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 INFORMATION 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-12 KS nr 2015.161 

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

 
 
 
 
 

 

      

POSTADRESS 

746 80 BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-563 33 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST 

kommun@habo.se 

 

 

Fotografering 23 februari 2015 

Innan kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 kommer 
fotografering att ske av kommunstyrelsen (gruppfoto) samt av ledamöter 

och ersättare i kommunfullmäktige (individuella foton).  Observera att 
porträttfotografering av fullmäktiges ledamöter och  
ersättare endast gäller de som inte fotograferades i december 2014. 
Fotograferingen sker bland annat för att vi ska kunna publicera bilder på 
samtliga förtroendevalda på hemsidan.  

 

 

Kommunstyrelsen  
Ett nytt gruppfoto behöver tas av hela kommunstyrelsen. 

 

Datum: 23 februari 2015 
Tid: Klockan 18.30  
Plats: Entréplan, kommunhuset i Bålsta 

 

 

Kommunfullmäktige 

För de ledamöter och ersättare i fullmäktige som inte fotograferades i 
december 2014 kommer således ett uppsamlingsheat. Fotograferingen 
beräknas ta ca 1 minut per person. Längre fram kommer ni att få ett 
tidschema för fotograferingen. Tanken är att vi fotograferar en partigrupp i 
taget.  

 

Datum: 23 februari 2015 
Tid: Klockan 17.00-18.45  
Plats: Entréplan, kommunhuset i Bålsta 

 

 
 



 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-12 KS nr 2015.159 

  

 

Samråd med UL 

Sammanfattning 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02 kommer 
representanter från UL att träffa kommunstyrelsen för samråd om 
kommande trafik – se ärende nr 32 i sammanträdets äredelista. 

Samrådet genomförs kl. 17.00 – 18.00 därefter inbjuds till en enklare måltid. 
Mellan kl.19.00 – 20.00 genomförs en brukardialog om kollektivtrafiken. 
Inbjudan till allmänheten om dialogen sker genom annonsering i lokala 
media. 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2015-01-07  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), ordförande 
Göran Eriksson (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (FP) 
Fredrik Anderstedt (S)  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 20 januari 2015, kl. 08:30 
 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02 

  6. Övriga frågor 

 

 

  

Carina Lund (M) 
Ordförande 

  

 

 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Carina Lund (M), ordfårande 
L iselotte Grahn Elg (M), vice ordfårande 
Göran Eriksson (C) 
Håkan Welin (FP) 
Christian Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsen ka llas till sammanträde 

KALLELSE 
Datum 

2015-01-13 

Ersättare 

Tommy Rosenkvist (M) 
Leif Zetterberg (C) 
SabineNaresson (MP) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 

Tid Måndagen den 2 februari 2015, kl. 14:00 
Förmöten från Id. 13.00 om inte annat meddelas 

Plats Övergranssalen, lcommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

l. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Eventuella informationer 

5. Information- ekonomi 

6. Redovisning av delegationsbeslut 2015 

7. Redovisning av inkomna handlingar 

8. Aktuella protokoll 

9. Komplettering av arvodesreglemente avseende borglig begravningsfånättare 

10. Remiss fi·ånmark- och miljödomstolen ansökan om tillfällig hatnn och berglager mm, 
Spånga 1:9 och Toresta 4:1 

11. Näringslivsstrategi for Håbo kommun 

12. Förslag till miljöstrategi får Hå bo kommun 



HÅBO KALLELSE 
Dah1m 

KOMMUN 2015-01-13 

Kommunstyrelsen 

13. Landsbygdsutveclding i strandnära läge (LIS) 

14. Planändring Viby Äng Etapp E, norra delen, DPL 371 

15. Val av ledamöter i Håbo lemtununs ungdmmåd tillika representanter i styrgmpp får ung
domsarbete 

16. Revidering av reglemente får kommunala pensionärsrådet 

17. Val av ledamot, ersättare samt ordfårande i det kommunala penisionärsrådet, KPR 

18. Revidering av reglemente får kommunala handikapprådet, KRR 

19. Val av led mot, ersättare samt ordforande i det kommunala handikapprådet, KHR 

20. Val av ledamöter till näringslivsrådet 

21. Förslag angående nya liftar, Bålsta alpina ldubb 

22. Attesträtt får år 2015 

23. Nattvandring i Håbo kommun 

24. Medborgarforslag - lokaler anpassade får Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

25. Ekonomiska åtgärder- segerstavägen 

26. Riktlinjer får passerkort till kommunhuset och Landstingshuset 

27. Politikers inpasseting i kommunhuset 

28. Reglementen får kommunstyrelsens utskott 

29. Förslag ti ll sammanträdestider får konununstyrelsens tekniska utskott trespektive kultur
och livsmiljöutskott 

30. Kontorsrum och arbetsplatser fOr konmmnalråd, oppositionsråd och gruppledare 

31. Samverkansöverenskommelse kommun - polis 

32. Samråd med fåreträdare får kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Uppsala län 

33. Beslut om tidplan får mål- och budgetarbetet infår år 2016 

34. Övriga frågor 



~HÅBO 
_,KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Carina Lund (M) 
Ordfårande 

KALLELSE 
Datum 

2015-01-13 
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HÅBO 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-01-12 
Vår beteckning 

KS2015/39 nr 2015.149 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Eliinar Tegner, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Följande beslut for perioden 2014-08-12-2014-11-14, föreligger: 

Anställningsbeslut f Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-11-06 - 2015-01-07. 
• Miljö- och teknikforvaltningen, 2014-09-26 
• Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2014-06-02-2014-12-23. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-10-17- 2015-01-09. 

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

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

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 



DELEGATIONSBESLUT (händelser) Sida l (l) 
Kommunstyr·elsen 2015-02-02 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltnin 
Jnfo Notering H id BesJ.inst Datum 
Ärendemenin Diarienr Dl lankod Sammtr.dat Hand l 
Delegationsbeslut från barn- och 2014.3514 KS 2014-11-21 
utbildning får redovisning till KS. 
Lokalt kollektivavtal - Skoldatateket 
Lokalt kollektivavtal - Gröna dalen 
Lokalt kollektivavtal arbetstid - Gröna 
dalen 
Lokalt kollektivavtal- fårberedelseklass 
Gröna dalen, skolnämnden 

2015-02-02 ELITEG 
Förordnande som förvaltningschefför 2014.3521 KS 2014-11-24 
socialförvaltningen, perioden 24-28 
november 20 14., Per Kjellander, 
kommundirektör 

2015-02-02 PERKJ 
Förordnande tiU tffårvaltningschef för 2014.3896 KS 2014-12-19 
barn- och utbildningsfårvattningen 
2014-12-29-2014-12-30., Per 
Kjellander, kommundirektör 

2015-02-02 PERKJ 
Förordnande som förvaltningschefför 2014.3943 KS 2014-12-19 
socialfårvaltningen, dagar i december 
2014. 
Obs redaktionell ändring av datumet i 
efterhand!, Per Kjellander, 
kommundirektör 

2015-02-02 PERKJ 
Yttrande i Förvaltningsrättens mål nr 2014.3962 KS 2014-12-29 
6856-14, överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut med hav 
på inhibition, Carina Lund 
Val i kommunfullmäktige och 2014/132 2015-02-02 CARL U 
kommunstyrelsen m.fl. instanser, 
mandatperioden 2014- 2018, perioden 
2014-10-15-2014-12-31, 
Ärendet fortsätter i d.m 2015/36. 
A v tal nr 4, Delegationsbeslut anslutning 2014.3976 KS 2015-01-07 
av Slcokloster slott till kommunalt V A, 
Thomas Högberg, VA-chef 

BY_11nslutningar 2015, VA-enheten 2014/185 2015-02-02 MA HAN 
Delegationsbeslut nedkrivning av 2015.177 KS 2015-01-12 
fordran gentemot Bålsta taxi., Vipul 
Vithlani , ekonomichef 

2015-02-02 v v 

Wi ness 4 . 02 - 479 2015- 01-13 10 : 21 
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-12 KS2015/38 nr 2015.158 

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

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-02-02 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-01-12.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3482 KS
Cirkulär 14:43 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 
2015 för lokaler
 med avtal knutna till 
konsumentprisindex, KPI, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3490 KS
Cirkulär 14:45 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Kommunala ansvarsåtaganden för 
egna hem och småhus i 
bostadsrättsform, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3494 KS
Beslut, tillstånd enligt 
kameraövervakningslagen. Se 
2014.3059 för ansökan och  
2014.3062  för yttrande.., 
Länsstyrelsen Uppsala län

