostas detta av den part som initierar åtgärden.  

3.2 Avtal 

3.2.1 Planavtal 

Kommunen har tecknat ett planavtal med Exploatören. I avtalet fastställs fördelningen av 
ansvar mellan parterna avseende arbete och kostnader i samband med upprättandet av 
detaljplanen. Kommunen kommer inte att ta ut någon planavgift i samband med bygglov.  

3.2.2 Exploateringsavtal 

Kommunen har tecknat ett exploateringsavtal med Exploatören. Avtalet behandlar ansvars- 
och kostnadsfördelning av detaljplanens genomförande och godkänns i samband med planens 
antagande.  

3.3 Fastighetsrättsliga åtgärder 

3.3.1 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fem fastigheter. Bålsta 2:234 och 1:614 ägs av Håbo kommun, Bålsta 
1:124 och 1:126 ägs av exploatören och Bålsta 1:214 av privatperson.  

3.3.2 Befintliga rättigheter 

Fastigheten Bålsta 1:124 belastas av två rättigheter:  

- En ledningsrätt, FRM-akt 03-92:727.2, se blåmarkerat område i kartbild nedan. 
Ledningsrätten är reglerad i gällande detaljplan och avser en befintlig 
dagvattenledning. Då ledningen avses att flyttas föreslås ledningsrätten upphävas 
genom en ny förrättning. Exploatören ansvarar för ansökan om detta.  
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- Ett officialservitut, FRM-akt 03-92:727.1, se rosamarkerat område i kartbilden nedan. 
Servitutet avser gångvägsförbindelse och är till förmån för fastigheten Bålsta 2:295.  

 
Bild 188. Befintliga rättigheter inom planområdet. 

3.3.3 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut m.m. 

Detaljplanens genomförande innebär att fastighetsägare behöver erhålla eller avstå mark för 
att anpassa fastighetsgränser till den nya detaljplanen.  
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Bild 1919. Fastighetsrättsliga åtgärder vilka föreslås vid genomförandet av detaljplanen. 

Blå markering illustrerar delar av kommunens fastigheter vilka avses regleras till intilliggande 
fastigheter:  

 Område 1, berörd del av fastigheten Bålsta 1:614, avses regleras till fastigheten Bålsta 
1:124. 

 Område 2, berörd del av fastigheten Bålsta 2:234, avses regleras till fastigheten Bålsta 
1:124.  

 Område 3, berörd del av fastigheten Bålsta 1:614, avses regleras till fastigheten Bålsta 
1:214. 

I samband med fastighetsreglering för berörda delar ovan ska det även ansökas om att inrätta 
servitut för allmännyttig trafik för det köpta markområdet, med rätt enligt planens z-område. 
När detaljplanen genomförs, och det blir aktuellt att verkställa z-området, bör servitutet i fråga 
omprövas och förläggas till z-området, se nedan.  
 
Markeringar i gul/brun nyans (nummer 3) i bild 19 illustrerar föreslagna markreservat för 
ledningsrätter ( ) samt allmännyttig körtrafik ( ). För att det vid framtida 
fastighetsbildningar ej ska uppstå konflikt föreslås ledningsrätter till förmån för befintliga 
fjärrvärmeledningar och övriga ledningar att bildas. De ledningar vilka löper tvärs över 
gästgiveriets gård rekommenderas emellertid att flyttas till föreslagen ledningsrätt utmed 
Backvägen.  



 
 

Sid 33 
 

 Gula markeringar illustrerar föreslagna ledningsrätter.  

 Orangea markeringar illustrera områden där föreslagna ledningsrätter och 
markreservat för allmännyttig körtrafik överlappar varandra.  

 Bruna markeringar illustrerar markreservat för allmännyttig körtrafik.  
 

Framtida fastighetsbildningar inom kvartersmark kan kräva rättigheter i form av servitut för 
angöring och/eller parkering, dessa hanteras vid behov vid ansökan om förrättning. För 
närvarande ses inget behov av gemensamhetsanläggning.  
 

Utifrån aktuell situationsplan redovisas potentiell fastighetsindelning enligt nedan:  

 
Bild 20. Förslag på framtida fastighetsindelningar, observera att kantstensparkeringar invid Backvägen tagits 
bort sedan utkastet.  

Exemplet på fastighetsindelning kräver servitut för att tillförsäkra fastighet 3:s (i bild) rätt att 
använda in- och utfartsväg över fastighet 2. Parkeringsbehovet löses till stor del inom de egna 
fastigheterna men beroende på utformning av bebyggelsen samt lägenhetsfördelning kan även 
servitut för parkering bli aktuellt.  
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3.4 Ekonomiska frågor 

3.4.1 Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Detaljplanen omfattar ingen utbyggnad av allmän plats.   

3.4.2 Inlösen, markersättning 

Exploatören ska ersätta kommunen för inlösen av berörda områden 1, 2 och 3 i bild 19. 

3.4.3 Kostnader fastighetsbildning 

Då föreslagen detaljplan inte innefattar allmän plats åligger det inte kommunen att genomföra 
fastighetsbildningar.  
 
Exploatören ansvarar för fastighetsrättsliga åtgärder inom kvartersmark. Detaljplanen medför 
för exploatören/byggherren utöver detta kostnader i form av utgifter för anläggande, drift och 
underhåll av kvartersmark samt ledningsomläggningar som uppstår till följd av planens 
genomförande. Till det tillkommer utgifter för bland annat VA-anslutningsavgift.  

3.5 Tekniska åtgärder 

3.5.1 Tekniska utredningar 

Under planarbetet har följande tekniska utredningar genomförts:  

 Dagvattenutredning (Tyréns, 2018-09-26)  

Dagvattenutredningen klarlägger hur dagvattnet kan hanteras för att skapa en säker och 
trevlig miljö inom området och undvika påverkan på recipienten och höga vattenstånd.  