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3508 KS
Angående 
Samordningsförbundets styrelse, 
informationsbrev om 
valberedning, 
Samordningsförbundet Uppsala 
län

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3515 KS
Efterregistrering - Protokoll 
Samordningsförbundet Uppsala 
län, Samordningsförbundet 
Uppsala län

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3532 KS
Inbjudan till förbundsfullmäktige 
4 december. Även inbjudan till 
Rus-forum., Regionförbundet 
Uppsala län

2015-02-02

Caroline Uttergård

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2015-01-12  10:44
Antal:39    HAMED

Sida 1 (7)



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3578 KS
Cirkulär 14:44, Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar - ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv, SKL

2015-02-02

Caroline Uttergård
Ut 2014.3601 KS
Beslut om avslag att ta del av 
allmän handling (skrivelse och 
svar angående publicering på 
kommunens hemsida, hid 
2014.3576). Beslut om avslag 
samt handling med maskerade 
uppgifter skickad per e-post., Per 
Kjellander, kommundirektör

2015-02-02

Per Kjellander
In 2014.3692 KS
Cirkulär 14:51 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Pensionsnämndens beslut 
om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad 
pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PFA samt om räkning av 
förmånsbestmda pensioner enligt 
PFA och KAP-KL under år 2015, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3693 KS
Cirkulär 14:47 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Överenskommelse gällande e-
böcker på folkbibliotek, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3709 KS
Minnesanteckningar från möte 
med integrationsnätverket 21 
november, Socialnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3712 KS
Cirkulär 14:52 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Statsbudgeten för 2015 - 
Alliansens förslag, Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2015-01-12  10:44
Antal:39    HAMED
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3713 KS
Cirkulär 14:53 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: 
Budgetförutsättningar för åren 
2014-2018, Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3727 KS
Idéer för att sätta Håbo på kartan, 
Silon vid Kalmarsand som 
centrum för aktiviteter, 
vikingatida vattenled och åsled, 

2015-02-02

Klas Ljungberg
In 2014.3802 KS
TSTN 2014-12-08 § 119: 
Attesträtt 2015 för 
tillståndsnämnden, för kännedom, 
Tillståndsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3804 KS
TSTN 2014-12-08 § 120: 
Månadsuppföljning ekonomi 
oktober 2014, för kännedom, 
Tillståndsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3823 KS
SN 2014-12-09 § 139: Tillägg till 
internbudget för år 2015 - 
Bemanning äldreomsorgen. För 
kännedom., Socialnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3828 KS
Synemän enligt 9 kap 
jordabalken, behöriga att hålla 
arrendesyn inom Uppsala län 
2014105 - 20171215, 
Länsstyrlelsen i Uppsala län, 
rättsenheten

2015-02-02

Klas Ljungberg

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2015-01-12  10:44
Antal:39    HAMED

Sida 3 (7)
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3829 KS
Cirkulär 14:54 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta - Värdesäkring av ersättning 
som betalas till lärare, skolledare 
och syofunktionärer som inte fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3830 KS
Cirkulär 14:55 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Omsorgsprisindex (OPI) och 
vårdprisindex (VPI), Sveriges 
kommuner och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3831 KS
Cirkulär 14:33 från Sveriges 
Kommuner och Landsting - 
Information om patientlagen 
(2014:821), Sveriges kommuner 
och landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3860 KS
BLN 2014-12-09 § 68: 
Ekonomisk månadsuppföljning 
för oktober 2014, för kännedom, 
Bildningsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3868 KS
MTN 2014-12-08 § 123: 
återrapportering och avslutande 
av uppdrag "Hälsans stig", till KS 
för kännedom, Miljö- och 
tekniknämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3953 KS
Överenskommelse om stöd till 
riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa 2015, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2015-02-02

Per Kjellander

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2015-01-12  10:44
Antal:39    HAMED

Sida 4 (7)



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3954 KS
Cirkulär 14:61, 
Redovisningsfrågor 2014 och 
2015, Sveriges Kommuner och 
Landsting

2015-02-02

Per Kjellander
In 2014.3955 KS
Cirkulär 14:59, 
Budgetförutsättningar för åren  
2014-2018, Sveriges 
Kommmuner och Landsting

2015-02-02

Per Kjellander
In 2014.3956 KS
Aktieägaren i Håbohus kallas till 
extra bolagsstämma 2015-01-14., 
Håbohus AB

2015-02-02

Carina Lund
In 2014.3964 KS
SN 2014-12-16 § 47: 
Sammanträdesplan för nämnd 
med ansvar för individärenden år 
2015., Socialnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3965 KS
SN 2014-12-16 § 148: Romers 
situation i Håbo kommun. Till 
kommunstyrelsen för kännedom., 
Socialnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3966 KS
SN 2014-12-16 § 145: Attesträtt 
och attestförteckning inom 
socialnämndens 
verksamhetsområde. Till KS för 
kännedom., Socialnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3967 KS
VON 2014-12-16 § 6 
Sammanträdestider för vård- och 
omsorgsnämnden samt dess 
arbetsutskott år 2015. För 
kännedom., Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.3968 KS
VON 2014-12-16 § 5: Attesträtt 
och attestförteckning, 
mandatperioden 2015-2018. Till 
KS för kännedom., Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2014.3969 KS
VON 2014-12-16 § 2: Inrättande 
av ett arbetsutskott för vård- och 
omsorgsnämnden. Till KS för 
kännedom., Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2015.57 KS
Cirkulär 14:58 från Sveriges 
Kommuner och Landsting: Ett 
nytt förslag till reglemente för 
styrelsen och övriga nämnder
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2015.58 KS
Cirkulär 14:60 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta: Överenskommelse om 
Bestämmelser för 
studentmedarbetare
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2015.122 KS
Kommunalekonomisk utjämning 
för kommuner, år 2015. 
informatin från SCB, Statistiska 
centralbyrån SCB

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2015.145 KS
Kallelse till förbundsfullmäktige 
samt till extrastämma för 
Upplandsstiftelsen, 
Regionförbundet Uppsala län

2015-02-02

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2015-02-02

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2015.147 KS
Kallelse till extra bolagsstämma 
den 23 januari klockan 10.00, 
Håbo Marknads AB

2015-02-02

Ellinor Tegnér
In 2015.148 KS
BOU 2015-01-07 § 1: Beslut om 
åtgärder 2015 utifrån 
handlingsplan för skola och skola 
2013-2015, till KS för kännedom, 
Barn- och utbildningsnämnden

2015-02-02

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-12 KS2014/31 nr 2015.157 

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

 

 
Redovisning av aktuella protokoll 
Sammanfattning 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2014-10-23. 

Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2014-11-13. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-11-13. 

Minnesanteckning från ungdomsrådet, 2014-12-08. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB 2014-12-17  
 
Beslutsunderlag 
– Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar.  
__________ 
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HÄBO KOMMUN 
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Protokoll fört vid styrelsemöte i Hå bo hus AB onsdagen den 17 december 2014, 
Lastberget konferens. 

Närvarande: Styrelseledamöter: 

Fredtik Anderstedt, ordforande 
Björn Fred1iksson, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Sixten Nylin, ledamot 
Conny Geijer, tjänstgörande ledamot 

Övriga: 

Tommy Rosenkvist, suppleant 
Marie Nordberg, suppleant 
Bengt Skiöld, suppleant 
Mats Nonbrand, VD 
Sören Staaf, ekonomichef 
Leif Hagdahl, personalrepresentant 

l 

HåbohusAs 
2014 -12- 1/ 

rSig~. OrJ 

Utsedel att justera dagens protokoll: Conny Geijer 

Paragrafer: § 42- 51 (--., - f\ ~/ / 
d--eL-- ,U~ 

... . .................. . ..................... (l U ndersklifter sekreterare 
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Ordforande 

Justerare 
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§ 42 

Mötets öppnande 

§ 43 Fastställande av 
Dagordning 

§ 44 
Val av justerare 

§ 45 
Föregående protokoll 

§ 46 

Ordförande få rklarade mötet öppnat. 

Dagordningen godkändes med tillägg av foljande punkter: 
Val av justetare 
Fiberutbyggnad 

Till justerare valdes Conny Geijer 

Då inga synpunkter framkom lades protokollet till handlingarna. 

Anmälningatlinfonnation VD infonnerade om den löpande verksamheten, följande punkter 
togs upp: 

H yresförhand 1 in g 
Årets hyresförhandlingar har utförts utan ett fonnelit yrkande från 
någon part, hyresförhandlingen har förts som diskussioner med 
ambitionen att lemruna fi·am till en uppgörelse som båda parter kan 
acceptera. På detta sätt behöver vi inte "ta höjd" i ett officiellt 
yrkande och skapa oro bland våra hyresgäster. Mellan parterna har 
förts diskussion om en nivå som Håbohus beaktat andra 
hyresuppgörelser kan acceptera. Nya hyror beräknas från och med 
l mars 2015. 

styrelseutbildning 
Den l 7-18 februari hålls styrelseutbildning. Utbi letningen kommer 
dag ett att behandla juridiken kring styrelsens ansvar och 
lagstiftningen som styr bolagets verksamhet, första dagen kanuner 
också att behandla de ekonomiska förutsättningama får kommunala 
bolag generellt men speciellt i nyproduktion. Dag två behandlar hur 
man får ett väl fungerande styrelsearbete, vi kommer också att gå in 
på strategiskt arbete och Håbohus affårsplan 2015-2018. 

Den 13: e mars hålls en avslutande dagkonferens som en 
forlängning av det strategiska arbetet med affärsplanen, då är 
fårhoppningen att affursplanen kan fårdigställas för att antas på 
nästkommande styrelsemöte. 

Markanvisningstä v lin g 
Tävlingsbidraget som lämnats in föredrogs får styrelsen. VD har 
varit på ett uppfåljningsmöte med H åbo kommun som är positiva 
till förslaget men ville har vissa förtydliganden. Förhoppningen är 
att få förvärva mark for att genomföra projektet. 
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§ 47 
Ekonomi 

§ 48 
Övriga rappotier 

§ 49 
Övriga beslutsärenden 

Fiberutbyggnad 
Tidigare i år tecknades ett avtal som ger Lyssna&Njut möjligheten 
att uppgradera befin tlig infrastruktur till fiberstandard. Arbetet är 
påbötjat i Mansängen och kanuner vara avlutat under 2015, 
resterande orm·åden som Lyssna&Njut levererar till kommer att 
fiberuppdateras under 2016. Motsvarande avtal teclmades med 
Bålsta Kabel TV år 2012 tör de delar av beståndet som de levererar 
tj ärrster till. 

Finansrapport 
Finansrapporten redovisades. Bruttoräntan har sedan fåregående 
rapport minskat med 9 räntepunkter till 2,48 %. Inom det 
nännaste året kommer ca 345 mkr att konverteras. Den aktuella 
lånepoti fåljen avviker från nonnpmifåljen inom intervall år 1-2 
och år 3-4 år. 

styrelsen beslutar 

att godkänna rappotten 

Likviditetsplan 

Likviditetsplan får perioden redovisades . 

styrelsen beslutar 

att godkänna rappmien 

Inga övriga rapporter 

Glastomten/Kyllers Backe 
VD föredrog anbud och beslutsunderlag får nyproduktionen på 
Glastomten. Föredragningen inkluderade prognostiserad 
produktionskostnad och avkastning samt de riskmoment som finns 
i projektet. 

Förvärv avfastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 
VD fåredrog beslutsunderlaget får fårvärvet Föredragningen 
inkluderade bedömd avkastning, soliditets- och resul tatpåverkan. 

styrelsen beslutar 
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§ 50 
Övriga ärenden 

§ 51 
Nästa möte 

( 

( 

( 

Genomfora nyproduktionen på Glastomten/Kyllers Backe samt att 
ge ordforande och VD uppdrag att teckna entreprenadavtal med 
Erlandssons Bygg i Öst AB. Beslutsunderlaget bifogas protokollet. 

att 
Genomfora forvärvet av fastigheterna Väppeby 6:4 (7 180 851 h) 
och Väppeby 7:22 (39 220 717 h) från Håbo kommun samt att ge 
ordfårande och VD uppdrag ett teckna köpekontrakt. Ekonomichef 
Sören Staaf ges mandat att teckna nyupplåning om 45 000 000 kr 
mot kommunal borgen får forvärvet Beslutsunderlaget bifogas 
protokollet. Vd ges mandat att for bolagets rälmingteckna 
blocld1yresavtal med Håbo kommun avseende de forvärvade 
fastighetema. 

Inga övriga ärenden 

Då inga andra ärenden förelåg till behandling forklaras mötet 
avslutat. Mötesplan får 2015 behandlas på det konstituerande 
styrelsemötet. 
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Håbohus AB 2014 -11- 2 8 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hå bo hus AB torsdagen den 23 oktober 2014, 
Håbohus sammanträdesrum. 

Närvarande: styrelseledamöter: 

Fredrik Anderstedt, ordforande 
Björn Fredriksson, ledamot 
Peter Björkman, ledamot 
Nihad Hodzic, ledamot 
Anna Eva Hörnström, tjänstgörande ledamot 

Övriga: 

Tommy Rosenkvist, suppleant 
Marie Nordberg, suppleant 
Conny Geijer, suppleant 
Bengt Skiöld, suppleant 
Mats Non-brand, VD 
Sören Staaf, ekonomichef 
Le i f Hagdahl, personalrepresentant 

Utsedd att justera dagens protokoll: Björn Fredriksson 

Paragrafer: § 33- 41 

U n derskrifter sekreterare .. .............. ... ... .. ..... ........... ...... 

OrdfOrande 
/ ,l , 

----...,,--- ~ - -
HABO KOMMUN 

KOM'.IUNSlYRELSENS FORVAL TNING 
INKOM 

2014 -12- t o 
KSIXr RBJ.rr 

. ,J.ot't/31 Jo l ~.t. ~?32-. 
-~---=--:.--=...::::::J 

~: .... ~ . .L ~ .'.?"" "> : ... :: ...... . 
( -d)it'-7'/ f:t~ .J!. h l,_._ "' /!. ...................................... . Justerare 
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§ 33 

Mötets öppnande 

§ 34 
Val av justerare 

§ 35 
Föregående protokoll 

§ 36 

OrdfOrande fårklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes 
med tillägg av beslutsärenden: 

Anbud till markanvz'sningstävling, Centrum 
VD redogjorde får bolagets bidrag i tävlingen, ett fårslag som 
innebär 141 mindre lägenheter fårdelat på l :or 2:or och 3 :or. 
Förlaget var ej helt klart och därfår kunde tyvärr ingen 
anbudssumma presenteras får styrelsen. Anbud skall vara 
inlämnat senast den 14 november. 

Till justerare valdes Björn Fredriksson 

Då inga synpunkter framkom lades protokollet till handlingama. 

Anmälningar/infonnation VD infonnerade om den löpande verksamheten, följande punkter 
togs upp 

§ 37 
Ekonomi Förhandlingsunderlagfor 2015 c/rs hyror 

Förslag till fårhandlingsunderlag redovisades. 

Förslaget innebär en hyreshöjning med 2,54% från 2015~01-01 får 
lägenheter. 
Hyreshöjningen får lokaler är beräknad med, i snitt, 1,0 %. 
Löneökningarna kalkyl.eras till 2,5 %. 
Avsk.Jivningama motsvarar 2,3 %av anläggningstillgångarna. K3 
regler har ändrat avskrivningen. Prisökningarna får d1iftkostnader 
uppräknas med 0,5%- 3,0 %. 
Utökning av en fastighetskötartjänst ca 250 tkr. 
Utökning av en service/reparationstjänst ca 450 tkr. 
V A-avgiften, en fårändring av lägenhetsavgiften från 
2011 beslutades. Ökningen får i år är ca 150 tkr på 
lägenhetsavgiften, dels en generell ökning med 5 % på 
kubikmeteravgiften. Sophantering, lägenhetsavgiften har 
fårdubblats ca. 500 tkr, dels en generell höjning på abonnemangs
avgifterna. 
Elkostnaderna är beräknade till l ,20 kr/kWh. 
Vännekostnadema, beräknad prisökning med 2,24 %. 
Underhåll: Upprustning av lägenheterna på Skeppsvägen är 
inplanerad under en 9-års period. De åtgärder som planeras är 
ombyggnad/renovering av kök, badrum, stambyte, samt målning 
och tapetsering, ca 6 000 tkr får 20 15. Indexuppräkningen är 
medräknad. 
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§ 38 
Rappmter 

Fastighetsskatt: kommunala fastighetsavgiften är beräknad på det 
lägsta av l 243 kr per lägenhet eller 0,3 % av taxeringsvärdet. För 
småhus är det lägsta av 0,75% på taxeringen eller 7 262 kronor 
samt ofcirändrad beräkning av lokaler, l% av taxeringsvärdet. 

Administration: Kostnader avseende konsulttjänster för 
datakommunikation, fastighets- och ekonom isystem ingår i 
forslaget Utökning av en projektledartjänst med start ~ ca 530 tkr. 