 Miljöteknisk markundersökning (Tyréns, 2018-01-31)  

Den miljötekniska undersökningen visar genom fältundersökning och provtagning att 
gällande riktvärden för känslig markanvändning ej överskrids.  

 Översiktlig geoteknisk utredning (Tyréns, 2018-01-25)  

Den geotekniska undersökningen visar på en översiktlig nivå gällande 
grundläggningsförhållanden. En noggrannare undersökning tas fram i ett senare skede i 
samband med projektering av byggnaderna.   

3.5.2 Utbyggnadsordning 

Etappindelning av ombyggnationer och tillkommande byggnader inom kvartersmark ansvarar 
exploatören för.   
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4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
I de fall en detaljplan bedöms leda till betydande miljöpåverkan ska det, enligt 6 kap 11-18 § 
Miljöbalken, göras en miljöbedömning av planen. För att bedöma om en plan leder till 
betydande miljöpåverkan upprättas en behovsbedömning, en sådan bedömning har gjorts och 
beskrivs kortfattat under rubrik 2.2.5 Behovsbedömning och förenlighet med 3-5 kap MB.  
Då planen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan har en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej ansetts nödvändig. En MKB används för att få en 
helhetsbild av den påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och 
hushållningen av resurser, då ingen MKB har upprättats följer nedan en övergripande 
redovisning av planens bedömda konsekvenser. 

4.1 Miljökonsekvenser 
Planområdet ligger i nära anslutning till Gamla Bålsta och inom befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. Befintligt byggnadsbestånd utnyttjas genom ombyggnation och förtätas för att 
tillskapa nya bostäder. Området har närhet till kollektivtrafik och både offentlig samt 
kommersiell service finns inom gångavstånd, vilket bidrar till goda förutsättningar för 
alternativa transportmedel till personbilen.   

Planområdet har en väldigt kuperad terräng och ny bebyggelse ska i möjligaste mån anpassas 
till befintliga höjdkurvor för att minska ingrepp i terrängen.  

Då exploateringen medför en större andel hårdgjord yta kommer dagvattenmängden att öka. 
Under planarbetet har en dagvattenutredning tagits fram och de åtgärder som där föreslås har 
lyfts i in i avsnittet 2.6.2 Dagvatten. Förutsatt att de föreslagna åtgärderna genomförs, bedöms 
föreslagen detaljplan inte leda till en negativ påverkan på recipienten eller medföra en risk för 
höga vattenstånd. Vidare är området anslutet till kommunens fjärrvärmenät.  

4.2 Sociala konsekvenser 
Det föreligger en brist på bostäder inom kommunen och föreslagen detaljplan möjliggör cirka 
60 st bostäder. Bebyggelsen kompletterar ett område som främst utgörs av enbostadshus med 
tillkommande flerbostadshus, vilket bidrar till en variation inom området.  

Planområdet står idag delvis outnyttjat och innehåller en större parkeringsyta med låg 
beläggning. Den tomma parkeringsytan kan tillsammans med de mörka skogspartierna 
medföra att området kvällstid upplevs som otryggt. Den nya bebyggelsen bedöms bidra 
positivt till människors upplevelse av området och medföra en trevligare gatumiljö längs 
Backvägen och Västerängsvägen.  

Vidare stärker detaljplanen Bålstas identitet genom att befintlig kulturmiljö i form av 
gästgiveriet och egnahemsvillan framhävs och säkerställs.  

4.3 Ekonomiska konsekvenser 
Ett genomförande av detaljplanen väntas medföra en marginell minskning i kommunens 
driftkostnader då Håbovägens sträckning genom området stängs. Planen möjliggör att 
kommunen i framtiden kan genomföra åtgärder på Västerängsvägen, exempelvis breddning av 
vägbanan. I övrigt får kommunen intäkter i form av inlösen från exploatören för berörda delar 
av kommunens fastigheter Bålsta 2:234 och 1:614.  
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Exploatören kommer att stå för kostnader kopplade till genomförandet av kvartersmarken, 
däribland uppförandet av bostäder, anläggning av grönytor och dagvattenhantering, flytt av 
ledningar och förrättningskostnader.   

5. MEDVERKANDE 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Sofia Holmgren från Ebab tillsammans med 
tjänstemän inom Håbo kommun. Skissunderlag och bilder till planen har tagits fram av Amok 
Arkitektur.  

 
 
Bålsta i oktober 2019 
Håbo kommun 
 
 
 
 
Johan Hagland   Anton Karlsson 
Plan- och exploateringschef  Planarkitekt  
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Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. Gästis, Håbo kommun, Uppsala län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 15 mars och 13 april 2018. Ett sam-
rådsmöte ägde rum den 9 april i kommunhuset. Samrådsmötet inleddes med en presentation av 
planförslaget följt av frågor och diskussion.  

Under samrådstiden inkom sju yttranden varav fem med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:  

 Vattenfall Eldistribution AB  
 Socialförvaltningen  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 6 februari 
och den 6 mars 2019. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning på kommunens hemsida 
samt uppsatta i pappersformat i biblioteket. 

Inkomna yttranden under granskningen 
Under granskningstiden inkom elva yttranden med synpunkter, dessa sammanfattas och kom-
menteras nedan.  

 Yttrande 
utan erinran 

Yttranden 
med 

 synpunkter 

Sakägare enligt 
fastighetsför-
teckning 

Synpunkter som 
ej tillgodosetts 

1. Länsstyrelsen   X   

2. Lantmäteriet   X   

3. Bygg- och miljöförvaltningen   X  X 

4. Privatperson 1  X  X 

5. Privatperson 2   X X X 

6. Privatperson 3   X  X 

7. Privatperson 4   X   

8. Privatperson 5   X  X 

9. Privatperson 6   X   

10. Privatperson 7   X  X 

11. Privatperson 8   X X X 
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 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen anser att de synpunkter de lämnat under samrådet beträffande att planområdet kan 
beröras av ett framtida vattenskyddsområde inte har beaktats. Detta då synpunkterna noterats i 
samrådsredogörelsen, men inte i planbeskrivningen eller plankartan. Länsstyrelsen anser fortsatt 
att kommunen behöver beakta att planområdet kan beröras av ett framtida vattenskyddsområde 
och arbeta in restriktioner i planbeskrivning och plankarta.  