Övrigt: Konsultkostnader får diverse utredningar är beräknade till 
l 200 tkr. 
Räntekostnaderna är beräknade utifrån en snittränta på 3,03 %, en 
av bolaget antagen kostnad får borgensavgifter inräknad. 

Avkastningskrav/årets resultat 
Beräknad resultat 5 % av omsättningen 2015 efter skatt. 

styrelsen beslutar 

att godkänna fårslaget som fårhandlingsunderlag 
avseende 2015 års hyror 

Finansrapport 

Finansrapport redovisades. Bruttoräntan har sedan föregående 
rappatt minskat med 31 räntepunkter till 2,57 %. Inom det 
ni:innaste året kommer ca 280 mh att konverteras. Den aktuella 
lånepmtfciljen avviker inte nämnvält mot normportfåljen. 

styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Likviditetsplan 

Likviditetsplan får perioden redovisades. 

styrelsen beslutar 

att godkänna rapporten 

Nyproduktion, 

Kyllers backe 
Ny upphandling genomfors, fårfrågan ligger ute med sista 
anbudsdag den 24 november 
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§ 39 
Övriga beslutsärenden 

( 

§ 40 
Övriga ärenden 

( 
§ 41 
Nästa möte 

( 

Genomförda fastighetsfcirsäljningar 
Inga nya fårsäljningar 

Markreglering Mansängen 
styrelsen godkände det beslut som fattats per capsulam gällande 
markreglering i mansängen. 

Utbildning styrelsen 
Den nytillträdda styrelsen erbjuds fårslagsvis en utbildning i hur 
styrelsearbetet fungerar samtidigt som bolagets strategiska arbete 
med affårsplan kan vävas in i utbildningen. 

Anbud till markanvisningstävlingen, Centrum 
Med anledning av att inget fård igt fårslag fanns sökte VD mandat 
att får bolagets räkning lämna anbud i markanvisningstävlingen. 

Styrelsen beslutar 

att 
VD fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag till 
utbildning få r den nya styrelsen. 

VD ges mandat att för bolagets räkning lämna anbud i 
markanvisningstävlingen får Bålsta centrum. 

Inga övriga ärenden 

Då inga andra ärenden fårelåg till behandling förklaras mötet 
avslutat. Nästa styrelsemöte hålls l 7/12 klockan l 0.00 
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Håbo Marknads AB 

Protokoll styrelsemöte 2014-11-13 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Nord berg, Ralph Abrahamsson, Gö

ran Eriksson 

Ersättare: Bengt Skiöld, Sven Svanström, Christer Persson, Frank Nilsson 

Ej närvarande: Ch ris Bremark, Anders Ekman 

Övriga: Leif Nyren, Lena Eklund-Gabrielsson 

5:1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

5:2 Val av justerade 
Till justerade valdes Christian Nordberg 

5:3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

5:4 Protokoll från föregående möte 

Protokollet från föregående möte godkändes 

5:5 Information från VD 

Verksamheten 2014 

Nytt ärendesystem CRM 

Befattningsbeskrivningar, roller, mandat 
Marknadsverktyg 

Målstyrning 

Projektekonomi 

Verksamhetsplan 2015 

Övergripande internt/externt 
Anpassa verksamheten till vision~ :2- O 3 O 
Öka transparensen i verksamheten 

Målsätta ranking Svenskt Näringsliv 

Utöka tjänsten turistkoordnator 

Närma oss kommunens tjänstemän 

Transparens mot politiken 

Många aktiviteter 

Tillsammans med kommunen öka servicegrad 



Bättre kommunikationsplattform 

Delaktig kommunledningsmöten 

50 tal företagsaktiviteter 

Mer samordning med andra kommuner 

Dubblera insatser på turistsidan 

Utveckla lotsfunktionen med Förenkla helt enkelt 

M- föra det arbete vi gör inom skolan 

5:6 Ekonomirapport 

Ekonomirapporten godkändes av styrelsen 

5:7 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

5:8 Beslutsärenden 

Leif Nyren informerar om turerna angående försäljningen av Centrummarken till Håbo kom

mun 

styrelsen beslutar att bordlägga frågan om försäljningen av Centrummarken för ytterligare 

utredning och värdering. 

Leif Nyren bokar möte med revisor på PWC Peter Alm 

5:9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

5:10 Nästa styrelsemöte 
Inget datum bokat 

5:11 styrelsemötet avslutas 

Lars-Göran Bromander avslutar mötet. 

,;5fl?D~ 
Lars-Göran Bromander. 

Ordförande. 

~-p7 
Christian Nordberg 

Justerare 













 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS2014/136 nr 2015.46 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Komplettering av arvodesreglemente avseende borglig 
begravningsförrättare 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,§ 76, att anta arvodesregler 
avseende kommunens förtroendevalda. Kommunstyrelens förvaltning har 
uppmärksammat att de nya bestämmelserna behöver kompletteras avseende 
arvodesrättet för kommunen borgliga begravningsombud.  

I tidigare bestämmelser så har begravningsombuden enligt följande:  

”Borglig begravningsförrättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till 
förrättningsarvode i samband med begravnings.”  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samma arvoderingsnivå ska gälla 
även fortsättningsvis, och föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta 
att ovanstående formulering tilläggs arvodesreglementet § 7 

Beslutsunderlag 
– Arvodesregler för Håbo kommun 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att borglig begravningsförrättare, som ej 
uppbär årsarvode, äger rätt till förrättningsarvode i samband med 
begravning.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att denna formulering tilläggs 
arvodesreglernas § 7. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Personavdelningen/ Karin Petterson 
Kanslichef 



 

 Tjänsteskrivelse 1(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS2015/19 nr 2015.102 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Klas Ljungberg,   
0171-525 32 
klas.ljungberg@habo.se 

 

 

Remiss angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av 
bergmaterial inom fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och 
Håbo Spånga 1:9 

 

Sammanfattning 

NCC Roads AB (nedan kallat Bolaget) har bedrivit berg- och grustäkt inom 
fastigheterna Toresta 4:1  i Upplands Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo 
kommun. Nuvarande tillstånd för täkt upphör 30 juni 2015 då verksamheten 
kommer att avslutas. Nytt tillstånd söks för tio år för tillfällig hamn och 
berglager för att hantera material från Förbifart Stockholm, vilket innebär att 
kaj för anlöp av fartyg och transportväg behöver anläggas. Kaj samt 
vattenområde som berörs kommer delvis att ligga i Håbo kommun. 
Störningar främst i form av buller kommer att påverka boende runt 
Kalmarsandsviken.  

Håbo kommun föreslår att ansökan avslås utifrån de förutsättningar och 
villkor som Bolaget presenterar. I ett av Håbo kommun föreslaget 
andrahandsyrkande kan kommunen se positivt på projektet under 
förutsättning av att de aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås.  

Ärende 

NCC Roads AB söker tillstånd enligt miljöbalken hos Mark- och 
miljödomstolen om anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och 
lagring av bergmaterial. Ansökan har inkommit på remiss till Håbo kommun 
för yttrande. Till föreliggande tjänsteskrivelse bifogas Bolagets ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken, daterad den 16 oktober 2014. Det dokumentet 
utgör en kortfattad sammanfattning av projektansökan som i övrigt 
innehåller olika inventeringar, miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning 
med mera.    

Bolaget har under 2014 bjudit in till samråd och samrådsmöten vid olika 
tillfällen. Den 5 maj hölls möte med representanter från Håbo kommun. 
Allmänt samrådsmöte bjöd Bolaget in till den 15 april, varvid ett trettiotal 
personer deltog. Skriftligt samråd har hållit under våren och många 
yttranden inkom från håbobor och intresseorganisationer. Håbo kommun 
lämnade inget yttrande vid det tillfället eftersom det vid den tidpunkten inte 
bedömdes finnas tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till projektet. 
Däremot har förvaltningarna tagit del av alla dessa synpunkter underhand 
samtidigt som många direktkontakter har tagits från allmänheten.   

Bolaget yrkar att under en period på tio år bedriva hamnverksamhet för 
hantering av bergmaterial, anlägga och nyttja transportväg från hamnen till 



 

 Tjänsteskrivelse 2(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS2015/19 nr 2015.102 

 

arbetsområdet samt hantera, bearbeta och tillfälligt lagra högst cirka 3 
miljoner ton bergmaterial fördelat på en period av fem år samt högst 
200 000 ton bergmaterial per år under övriga fem år.  