Svar 

Planbeskrivningen har under avsnittet 2.3.6 Recipient förtydligats med stycket nedan:  
”Håbo kommun har ansökt om att bilda vattenskyddsområde för del av prästfjärden för att säker-
ställa färskvattenintaget för kommunens reningsverk. Det är i dagsläget oklart vilka skyddsbehov 
som kan tänkas beröra planområdet. Föreslagen användning samt de åtgärder som beskrivs under 
rubriken Dagvatten bedöms samtidigt möta upp väl mot möjliga restriktioner.” 

 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet upplyser om delar i detaljplanen som kan förbättras:  

- Detaljplanen innehåller ingen planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek vilket inne-
bär en väldigt flexibel detaljplan. Mindre enheter kan således styckas av och det kan 
därmed uppkomma behov av gemensamma lösningar för utfarter, VA-ledningar och an-
nat. Att det saknas g-område utgör dock inget hinder för Lantmäteriet att ändå bilda ge-
mensamhetsanläggningar om så anses lämpligt.  

- Lantmäteriet undrar om planområdet ska ha en gemensam anslutningspunkt eller om re-
spektive fastighet ska få varsin anslutningspunkt? Och påpekar att detta kan förtydligas i 
planbeskrivningen. Om planområdet ska ha en gemensam anslutningspunkt behöver led-
ningar ordnas gemensamt för alla fastigheter inom planområdet.  

- Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen att det inte finns inmätta gränspunkter mel-
lan Bålsta 1:126 och Bålsta S:5. Bålsta 1:126 bildades 1926 genom en ägostyckning och 
enligt förrättningskartan markerades fastighetsgränsen med rör i mark. Om gränsmarke-
ringarna inte kan återfinnas kan det behövas en fastighetsbestämning för att fastställa 
gränsens läge. Lantmäteriet vill påpeka att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge. Risken är att en del av kvartersmarken ligger på Bålsta S:5 eller att 
det blir en remsa mellan den planlagda marken fram till fastighetsgränsen.   

Svar 

Kommunen noterar upplysningen om att minsta fastighetsstorlek saknas, men bedömer att en 
komplettering i handlingarna inte är erforderlig. Detta delvis med hänvisning till att de fastighet-
er vilka avses att utvecklas för närvarande har en gemensam ägare. Den i planbeskrivningen fö-
reslagna fastighetsindelningen kräver ej gemensamhetsanläggning. 
 
Vid tillkommande fastigheter är utgångspunkten att en förbindelsepunkt för respektive fastighet 
anvisas, detta har förtydligats i planbeskrivningen.  
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Det område av Bålsta 1:126 vilket för närvarande är planlagt som allmän plats i gällande detalj-
plan ska överföras till kommunens fastighet Bålsta S:5. Vid en sådan reglering klargörs gräns-
dragningen och en fastighetsbedömning bedöms därför inte krävas innan antagande av planen.  
 

 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden ställer sig positiv till planförslaget i helhet men har följande syn-
punkter.  
  
De anser att det är positivt att planförslaget reglerar rätten för Gästis med prickmark runt bygg-
naden men föreslår ett tillägg med en bestämmelse kring byggnadshöjd för att förhindra en even-
tuell påbyggnad med en eller flera våningar.  
 
Vidare anser nämnden att planförslaget saknar regleringar kring tillkommande byggnaders ge-
staltning. De ser gärna att planförslaget specificerar utformningen av dessa för att säkerställa att 
de blir väl anpassade till platsens kulturhistoriska värde. Detta underlättar bygglovgivning och 
ger även vägledning i ett tidigt skede inför exploatörens projektering.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att det bör finnas tydligare krav på utformning av bebyggelsen i 
planförslaget. Stycket angående tillkommande bebyggelses anpassning till befintlig kulturmiljö 
på sida 16 i planbeskrivningen kan anses motsägelsefullt och ger således inte ett adekvat stöd i 
samband med bygglovhandläggning. Då ny bebyggelse uppförs så nära inpå befintliga byggna-
der av kulturhistoriskt värde är det värdefullt med bestämmelser gällande utformning för bygg-
lovsavdelningen att luta sig mot under kommande bygglovsprövningar.  
 
Vidare befarar bygg- och miljönämnden att den byggrätt strax nordost om Gästis vilken föreslås 
få en högsta total nockhöjd om 13 meter kommer att förminska och skymma den sistnämnda. 
Det finns en risk att den tillkommande byggnaden kommer att upplevas oproportionerlig i förhål-
lande till befintlig bebyggelse, vilket de anser bifogade illustrationer stödjer. Nämnden föreslår 
att byggrätten minskas.  
 
Vidare anser nämnden att planförslaget är något otydligt kring antalet parkeringsplatser. Om 
byggrätten nämnd ovan minskas förbättras förutsättningarna för ett erforderligt antal parkeringar. 
I planhandlingarna hänvisas det till kommunens gällande norm men tillkommande parkerings-
platser redovisas inte till läge. Planförslaget avser även att möjliggöra framtida verksamhet i 
form av café/restaurang och detta kräver erforderliga parkeringsplatser. Nämnden anser att det är 
av största vikt att parkeringsfrågan belyses närmare i detalj. De ställer sig även undrande till 
skriften ”parkering ska i första hand lösas inom den egna fastigheten”, då de undrar kring vilken 
lösning som sker i andra hand.  
 
Vidare anser nämnden att förslaget bör kompletteras med att parkering är tillåten på prick- och 
korsmark. Granskningsförslaget kan tolkas som att parkering inte får anläggas på detta område.  
 
När det gäller tillgänglighet anges att nya byggnaders tillgänglighet prövas enligt Boverkets 
byggregler vid bygglovsansökan. Bygg- och miljönämnden vill samtidigt skicka med att även 
vid de befintliga byggnadernas omdaning kommer tillgängligheten att prövas enligt gällande lag-
stiftning.  
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När det gäller avfallshantering anser nämnden att det är önskvärt att planförslaget även beaktar 
insamling av matavfall och förpackningar och ett utrymme kan ges för exempelvis miljöhus som 
hanterar samtliga fraktioner. De anser att det bör finnas ett eller flera utpekade områden i 
plankarta som ger plats för avfallshantering som tar höjd för hushållsnära insamling av förpack-
ningar. De föreslår att benämningen ”sopor” tas bort ut planbeskrivningen då det är betydligt mer 
än brännbart avfall som behöver sorteras och tas om hand.  
 
Vidare anser bygg- och miljönämnden att förslaget bör kompletteras med en bestämmelse som 
förhindrar nyttjande av sk Attefallsåtgärder. Nämnden anser att det inte är lämpligt att Atte-
fallsåtgärder kan nyttjas inom området. Det gäller framför allt komplementbyggnader men även 
tillbyggnad.  
 
Planförslaget ger inom kvarteren en gemensam storlek på byggrätten, vilket nämnden anser bör 
ses över då erfarenheten från liknande detaljplaner är att hanteringen och godkännandet av till 
exempel tillbyggnader blir problematisk. Ska det vara först till kvarn som får positiva beslut till 
dess byggrätten är uppnådd? Upplägget komplicerar bygglovhandläggningen då det blir svårt att 
göra en rättvis bedömning när alla ej får möjlighet att till exempel bygga ett uterum då någon 
byggrätt inte finns kvar.  
 
Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen genomförandetid på 15 år är relativt lång och att 
den med fördel kan kortas ned.  
 
Vad gäller radon påpekar nämnden att det inte är regel att en radonundersökning krävs vid bygg-
lovsanmälan utan anser att det blir mer korrekt formulerat om det av planen framgår att radonun-
dersökning kan bli ett krav i samband med det tekniska samrådet i de fall byggherren inte vill 
bygga radonsäkert. Då kan en radonundersökning visa på om det erfordras eller ej.  
 
Slutligen lyfter nämnden synpunkter och frågeställningar kring detaljer i planhandlingarna. Det 
finns exempelvis gränsbeteckningar som bör förtydligas. Hur långt sträcker sig u-området? Det 
finns två u-områden som angränsar mot varandra, men ändå finns det en gräns mellan dessa? 
Gästis verkar i nuläget delvis vara placerad på prickmark med ena hörnet vilket bör justeras. Till 
sist föreslår nämnden att plankartan förtydligas genom att kartbilden med gällande planer flyttas 
till planbeskrivningen.  

Svar  

Planhandlingarna har kompletterats med högsta tillåtna nockhöjd för de två kulturhistoriskt vär-
defulla byggnaderna Gästis och Skuggan. Då byggrätten för egnahemsvillan ej är reglerad ge-
nom prickmark har plankartan kompletterats med en största byggnadsarea.  
 
Vidare har handlingarna kompletterats med en reglering kring fasadmaterial (f , f ) vilken säger 
att tillkommande bebyggelse ska förses med stående träpanel. Detta anses vara en för exploatö-
ren genomförbar och för framtida bygglovshantering tolkningsbar anpassning till den befintliga 
kulturmiljöns fasadmaterial. Skrivelsen kring tillkommande byggnaders anpassning till kultur-
miljön i planbeskrivningen har justerats.  
 
Föreslagen nockhöjd på byggnaden nordost om gästgiveriet anses ej medföra att den sistnämnda 
skyms och förminskas. Detta på grund av byggnadernas placering i förhållande till Backvägen 
och gästgiveriets entré samt rådande höjdskillnader. Gästgiveriet upplevs för passerande och be-
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sökare västerifrån från Backvägen och den tillkommande byggnaden är då placerad bakom gäst-
giveriet. Byggnaden kommer skymtas bakom gästgiveriet men bedöms inte dominera vyn eller 
förminska dess intryck. Vidare medför befintliga höjdskillnader att tillkommande bebyggelse 
ligger cirka 2 meter lägre än Gästis och marknivåerna minskar då byggnadernas differens.  
 
Kommunens parkeringspolicy anger som förslag till parkeringstal 10,0 bilplatser per 1000 m² 
BTA samt minst 1 bilplats per lägenhet, i de sifforna ingår utöver boendeparkering besöksparke-
ring. Då lägenhetsfördelningen och således även antalet lägenheter för närvarande är okänt och 
inte regleras i detaljplanen utgår beräkningen av parkeringsbehovet utifrån den förstnämnde siff-
ran. Föreslagen bebyggelse i situationsplanen utgör drygt 5200 m² BTA vilket då motsvarar 52 st 
bilplatser. Detaljplanen möjliggör och redovisar i illustrationsplanen förslag på lämplig placering 
av cirka 60 st bilplatser och kommunens parkeringspolicy kan således efterlevas. Detta har för-
tydligats i planbeskrivningen. Skrivelsen att parkering i första hand ska lösas inom den egna fas-
tigheten fortsätter med en förklaring att det beroende på framtida fastighetsindelningar och lä-
genhetsstorlekar, vilka detaljplanen ej reglerar, även kan bli aktuellt med servitut.  

Prickmark med skrivelsen ”Marken får inte förses med byggnad” tillåter uppförande av parke-
ring och en justering är således ej erforderlig. Korsmark för de områden där parkering ska tillåtas 
har justerats till en egenskapsbestämmelse "n - Endast parkering, komplementbyggnad och 
stödmur får anordnas”.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats med en upplysning om att tillgänglighet även prövas vid 
omdaning av befintliga byggnader. 
 