Behovet av anläggningen är till största del kopplad till byggandet av 
Förbifart Stockholm, vilket ger upphov till cirka 9,5 miljoner ton 
entreprenadberg som ska transporteras med fartyg eller pråm. Enligt 
ansökan planeras 4 miljoner ton transporteras från hamnen i Toresta. 
Verksamheten är tillfällig och ska avslutas efter att byggandet av Förbifart 
Stockholm har avslutats. Trafikverket planerar att transportera 
entreprenadberg under 4-5 år. Bolaget räknar med att hamnen ska användas 
i fem år med en topp under 2-3 år, men att lagring och bearbetning av 
bergmaterial kommer att ske under flera år och söker därför tillstånd för tio 
års drift.  

Hamnen dimensioneras för att ta emot fartyg och pråmar med en 
lastkapacitet på 2 500 till 4 000 ton och kommer att uppta en yta på 30x70 
meter. Antalet fartygsrörelser beräknas uppgå till 100-150 per år. Antalet 
fartygsanlöp beräknas som mest till cirka två stycken per dygn under den 
mest intensiva perioden. Båtar och pråmar beräknas kunna tas emot dygnet 
runt, året runt. Bolaget åtar sig att endast lossa nattetid vid de tillfällen då 
detta krävs för framdriften av Förbifart Stockholm. Bergmaterialet lossas 
från fartyg med frontlastare eller grävmaskin till dumper som sedan körs till 
upplagsplatsen. Skopor på grävmaskiner och hjullastare samt flak på 
dumprar kommer att förses med gummiduk för att dämpa buller vid 
lossning. En lossning beräknas ta fem timmar.  

Bergmaterialet kommer att lagras och hanteras på tät gummiduk så att 
föroreningar inte kan nå grundvattnet under berglagret. Vattnet som samlas 
upp på gummiduken ska pumpas till odlingar av Salix för att eventuellt 
kväve i vattnet ska tas upp av växtligheten.  

Antalet fordonsrörelser för att transportera material ut från anläggningen 
kan antas öka från ca 20 per dygn från befintlig verksamhet till ca 100 per 
dygn. In- och utfart från anläggningen till väg 840 byggs om enligt Bolaget 
så att transporter styrs mot Upplands Bro kommun. Hantering av 
bergmaterial i upplaget och uttransport med bil ska i huvudsak ske under 
vardagar mellan kl. 06-18.  



 

 Tjänsteskrivelse 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS2015/19 nr 2015.102 

 

Bolaget har i sin ansökan föreslagit åtta villkor till verksamhetens 
miljöbalkstillstånd. Ett av dem innefattar ett förslag till bullervillkor som 
anger att ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder inte får överskrida: 
 

50 dB(A), vardagar dagtid  (kl. 7-18) 

 
45 dB(A), kvällstid   (kl. 18-22)  
samt lör-, sön- och helgdag dagtid (kl. 7-18) 
 

40 dB(A),  nattetid   (kl. 22-07)  
Den momentana ljudnivån nattetid får högst uppgå till 55 dB(A) 

 

Bolaget har tagit fram en bullerutredning för anläggning och drift av 
verksamheten. Utredningen visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 
nattetid tangeras vid de närmsta bostäderna i Kalmarsand. Då utredningen 
baseras på ljuddata från andra projekt som bedöms vara relativt höga 
föreslås inga skyddsåtgärder i detta skede. Bolaget avser att kontrollera de 
faktiska ljudnivåerna när verksamheten tagits i drift, och då ta beslut om att 
vidta eventuella skyddsåtgärder för att innehålla tillståndets bullervillkor. 

Den samlade bedömningen av verksamheten enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen i ansökan är att verksamheten ger positiva 
miljökonsekvenser i form av att naturresurser kan återanvändas och 
minskade transporter med bil från Förbifart Stockholm, och att dessa 
överväger de negativa i form av ianspråktagande av naturmiljö, ökat buller 
och risker för vattenkvalitet. Den största negativa miljöpåverkan enligt 
ansökan är bullerstörning till bostäder. 

Bygg- och miljöförvaltningen och Kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning samt den tekniska avdelningen har granskat 
inkommen ansökan från NCC Roads AB och gemensamt upprättat ett 
förslag till yttrande.  

I yttrandet föreslås att ansökan avslås utifrån de förutsättningar och villkor 
som Bolaget presenterar. Det är bullersituationen som uppstår som utgör det 
främsta problemet och grund för avslaget. I ett andrahandsyrkande kan 
kommunen dock se positivt på projektet under förutsättning av att de 
aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås. Mot bakgrund av att 
mark- och miljödomstolen trots Håbo kommuns avstyrkan kan komma att 
lämna tillstånd för verksamheten är andrahandsyrkandet med de specifika 
förutsättningarna angelägna att få framförda till domstolen.    

 



 

 Tjänsteskrivelse 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS2015/19 nr 2015.102 

 

Beslutsunderlag 

– Kungörelse Nacka TR M 5735-14 

– Ansökan om tillstånd för tillfällig enligt miljöbalken 

– Bilaga 1 Teknisk beskrivning 

– Bilaga 2 Flygfoton, tomtgräns mm 

– Bilaga 3 Bullerutredning 

– Bilaga 4 Ritning  
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till yttrande överlämnas 
till Mark- och miljödomstolen. 
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Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
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Agnes Advokatbyrå AB 
Box 2035 
SE-132 02 Saltsjö-Boo 

NCC Roads AB, org. nr. 556302-3307, 170 80 Solna 

Advokat  
Agnes Advokatbyrå AB 
Box 2035 
132 02 Saltsjö-Boo 
Telefon 070 388 38 22 
e-post: agnes@agnesadvokat.se 

Tillstånd en ligt miljöbalken ti ll anläggande av kaj samt 
mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta; 
Hå bo och Upplands-Bro kommuner; Stockholms samt Uppsa la 
län 

E: info@agnesadvokat.se 
T: +46 (0)70 388 38 22 
W: www.agnesadvokat.se 

Org. Nr: S56938-4034 
Säte: Stockholm 

Personuppgifter 
skyddas enl. PuL
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YRKANDEN 

1. NCC Roads AB (NCC Roads) yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar bolaget 

tillstånd enligt 11 kap miljöbalken att inom fastigheterna Upplands-Bro Toresta 4:1 och 

Håbo Spånga 1:9 anlägga och bibehålla kaj, i den utformning som framgår av Bilaga 1, 

underbilaga 3. 

2. NCC Roads yrkar vidare tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att inom fastigheterna 

Upplands-Bro Toresta 4:1 och Håbo Spånga 1:9 under en period av tio år 

a. bedriva hamnverksamhet för hantering av bergmaterial, 

b. anlägga och nyttja transportväg för transport av bergmaterial från hamnen till 

arbetsområdet samt 

c. hantera, bearbeta och tillfälligt lagra högst cirka t re miljoner ton bergmaterial 

fördelat på en sammanhållen period av fem år samt högst 200 000 ton berg

material per år under övriga fem år, 

allt i enlighet med vad som närmare anges i ansökan med bilagor. 

3. NCC Roads hemställer vidare att mark- och miljödomstolen förordna r 

a. att arbetstiden bestäms till fem år räknat från att t illståndsdomen vunnit laga 

kraft, 

b. att tiden för framställande av anspråk med anledning av oförutsedd skada ska 

bestämmas till fem år, räknat från utgången av arbetstiden, 

c. att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft, så 

kallat verkställighetsförordnande 

d. att villkor föreskrivs i en lighet med NCC Roads fö rslag i avsn itt 6 samt 

e. att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. 
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UTVECKLING AV T ALAN 

1. Bakgrund 

NCC Roads är en av Sveriges största leverantörer av bergmaterialprodukter. Bolaget 

bedriver sedan länge en berg- och grustäkt inom fastigheterna Toresta 4:1 och 

Toresta 6:1 i Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Nuvarande täkttillstånd upphör 

den 30 juni 2015 varvid täktverksamheten kommer att avslutas. NCC Roads planerar 

då att utnyttja täktområdet för lagring och bearbetning av bergmaterial vilket kräver 

anläggande av kaj och transportväg till området. 

NCC Roads verksamhet är i allt väsentligt kopplad till Förbifart Stockholm där det 

enligt Trafikverkets plan ska transporteras ut cirka 9,5 miljoner ton entreprenadberg 

med fartyg under en period av 4-5 år. Trafikverket har sökt tillstånd för tre tillfälliga 

hamnar på Ekerö och i Sätra och behovet av upplagsplatser med hamnläge för att 

kunna ta emot material från dessa hamnar är därför stort i området. Även om in

skeppningsverksamheten från Förbifart Stockholm till den planerade hamnen beräk

nas bli begränsad till huvudsakligen ca fem år, med en högsta intensitet under 2-3 år, 

kommer lagring och bearbetning av bergmaterial att ske under fler år därefter, varför 

tillstånd söks för tio års drift. Även material som inte hänför sig till Förbifart Stock

holm kan komma att hanteras. 