Detaljplanen möjliggör genom korsmark och mark som får bebyggas alternativa placeringar av 
miljöhus. Plankartan har kompletterats med ett z-område för att säkerställa att avfallsfordon och 
gatuunderhåll kan passera genom området, och lämpliga platser finns invid denna samt Backvä-
gen. Planbeskrivningen använder nu benämningen avfall.   
 
Då attefallsåtgärder är tillämpbara vid en- och tvåbostadshus och förslaget avser flerbostadshus 
anses en komplettering som förhindrar nyttjandet ej erforderlig. Förslaget reglerar emellertid inte 
att en- och tvåbostadshus inte får uppföras, men om så sker anses exploateringsgraden bli av en 
sådan nivå att området tolererar attefallsåtgärder.  
 
Planförslaget innefattar ett mindre område där en gemensam byggrätt föreslås, då ytan är begrän-
sad och föreslås utgöras utav en fastighet samt att byggrätten är tilltagen, bedöms problematiken 
inte vara av sådan rang att justering krävs. En gemensam storlek på byggrätten är vidare erfor-
derlig på grund av befintlig byggnad vilken ej bör göras planstridig.  
 
Genomförandetiden har justerats från 15 till 10 år.  
 
Enligt nämndens synpunkt angående radon har avsnittet förtydligats i planbeskrivningen.  
 
Vad gäller detaljer i planhandlingarna avgränsas U-områden av användningsgräns och administ-
rativ gräns, gästgiveriet ligger inte inom prickmark och kartbild med gällande detaljplaner har 
tagits bort från plankartan.  
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 Privatperson 1 
Skrivande undrar om det inte vore bra att spara hela eller delar av befintlig parkering till de till-
kommande bostäderna och påpekar att det blir allt färre parkeringar till nybyggda bostadsområ-
den.  

Svar 

Se svar till Bygg- och miljönämndens yttrande avseende parkering.  
 

 Privatperson 2  
Skrivande konstaterar inledningsvis att de synpunkter denne lyft under samrådstiden ej tillgodo-
setts. Samt att det överlag är märkligt att bygga föreslaget antal bostäder utan att ta hänsyn till 
områdets karaktär och rådande förutsättningar för trafiklösningar.  
 
Gällande trafik- och parkeringsfrågor anser skrivande att kommunen i förslaget inte presenterar 
en föreslagen lösning på det trafik- och parkeringsproblem som Lantmäteriet lyfte i sitt samråd-
syttrande. Det anses saknas en trafikplanering för Bålsta centralort och hänsyn har inte tagits till 
kommande parkeringsbehov. Det kan således uppstå olägenheter med tillkommande trafik och 
bilar parkerade i angränsning till fastigheten.  Västerängsvägen utgör skolväg och eleverna kor-
sar även Västerhagsvägen vilken antas få bära tillkommande trafik. Oavsett hastighetsdämpning, 
vilket enligt kommunens skrivelse i samrådsredogörelsen kan komma att bli aktuellt, utgör ökad 
trafik i samband med skolväg ett problem i sig.  

Vidare ställer sig skrivande frågande till placeringen av föreslagen bebyggelse vilken prioriterar 
ett avstånd till Gästgiveriet framför befintlig bebyggelse. Denne föreslår att olägenheten bör de-
las mellan de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och befintliga bostäder vars värde påverkas 
negativt.  

Vad gäller skuggning ställer sig skrivande frågande kring hur bifogad skuggstudie visar att den-
nes fastighet inte påverkas och anser att fallet är tvärtom. Skrivande saknar en modellering av 15 
juni kl 16.00 och tror att denna tidpunkt skulle illustrera en större påverkan. Även modelleringar 
för juli och augusti efterfrågas samt vid senare klockslag, förslagsvis mellan kl 17.00-19.00, då 
kvällssolen påverkas. Skrivande påpekar att träden släpper igenom ljus medan föreslagna bygg-
nader kastar skarpa skuggor.  

Skrivande anser att kommunen ej bör förlita sig till exploatörens konsulter som utgör part i frå-
gan, utan ta fram motsvarande undersökningar för att säkerställa informationen.  

Gällande insyn anser skrivande att kommunens svar i samrådsredogörelsen ej är korrekt utan att 
insynen utgör en betydande olägenhet. Tillkommande byggnader kommer mycket nära skrivan-
des fastighet med en stor insyn, även från dess fönster. Vad gäller kommunens svar att de till-
kommande byggnaderna ej står i samma vinkel som de befintliga nedanför slänten anser skri-
vande att vinkeln är för liten för att kunna bidra till en sådan pass minskad insyn och intryck som 
kommunen anfört. Vidare säkerställs inte bevarandet av träden i plankartan och dessa kan då rä-
knas bort vid en rationell bedömning.  

Sammanfattningsvis föreslår skrivande att tillkommande bebyggelse maximalt bör utgöras av två 
våningar och skjutas in mot områdets mittpunkt för att undvika olägenheter för kringliggande 
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fastigheter. De anser att föreslagen bebyggelse kan placeras närmare gästgiveriet, framför allt då 
det saknas likheter mellan det ursprungliga (då Gästis stod fritt) och befintliga området. De stäl-
ler sig frågande till gästgiveriets skyddas med tanke på dess skick, och anser att kommunen ej 
gjort erforderliga efterforskningar. Skrivande motsätter sig föreslagen detaljplan.   

Avslutningsvis anser skrivande att Bålsta 2:192 bör vara sakägare och att kommunen har gjort en 
fel bedömning vid avgränsningen av sakägare och att detta kan påverka processen. De anser även 
att processen kan påverkas av att kommunen inte genomfört nödvändiga undersökningar oav-
hängt av exploatören.  

Svar  

Gällande parkering och hushöjder, se svar till Bygg- och miljönämndens yttrande.  
 