2. Ansökans omfattning och avgränsning 

2.1 Ansökans utformning 

2.2 

Denna ansökan består av denna ansökan med underbilagor bestående av en teknisk 

beskrivning (Bilaga 1 med underbilagorna 1-3), nuvarande täkttillstånd (Bilaga 2), 

miljökonsekvensbeskrivning (Bilaga 3 med underbilagorna 1-7), nyttjanderättsavtal 

(Bilaga 4), fastighetsuppgifter (Bilaga 5) samt samrådsredogörelse (Bilaga 6). 

Ansökt verksamhet 

Den planerade anläggningen består av kaj, transportväg från kaj till arbetsområdet 

inom vilket sortering, lagring och eventuell krossning av bergmaterialet sker. En 

avgränsning av det område inom vilket samtliga verksamheter kommer att bedrivas, 

benämnt verksamhetsområdet framgår av Bilaga l, underbilaga l. 

Avsikten är att bedriva hamn och övrig verksamhet under en period av högst tio år, 

för att omhänderta material från Förbifart Stockholm men om det blir aktuellt även 

mindre mängder liknande material från andra projekt i området. När verksamheten 

avslutas är avsikten att överlåta kaj och transportväg till fastighetsägaren samt åter

ställa arbetsområdet i enlighet med fastighetsägarens önskemål och de eventuella 

ytterligare krav som fastställs vid tillståndsprövningen. 

Anläggande av kajen utgör vattenverksamhet som kan prövas genom anmälan till 

länsstyrelsen enligt förordningen om vattenverksam het. Det är emellertid möjligt att 
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ansöka om tillstånd även för anmälningspliktig vattenverksam het, jfr 11 kap 9 § 2 st 

miljöbalken. 

Hamnverksamhet för fartyg över 1350 brutto är tillstånd spliktig hos länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation. Krossning och sortering av bergmaterial utgör anmälnings

pliktig C-verksamhet. Skulle bergmaterialet anses utgöra inert avfall är lagring, hante

ring och bearbetning istället att anse som tillståndspliktig verksamhet hos miljöpröv

ningsdelegationen. NCC Roads uppfattning är att materialet när det anländer till NCC 

Roads område ska anses utgöra en råvara, eller i va rt fall att avfallet återvinns inom 

ramen för NCC Roads verksamhet. Ansökan innehåller dock även de uppgifter som 

krävs om bergmaterialet skulle anses utgöra avfall, jfr 22 kap 25 a§ miljöbalken. 

l samråd med länsstyrelsen har NCC Roads beslutat att ansöka om tillstånd hos mark

och miljödomstolen för samtliga verksamheter och hemställer därför med hänvisning 

till 21 kap 3 § miljöbalken att mark- och miljödomstolen prövar alla delar av den 

planerade verksamheten. 

l miljökonsekvensbeskrivningen redovisas samtliga miljökonsekvenser av den ansökta 

verksamheten under anläggnings-, drifts- och avslutningsskede. Fartygstrafiken till 

och från kajen är inte en verksamhet som prövas i denna ansökan, men trafiken utgör 

en konsekvens av de ansökta åtgärderna och måste beaktas vid tillåtlighetsbedöm

ningen av ansökan. Därför innehåller miljökonsekvensbeskrivningen även en över

gripande beskrivning av den ökade fartygstrafikens konsekvenser. 

2.3 Gällande tillstånd 

3. 

För NCC Roads nuvarande verksamhet i Toresta finns ett t illstånd från Länsstyre lsen i 

Stockholms län, daterat 14 december 2000. Den planerade verksamheten föranleder 

behov av att anpassa tillst åndet i fråga om efterbehandling av området, va rför NCC 

Roads har initierat kontakt med tillsynsmyndigheten. NCC Roads har uppfattat att en 

sådan ändring bör kunna hanteras separat i förhållande till nu ansökt verksamhet. 

Gällande tillstånd för täktverksamheten bifogas, se Bilaga 2. 

Områdesbeskrivning 

3. 1 Allmänt 

Läget för planerad hamn ligger i anslutn ing till bolagets nuvarande berg- och grus

täktverksamhet i Upplands-Bro kommun. Området ligger på en grusås som har 

kontakt med Mälaren och de delar av området som inte är täkt är skogbevuxet. 

Toresta ligger i Kalmarviken som är belägen inom både Upplands-Bro kommun i 

Stockholms län och Hå bo kommun i Uppsala län och läget för hamnen är på gränsen 

mellan kommunerna och länen. Kalmarsand som är del av Bålsta tätort ligger ca 800 

m från hamnen. 

Närmaste permanenta bost äder ligger på ett avstånd av cirka 250 respektive 400 m 

från ytterkant av verksamhetsområdet, men väl avgränsade genom topografin i om-
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3.2 

rådet. Två sommarstugor angränsar till nuvarande täktområde, men är belägna på 

mark som ägs av fastighetsägaren till området. 

Det planerade verksamhetsområdet utgörs av befintligt täktområde, området för den 

nya transportvägen samt område nere vid strandkanten. Transportvägen går genom 

ett skogsområde med visst naturvärde, bestående främst av förekomst av äldre träd 

och tillgång på död ved. Området vid stranden som är aktuellt för exploatering är 

relativt artfattigt och hyser inte någon skyddsvärd flora . Vegetationen domineras av 

vass. 

l Kalmarviken finns idag tre tillståndsgivna hamnar för kommersiell trafik och en 

allmän farled går in i viken. 

För närmare beskrivning av förhållandena i området hänvisas till miljökonsekvensbe

skrivningen, Bilaga 3, avsnitt 6. 

Översiktsplan, detaljplan och skyddade områden 

Det aktuella området är till största delen beläget inom Upplands Bro kommun men 

den norra delen av kajen inom Hå bo kommun. Området omfattas av inte av någon 

detaljplan. 

Det finns ett flertal olika planer för Kalmarviken, som på sikt innefattar ny bebyggel

se, men dessa bedöms inte utgöra hinder för den ansökta verksamheten, se närmare 

Bilaga 3, avsnitt 6.5.2 

l området kring den planerade verksamheten finns inget Natura 2000-område eller 

naturreservat. Däremot finns ett antal utpekade riksintressen i närområdet, se Bilaga 

3, avsnitt 6.4. Verksamheten berör inte heller några andra typer av områdesskydd. 

4. Teknisk beskrivning 

4.1 Kaj och hamnverksamhet 

Hamnen dimensioneras för att ta emot fartyg (inklusive pråmar) med en lastkapacitet 

av 2 500-4 000 ton. Kajens planerade utformning framgår av ritning, se Bilaga 1, 

underbilaga 3. Kajen anläggs genom spontning från pråm och motfyllnad från land 

med sten, därefter fylls kajen med sten. På utsidan runt kajen placeras sten som 

erosionsskydd. Kajens mått bedöms bli ca 30x70 meter med en höjd över vattenytan 

om cirka 2 m. För förtöjning anläggs pollare på kajen och kajen har en lutning mot 

mitten för att möjliggöra avrinning och omhändertagande av ytvatten. Ytan beläggs 

med asfalt eller betong. 

Utifrån förväntade mängder material kan antalet fartygsrörelser till och från kajen 

bedömas uppgå till högst cirka två per dygn under den mest intensiva perioden för 

projekt Förbifart Stockholm, och övriga år betydligt färre. Anlöp sker antingen med 

pråm, varvid bogserbåten lämnar pråmen för att hämta en ny, eller med självgående 

fartyg. 
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4.2 Lossning 

4.3 

På de självgående fartyg som angör hamnen kommer lossning att ske med en däcks

monterad grävmaskin som lyfter i stenmaterialet i dumper/truck. Vid lossning av 

pråm kör lastmaskin och dumper/truck ombord från kajen och hämtar materialet 

som körs upp till berglagret Inget stenmaterial kommer att lagras på eller vid kajen. 

Ett fartyg lossas åt gången och lossningen tar cirka fem timmar. Lossning av 

bergmaterial och transport till arbetsområdet behöver kunna ske dygnet runt under 

tiden som arbetet med Förbifart Stockholm pågår eftersom hamnverksamhetens 

arbetstider kommer att styras av Trafikverkets utlastning vid de t illfälliga hamnarna. 

Transporten från hamnen till berglagret sker på en väg som anläggs med material 

från nuvarande täkt. 

Bearbetning och lagring 

Inlevererat bergmaterial från Förbifart Stockholm uppges vara krossat i fraktionen 0-

150. Övrigt berg som tas emot kan bestå av större fraktioner. Cirka hälften av mot

taget bergmaterial beräknas kunna sä ljas utan bearbetning. Den del som bearbetas 

processas genom sortering och eventuellt krossning inom en hanteringsyta och lagras 

därefter på ett upplag för föräd lade material. Upplaget dimensioneras för maximalt 

800 000 m3 berg. Ytan för lagret är belägen på täktbotten på en nivå av+ 3 meter och 

planeras att bli 170 x 220meter där botten förses med gummiduk för uppsamling av 

regnvatten. Maximal höjd på berglagret blir +25 meter. 

Hanteringsytan där berg sorteras och krossas placeras på en vall som avvattnas mot 

berglagret bl.a. för att leda ner kvävehaltigt vatten för omhändertagande. 

Hantering av bergmaterial i upplaget och uttransport med bil sker i huvudsak under 

vardagar mellan kl. 06.00-18.00. 

Utförligare redovisning av planerade arbeten under anläggnings-, drifts- och avslut

ningsskedet finns i den tekniska beskrivningen, Bilaga 1 och i miljökonsekvensbeskriv

ningen, Bilaga 3, avsnitt 5. 

5. Miljökonsekvensbeskrivning 

l den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, Bilaga 3, avsnitt 7 redogörs närmare 

för den planerade verksamhetens konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

Nedan följer en kortare sammanfattning. 

5.1 Allmänt 

Den planerade verksamheten kommer att bedrivas under begränsad t id och inom ett 

område som redan idag är påverkat av industriell verksamhet. Orörda naturområden 

behöver tas i anspråk för anläggande av kaj och transportväg, men inom dessa områ

den har inte konstaterats någon skyddsvärd flora eller fauna. Det är få grova träd 

som behöver fällas och dragningen av transportvägen anpassas så långt som möjligt 

till naturmiljön. Kajen och fartygstrafiken till denna kommer att utgöra ett nytt inslag 
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i landskapsbilden, som i första hand kommer upplevas från vattnet, men påverkan 

bedöms som begränsad. 

Mellan arbetsområdet och kajen går en hålväg som är skyddad som fornminne enligt 

kulturmiljölagstiftningen. Åtgärder kan vidtas för att skydda denna hålväg och särskilt 

tillstånd kommer att sökas enligt kulturmiljölagen. 

5.2 Buller 

Buller från den planerade verksamheten har varit en viktig fråga under samråds

skedet. En särskild bullerutredning har utförts, se Bilaga 3, underbilaga 6. Denna visar 

att riktvärdet so dB(A) dagtid kan innehållas vid full drift av verksamheten. Nattetid 

kan riktvärden om 40 dB(A) samt momentant värde ss dB(A) innehållas om skydds

åtgärder vidtas i form av gummiduk på lastbilsflak samt val av utrustning. Det är loss

ning vid kaj nattetid som ger det största bidraget till bullernivåerna. Med hänsyn till 

behovet av att kunna ta emot material från Förbifart stockhalm krävs viss lossning 

nattetid under den period projektet pågår. NCC Roads åtar sig att endast lossa 

nattetid vid de tillfällen då detta krävs för framdriften av Förbifart Stockholm. 

Under byggskedet för kajen tillämpas de riktvärden som framgår av Naturvårds

verkets allmänna råd för buller från byggplatser, NFS 2004:15. 

5.3 Vattenmiljö 

Arbeten i vatten kan innebära grumling och spridning av sed iment, men då ingen 

muddring sker sa mt inga finfraktioner kommer användas för utfyllnad bedöms denna 

påverkan som begränsad. Ett flertal skyddsåtgärder planeras under anläggnings- och 

driftskede och arbetena föreslås utföras under perioden september till april för att 

undvi ka eventuell störning för fisk och övriga delar av vatten miljön. 

Även fartygstrafik kan medföra uppgrumling av sediment. Vid kajen läggs dock ero

sionsskydd för att motverka detta. Driften av hamnen leder till en ökad fartygstrafik i 

Kalmarviken. Svallvågor från fartyg kan orsaka erosion lä ngs stränder i hamnens när

het då dessa är erosionskänsliga. För att kontrollera eventuell påverkan på stränder

na föreslår sökanden att det genomförs en årligen återkommande kontroll vid strän

derna och att eventuell påverkan och behov av åtgärder fö ljs upp i samråd med till

synsmyndigheten. 

En särskild utredning har gjorts för att bedöma påverkan på miljökvalitetsnormer, se 

Bilaga 3, underbilaga 3. De vattenförekomster som ligger i direkt anslutning till den 

planerade verksamheten är ytvattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden samt grund

vattenförekomsten Uppsalaåsen-Toresta. 

Vid utfyllnaden för kajen kommer en bottenyta om cirka 0,5 ha att täckas över, och 

leda till en lokal påverkan på hydramorfologiska faktorer. En bottenfaunaundersök

ning har genomförts inom området som bedöms vara artrikt med en hög biologisk 

mångfald, men inte hysa några rödlistade arter. Genom att naturlig strandmark i det 

berörda området ersätts av anläggningar försvå ras djurs och växters rörelsemönster 
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vilket har en lokalt negativ inverkan på ekologisk status. Några särskilt skyddsvärda 

arter har dock inte påträffats vid en undersökning av strandvegetation i det berörda 

området. Den främsta påverkan som verksamheten medför för ytvattenförekomsten 

Mälaren-Prästfjärden är att ett naturligt grundområde försvinner. Påverkan blir lokal 

och arbetena leder inte till någon betydande grumling eller spridning av föroreningar. 

Den största risken för grundvattenförekomsten av verksamheten utgörs av förore

ningsspridning då hamnen anläggs i ett känsligt område där marken har hög genom

släpplighet. För att förhindra spridning av kväve till grundvattnet planeras tätskikt 

och uppsamling av dräneringsvatten från lagring av bergmateria l. Dräneringsvattnet 

leds till en sa lixod ling för att nyttiggöra näringsinnehå llet. Anläggandet av tätskikt och 

hårdgjorda ytor medför en något minskad grundvattenbildning, men inte i sådan grad 

att det påverkar den kvantitativa statusen hos grundvattenförekomsten. 

Med planerade skyddsåtgärder bedöms inte verksamheten inverka negativt på möj

ligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna för berörda yt- eller grundvattenföre

komster. Inte heller påverkas miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Villkor och andra bestämmelser för verksamheten 

Förslag till villkor 

Mot bakgrund av den planerade verksamhetens förväntade miljöpåverkan och uti

från de utredningar som skett och samrådssynpunkter som inkommit, har NCC Roads 

följande förslag till villkor för verksam heten. Utöver nedanstående villkor har yrkan

dena utformats med en hänvisning till hur verksamheten har beskrivits i ansökan, 

vilket även gäller enligt det allmänna villkoret (villkor 1). Det finns vidare ett antal 

generella föreskrifter som gäller för verksamheten, se vidare nedan. 

1 Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten, 

( inbegripet åtgärder för att minska störningar för omgivningen, 

bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett 

eller åt agit sig i ansökningshandlingarna eller i övrigt i ärendet 

( 
2. Buller från den tillståndsgivna verksamheten ska under driftskedet be

gränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte 

överskrider: 

50 dB(A) vardagar dagtid {kl. 7-18) 

45 dB{A) kvällstid {kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag dagtid 

{kl. 7-18) 

40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 

Den momentana ljudnivån nattetid får högst uppgå till 55 dB(A). 

Samtliga värden är frifältsvärden. 
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3. 

4. 

Villkoret är uppfyllt om de angivna begränsningsvärdena innehålls vid 

kontroll som görs genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar 

och beräkningar. Kontroll ska ske när det sker förändringar av 

verksamheten som är av betydelse från bullersynpunkt, dock minst 

vart tredje år. Ekvivalentvärden ska baseras på den tidsperiod som 

anges i villkoret. Om en sådan kontroll som anges ovan visar att 

begränsningsvärdena inte hålls, är villkoret ändå uppfyllt om bolaget 

vidtar åtgärder så att begränsningsvärdena hålls vid en förnyad 

kontroll senast inom tre månader från den tidigare kontrollen. 

Grumlande arbeten får endast utföras under perioden lS september

l april. Länsstyrelsen medge förlängning av perioden med högst en 

månad med hänsyn till tidpunkten för islossning i området. 

Tillståndshavaren ska vidta skäliga åtgärder för att hindra diffus 

damning från verksamheten. 