Likt kommunens tidigare skrivelse i samrådsredogörelsen är placering av föreslagen bebyggelse 
gjord utifrån utgångspunkterna att minimera ingreppet i naturen och att särskilja tillkommande 
byggnader från det kulturhistoriskt värdefulla gästgiveriet. Alternativa placeringar av byggna-
derna begränsas, förutom av gästgiveriets läge, av rådande höjdskillnader, befintliga fastighets-
gränser samt möjligheter att anordna angöring och parkering för tillkommande bostäder. 
Byggnaderna vilka vetter mot Västerängsvägen är placerade på befintlig platå med ett minsta av-
stånd om cirka 8 meter från Gästis, avståndet mellan tillkommande bebyggelse och intilliggande 
enbostadshus på motstående sida om vägen är emellertid längre.  
 
Solstudien har kompletterats med en bild vilken illustrerar rådande skuggförhållanden i juni kl. 
16, bilden redovisar att yttrandens fastighet ej påverkas vad gäller skuggning från tillkommande 
byggnader vid aktuellt klockslag. Vid kl. 18 kastar byggnaderna emellertid skuggor vilka medför 
att fastighetens västra hörn påverkas. Kommunen noterar att vissa intilliggande byggnader kom-
mer att påverkas av föreslagna byggnader vad gäller skuggning och insyn, men står dock fast vid 
att påverkan anses vara av ett mindre slag och inte av en sådan omfattning vilken erfordrar juste-
ringar vad gäller våningsantal och placeringar.  
 
Gällande ett säkerställande av befintliga träd i slänten ovanför Västerängsvägen saknas åtgärder 
vilka kan följas upp för att säkra deras bevarande. För att i möjligaste mån motverka fällning av 
träden har planbeskrivningen kompletterats med en skrivning angående trädens bevarande.  
 
Gällande föreslaget genomfartsförbud på Västerängsvägen tittar kommunen på möjliga trafikre-
gleringar utmed vägen, varav genomfartsförbud kan vara ett alternativ. Detaljplanens medförda 
procentuella ökning av trafik på Västerhagsvägen anses ej medföra problematik och gatan be-
döms kunna hantera tillkommande trafik.   
 
De utredningar vilka tas fram under planprocessen granskas och godkänns av sakkunniga på 
kommunen. 
 
Med underlag från Metrias fastighetsförteckning har kommunen gjort bedömningen att Bålsta 
2:192 inte är sakägare. 
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 Privatperson 3  
Skrivande anser att befintliga byggnader intill Gästis och Skuggan passar väl in i miljön, medan 
ett nytt tre-våningshus på den norra höjden är oacceptabelt. Föreslagen byggnad anses förstöra 
befintliga träd och djurlivet. Vidare påpekas att skrivande valt att bo i området för att undvika 
höga flerfamiljshus och att de annars kunnat bo mer centralt.  
 
Angående trafiklösningar anser skrivande att boende på Parkvägen 1 och intilliggande dagis ej 
ska behöva ha biltrafik och parkering utanför sina fönster. Samt att Västerhagsvägen redan är 
övertrafikerad, och hen ställer sig då frågande kring hur man ska kunna cykla längsmed vägen. 
Avslutningsvis föreslås att en ”Ej genomfart”-skylt sätts upp på nytt på Västerängsvägen mellan 
Håbovägen och Västerhagsvägen.    

Svar 

Se svar till Bygg- och miljönämndens yttrande gällande parkering och våningsantal, samt svar 
till privatperson 2 angående trafik.  
 
Den gatuadress som yttrande hänvisar till återfinns ej i register.  
 

 Privatperson 4 
Skrivande anser att kommunen bör se över tre aspekter:  

1. Parkeringar  
2. Vägar  
3. Trafikflödet  

Det är redan för närvarande stor problematik med trafiken på Backvägen vissa tider då hämtning 
och lämning av barn på förskola sker. Förskolan tillhandahåller endast en parkering och Gästis 
parkering har då underlättat hanteringen. Det går cirka 60 barn på förskolan, vilket innebär ca 50 
st bilar som hämtar och lämnar. Boende i befintliga höghus klagar redan nu på parkeringssituat-
ionen.  

Vidare påpekar skrivande att förslaget saknar de nyligen anlagda trottoarerna längsmed Backvä-
gen, vilket medför att kantstensparkering ej är möjligt. Vägen är smalare än vad som beskrivs i 
handlingarna.  

Massvis med bilar vissa tider, smala vägar och småbarn gör att skrivande ställer sig frågande till 
kombinationen och tror således att bilar istället kommer att parkera utmed Nydalsvägen. Vilken 
även den har fått bredare trottoar.  

Svar 

För ett övergripande resonemang kring parkeringar, se svar till Bygg- och miljönämnden. Vad 
gäller kantstensparkeringen längsmed Backvägen har dessa tagits bort på grund av påpekad kon-
flikt med befintlig trottoar. Backvägens bredd i planbeskrivningen syftar till gatuområdet vilket 
är bredare än själva gatubredden, vägens standard bedöms kunna hantera tillkommande trafik.  

Gällande problematik i samband med hämta och lämna på intilliggande förskola undersöker 
kommunen frågan i samband med förskoleverksamheten och dess hyresvärd. Utgångspunkten är 
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att verksamhetens tillhörande parkeringar ska anordnas inom aktuell fastighet, andra lösningar 
kan dock bli aktuella.   
 

 Privatperson 5 
Skrivande inleder med ett ifrågasättande av tjänstemännens och politikernas beslut och tillväga-
gångssätt och ger exempel på projekt i kommunen. 
 
Skrivande anser att tidigare nämnd problematik upprepas i föreliggande förslag där småhusbe-
byggelse förtätas med nybyggnation. Vid den tidigare förtätningen av området invid Gästis på 
80-talet anlades två stora huskroppar, varav det östra medförde ett försämrat ljusklimat för bo-
ende åt öster. I förslaget föreslås tre våningar och skrivande är orolig att ljusförhållandena för-
sämras ytterligare.  
 
Privatpersonen påpekar att trafiken, i och med förslaget, kommer att öka betydligt i närområdet, 
och anser att vissa av de föreslagna parkeringsplatserna är olämpligt placerade i förhållande till 
befintliga huskroppar.  
 
Skrivande föreslår tre ändringar:  

- Tillkommande byggnad i öster bör justeras från tre till två våningar.  
- De två parkeringarna mellan Gästis och Backvägen 5 tas bort, detta p.g.a. närheten till 

husfasaden som kan störas vid in- och utfart från platserna.  
- Föreslagen genomfart mellan Backvägen och Västerängsvägen bör tas bort, genomfart 

bör ej möjliggöras.  

Svar 

För en övergripande förklaring kring parkeringar, se svar till Bygg- och miljönämnden. Den 
adress skrivande hänvisar till återfinns ej i register varför det är oklart vilka parkeringsplatser 
som refereras till. Föreslagna parkeringsplatser anses emellertid godtagbart placerade för bygg-
nader inom samt utanför planområdet.   
 
Gällande våningsantal för tillkommande byggnader, se svar till privatperson 2 samt Bygg- och 
miljönämnden.   
 
Den genomfart vilken möjliggörs mellan Backvägen och Västerängsvägen är endast avsedd för 
boende och besökande i området, vägunderhållning, avfallshantering och räddningstjänst och får 
ej nyttjas för annan allmän körtrafik.  
 

 Privatperson 6 
Skrivande undrar hur kommunen har tänkt att lösa trafiksituationen då förslaget medför att trafi-
ken ökar avsevärt, befintliga vägar är smala och utgör skolväg för många gående barn.  

Svar 

Se svar till privatperson 2 och 4.  
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 Privatperson 7 
Skrivande anser att underrättelsen om granskning av planförslaget gav felaktig information då 
denne tolkade skrivelsen som att föreslagna byggnader invid Västerängsvägen (den sydöstra de-
len) ej får uppföras i tre våningar, vilket förslaget möjliggör för en utav byggnaderna. Skrivande 
yrkar på att utskicket görs om.  

Vidare anser skrivande att läget på dennes fastighet innebär att skrivande bör vara sakägare, med 
hänvisning till förslagets påverkan på fastigheten.  

Vidare anser skrivande att förslaget inte tar hänsyn till områdets karaktär av villastad eller rå-
dande förutsättningar för trafiklösningar. Denna är orolig för parkerade bilar invid fastigheten 
och en ökning i trafikmängd, och påpekar att Västerängsvägen fungerar som skolväg för elever 
vilka dessutom korsar Västerhagsvägen vilken antas få tillkommande trafik. Trafiken på både 
Västerängsvägen och Västerhagsvägen är redan för närvarande oroande.  

Utöver synpunkterna ovan lyfts åsikter kring skuggning, insyn, maximalt antal våningar, samt 
föreslagna byggnaders avstånd till befintliga bostäder kontra gästgiveriet likt de från ”Privatper-
son 2”. Gällande insynen är skrivande orolig att befintligt skogsparti avverkas, vilket skulle på-
verka både insynen från och intrycket av de tillkommande byggnaderna. Vid samrådsmötet upp-
gav kommunen att skogspartiet skulle skyddas, men detta framkommer inte i förslaget.  

Skrivande yrkar på att kommunen inte fattar beslut om antagande av föreslagen detaljplan.  

Svar 

Det är olyckligt att underrättelsen om granskning misstolkats, ett nytt utskick anses emellertid 
inte erforderligt då planhandlingarna var korrekta.  
 
Gällande parkeringar se svar till Bygg- och miljöförvaltningens yttrande och för övriga syn-
punkter, se svar till yttrande från Privatperson 2.  
 

 Privatperson 8 
Skrivande motsätter sig de föreslagna byggnaderna och överlag trevåningshus då det förstör 
skrivandes upplevelse av sin fastighet. Vidare anser skrivande att det saknas parkeringsplatser 
för tilltänkta byggnader.  

Yttrande anser att nuvarande byggnader och deras höjder räcker, samt att de följer befintliga pla-
ner för området.   

Svar 

Se svar till Bygg- och miljöförvaltningen och privatperson 2.  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER PROCESSEN 

Inkomna yttranden under samråd och granskning berör till stor del utformning, placering och vå-
ningsantal för tillkommande bebyggelse samt synpunkter kring trafik och parkeringar.  
 
Synpunkter inkomna från myndigheter berör utöver formalia främst frågeställningar gällande 
ledningar och fastighetsrätt.  

Ändringar gjorda efter samrådet 

- Förtydligande kring dagvattenhanteringen.  
- Förtydliganden och kompletteringar av genomförandefrågor, som fastighetsbildning samt 

rättigheter för ledningar och angöring.  
- Framtagande av en solstudie för att undersöka planens påverkan på sol- och skuggförhål-

landen.  

Ändringar gjorda efter granskningen 

- Solstudien har kompletterats med en illustration för kl 18 i juni.  
- Ett z-område vilket möjliggör genomfart för allmännyttig körtrafik gällande vägunderhåll 

och avfallshantering har lagts till.  
- Gästis och egnahems-villan är nu försedda med begränsning i nockhöjd.  
- Bestämmelse vilken innebär att tillkommande byggnader ska förses med stående träpa-

nel.  
- Förtydligande kring parkering i planbeskrivningen, vidare har plankartan kompletterats 

med en bestämmelse n  vilken möjliggör parkering.  
- Genomförandetiden har justerats från 15 år till 10 år.  

 

ANTAGANDE 
 
Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-
lagen (2010:900).  
 
Bålsta oktober 2019 
 

 

 

 

Johan Hagland  Anton Karlsson   
Plan- och exploateringschef Planarkitekt  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-20 KS 2019/00410 nr 92985 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Pirjo Thonfors (M) från uppdrag som

ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i kultur- och

fritidsnämnden i Pirjo Thonfors (M) ställe.

Sammanfattning 

Pirjo Thonfors (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kultur- och fritidsnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Pirjo Thonfors (M) 

Vald 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 20



Från: Pirjo Thonfors <pirjothonfors@hotmail.com> 
Skickat: den 19 november 2019 16:37 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Avsäger mig som ledamot i Kultur och Fritidsnämnden. 
 

Hej Sara. 
 
Härmed avsäger jag mig som ledamot i Kultur och Fritidsnämnden from idag. 
 
Jag har inte hämtat ut någon padda heller för jag har varit sjukskriven en tid. 
 
Hälsningar Pirjo Thonfors 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-14 KS 2019/00404 nr 92883 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Fyllnadsval till post som ersättare i Håbohus AB styrelse samt 
post som ersättare i Mälardalsrådet, samt begäran om ny 
sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i Håbohus AB styrelse i

Leif Zetterbergs (C) ställe.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i Mälardalsrådet i Leif

Zetterbergs (C) ställe.

3. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot

i kommunfullmäktige i Leif Zetterbergs (C) ställe.

Sammanfattning 

Leif Zetterberg (C) har avlidit. Fyllnadsval till posterna som ersättare i 

Håbohus AB styreslse och ersättare i Mälardalsrådet behöver förrättas. 

Likaså behöver Länsstyrelsen göra en ny sammanräkning utifrån 2018 års 

allmänna val för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige i Leif 

Zetterbergs (C) ställe.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

–
__________ 

Beslut skickas till 
Vald 

Länsstyrelsen 

Mälardalsrådet 

Håbohus AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 21



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-11-05 KS 2019/00390 nr 92740 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Håbo 
Marknads AB samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Norgren (C) från uppdrag som

Ledamot i Håbo Marknads AB styrelse.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Håbo Marknads AB

styrelse i Jan Norgrens (C)ställe.

Sammanfattning 

Jan Norgren (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Håbo 

Marknads AB styrelse.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Jan Norgren (C) 

Vald 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 22





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-12-02 KS 2019/00425 nr 93168 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, 
och därmed förenat uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Marie Nordberg (MP) från uppdrag som

ledamot i kommunstyrelsen och därmed förenat uppdrag som ersättare i

kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2020-01-31.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i kommunstyrelsen i

Marie Nordbergs (MP) ställe från och med 2020-01-31.

3. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att snarast förrätta

fyllnadsval för att utse en ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott i

Marie Nordbergs (MP) ställe.

Sammanfattning 

Marie Nordberg (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 

kommunstyrelsen och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och 

med 2020-01-31.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Marie Nordberg (MP) 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 23



Från: Marie Nordberg 
Skickat: den 1 december 2019 21:43 
Till: Sara Widströmer; Liselotte Grahn Elg 
Kopia: Christian Nordberg 
Ämne: Avsägelse 
 
Hej Sara! 
 
Jag avsäger mig härmed uppdraget i kommunstyrelsen och även KSAU fr o m den 31 januari 2020. 
 
Gröna hälsningar 
Marie Nordberg 
 
Skickat från min iPad 



Interpellation ang kommunstyrelsebeslut 2018-04-23 §121. 

KS beslutet grundar sig på att fastighetsägare på Odlingsvägen, udda nummer, bett 

kommunen att fälla fastighetsnära träd som stod på kommunens mark. Skälen till det var att 

träden med åren växt sig närmare och högre in mot fastigheterna. I vissa fall lutade träden 

t.o.m. in över tomterna. Det fanns oro bland fastighetsägarna att träden kunde falla över 

fastigheterna och även en önskan att få in ljus på fastigheterna. 

Efter mångårigt förhalande från kommunen hamnade ärendet på kommunstyrelsens bord. 

Kommunstyrelsen tog beslut i ärendet 2018-04-23, §121. 

Beslutstexten var kort och gott: 

1. Kommunstyrelsen (KS) beslutar att uppdra till förvaltningen att i samråd med de

boende ta tag i frågan och lösa den.

KS var noga med skrivningen, att det skulle ske i samråd, inte efter samråd eller på något 

annat vis. Dvs. alla parter ska vara överens. 

Frågan: 

 Är KSO nöjd med hur KS beslut effektueras av förvaltningen?

 Hur avser KSO agera för att få ett bra avslut på ärendet.

Med vänlig hälsning 

Werner Schubert 

Ärende 24
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Sara Widströmer

Från: Liselotte Grahn Elg
Skickat: den 6 november 2019 13:22
Till: Sara Widströmer
Ämne: SV: Interpellation

Hej Sara, 

Mitt svar på interpellationen: 

Nej jag är inte nöjd med förvaltningens agerande utifrån beslutet. Vi har all anledning att komma tillbaka i hur 
förvaltningen kan och bör organiseras framåt för att få bättre utfall utifrån tagna beslut och som du vet så pågår just 
nu en genomlysning av organisationen.  

Önskar absolut att saker hade skötts bättre. Vi får blicka framåt. 

Med vänlig hälsning 

Lotta Grahn Elg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Telefon 0171‐52516 
www.habo.se 

Från: Sara Widströmer <sara.widstromer@habo.se>  
Skickat: den 1 oktober 2019 06:52 
Till: Liselotte Grahn Elg <liselotte.grahn.elg@habo.se> 
Ämne: VB: Interpellation 

Hej, 

Har du fått denna?  

Interpellation till dig inför nästa KF. 

Med vänlig hälsning 

Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 

Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 

Från: Werner <werner.schubert@telia.com>  
Skickat: den 30 september 2019 19:13 
Till: Sara Widströmer <sara.widstromer@habo.se> 
Ämne: Interpellation 

Hej Sara, här kommer bifogat interpellationen elektroniskt enl överenskommelse på FM. 
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Med vänlig hälsning 
Werner Schubert 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-04  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 162 Dnr 2019/00346  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angå-
ende trädfällning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  

Sammanfattning  

Werner Schubert (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordfö-

rande Liselotte Grahn Elg (M) om behandlingen av ett ärende avseende 

trädfällning. Interpellationen ställs vid dagens sammanträde och besvaras 

vid kommande sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Interpellant 
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