S. Petroleumprodukter och kemikalier ska förvaras i tankar med spilltråg 

som placeras på hårdgjord yta. Smörjmedel, spilloljor m.m. ska 

förvaras i container som placeras på hårdgjord yta. Oljehantering, 

inklusive tankning av fordon och maskiner ska ske på hårdgjord yta . 

6. Lakvatten från arbetsområdet ska omhändertas så att utsläpp av 

förorenande ämnen till omgivningen inte sker. 

7. Ett år innan verksamheten avslutas ska tillståndshavaren inlämna ett 

förslag till återställande av arbetsområdet till tillsynsmyndigheten. 

8. Tillståndshavaren ska inlämna ett förslag till egenkontrollprogram till 

tillsynsmyndigheten som ska vara godkänt senast (3) tre veckor innan 

arbetena påbörjas. 

NCC Roads föreslår vidare att mark- och miljödomstolen med stöd av 22 kap. 2S § 3 

st. miljöbalken överlåter åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa närmare 

villkor avseende 

a. skyddsåtgärder för att förhindra diffus damning enligt villkor S, samt 

b. omhändertagande och kontroll av utgående lakvatten, enligt villkor 7. 

6.2 Egenkontroll 

NCC Roads har föreslagit att ett förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyn

digheten innan verksamheten påbörjas. l Bilaga 3, avsnitt 9 redogörs för det plane

rade innehållet i ett sådant kontrollprogram. 

6.3 Tillämpliga föreskrifter 

De planerade verksamheterna kommer att, utöver tillståndsvill kor, regleras av olika 

generella föreskrifter. 
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Här kan särskilt nämnas egenkontrollförordningen (1998:901) samt såvitt avser den 

miljöfarliga verksamheten av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljö

rapport för tillståndspliktiga verksamheter. 

l övrigt är bl.a . generella regler i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, producentansvarsregler, EU:s regler om märkning och klassificering av 

kemiska produkter (REACH och CLP), arbetsmiljöregler och lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor av betydelse för verksamhetens miljöarbete. 

7. Tidplan 

En grundläggande förutsättning för NCC Roads planerade verksamhet i Toresta är att 

denna kan samordnas med Förbifart Stockholm. Detta innebär enligt nu rådande pla

nering att hamnen behöver kunna vara i drift senast under hösten 2016, vilket inne

bär att arbeten i vatten bör ske under vintern 2015/16. 

Arbetet med kaj beräknas ta cirka 6-7 veckor i anspråk och arbetena har föreslagits 

att kunna utföras under perioden 15 september -1 april, men med möjlighet för till

synsmyndigheten att kunna förlänga denna tid något med hänsyn till isläget. 

Arbeten på land med färdigställande av kajyta och transportväg samt utformning av 

lagerytor och etablering av krossutrustning tar cirka 3-4 månader i anspråk. 

8. Alternativredovisning 

9. 

9.1 

Ett flertal alternativa lokaliseringar av verksamheten har utretts, se Bilaga 3, avsnitt 

.§.. Vid en jämförelse mellan dessa alternativ och To resta, har Toresta ansetts mest 

lämpligt med hänsyn till att det finns en lämplig farled, få närboende påverkas av 

verksamheten, transportvägen ut från täkten är väl lokaliserad och har hög säkerhet 

och endast en liten yta oexploaterad naturmark behöver tas i anspråk. 

Särskilt för vattenverksamheten 

Rådighet 

Fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och Håbo Spånga 1:9 ägs a

 Genom avtal har sökanden erforderlig rådighet över vat

Bilaga 4. 

9.2 sakägare 

De fastigheter som berörs av vattenverksamheten på det sätt som anges i 9 kap. 2 § 

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam het, är de fastighe

ter där kaj och hamnverksamhet kommer att bedrivas, dvs Upplands Bro Toresta 4:1 

och Håbo Spånga 1:9. Fastighetskarta över området samt utdrag ur fastighetsregist

ret för dessa fastigheter återfinns i Bilaga 5. 
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10. 

( 10.1 

Frågan om ersättning för intrång är reglerad genom det avtal som har träffats mellan 

NCC Roads och fastighetsägaren. Om annan skada mot förmodan skulle uppkomma 

föreslås denna hanteras inom ramen för reglerna om oförutsedd skada. 

l miljörättsligt hänseende är sakägarkretsen vidare än den sakägarkrets som kan 

påverkas av vattenverksamheten. Även de som skulle kunna beröras av buller eller 

damning är att betrakta som sakägare och kan föra talan i målet. De omfattas dock 

inte av reglerna om oförutsedd skada och har inte heller rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader enligt 25 kap. 2 § miljöbalken. 

NCC Roads har samrått med en vid krets av fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

i området kring verksamheten och huruvida en enskild person eller organisation kan 

anses som sakägare i miljöbalkens mening bedöms lämpligen i varje enskilt fall. 

Hydrologiska förhållanden 

Karaktäristiska vattenstånd i Mälaren baserat på dagliga mätningar på vissa platser 

under perioden 1968-2011 framgår nedan. 

Nivå i RH2000 (m) 

Högsta högvattenstånd HHW 1,42 

Medelvattenstånd MW 0,86 

Lägsta lågvattenstånd LLW 0,41 

Höjdsystem 

l ansökan och underlagsrapporter uttrycks höjder i RH2000, medan koordinater i plan 

uttrycks i SWEREF99. 

Tillåtlighetsfrågor 

Allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 

Nedan följer en beskrivning av hur sökanden avser att iaktta miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler i 2 kap. miljöbalken. 

Kunskapskravet 

Sökanden, NCC Roads AB, är ett av bolagen inom NCC-koncernen, som är en av 

Nordens ledande aktörer inom bygg- och fastighetsutveckling med 17 500 anställda. 

Koncernen hade 2012 en omsättning om 58 Mdr kr, med verksamhet i Sverige, 

Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Ryssland och Estland. NCC utvecklar och 

bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, 

vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 
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NCC Roads har genom egen personal och anlitad teknisk konsult erforderlig kompe

tens. Kunskap om miljöförhållanden och miljöpåverkan har inhämtats genom utförda 

miljöutredningar och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. Sökanden har 

erfarenhet av transport av bergmaterial och anläggande av kaje r samt byggande i 

vatten. 

NCC Roads har infört ett miljöledningssystem för sin verksamhet enligt ISO 14001. 

Miljöledningssystemet är certifiera! och revisioner genomförs varje år av certifie

ringsorganet Det Norske Ve ritas (DNV). NCC Roads tillämpar ett gemensamt verk

samhetssystem för all verksamhet i Sverige (VSS Sverige). VSS Sverige är ett s.k. pro

cessorienterat verksamhetssystem enligt ISO 14001 och ligger på det gemensamma 

interna datasystemet. Systemet är mycket långt utvecklat och identifierar samtliga 

lagkrav som kan va ra tillämpliga på NCC Roads verksamhet inom miljöområdet och 

en uppdatering av lagkraven sker löpande. Vidare innefattar verksamhetssystemet 

krav på ansvariga chefer att kontinuerligt identifiera, utvärdera och bevaka vilka 

lagkrav och villkor som gäller för verksamheten och tillse att de följs. Samtliga chefer 

får fortlöpande miljöutbildningar och har under år 2014 genomgått fö rnyad 

utbildning i miljöjuridik. 

Försiktighetsprincipen 

NCC Roads anser att de åtgärder som har redovisats i ansökan utgör erforderliga 

försiktighetsmått. En tidig bullerberäkning har visat att bullerriktvärden för nyetab

lerad industri uppfylls vid närmaste bostäder under driftskedet Dock tangerades 

bullerriktvärdet nattetid vid två bostäder enligt den tidiga bullerberäkningen. Bolaget 

har därefter undersökt olika bullerbegränsande åtgärder och låtit göra förnyade 

bullerberäkningar. Efter åtgärderna klaras riktvärdena nattetid. För att förhindra att 

yt- och grundvatten påverkas av verksamheten tätas botten på lagringsytan och 

kväveinnehållande regnvatten samlas in och används som bevattning och gödning vid 

närliggande salixodlingar. 

Lokaliseringsprincipen 

Projektets syfte är att ta emot bergmaterial och hantera detta inom området för 

nuvarande täktverksamhet Den aktuella lokaliseringen av hamn ger en begränsad 

påverkan på omgivningen och inom ett område som är planerat att utvecklas för 

bebyggelse. Alternativa lokaliseringar av tidsbegränsad hamn ger inte mindre 

störningar. 

Hushållningsprincipen 

Sökanden anser att planerad verksamhet uppfyller hushållningsprincipen i ett stor

skaligt energiperspektiv. Bortbrutet berg är ett naturmaterial som kan användas som 

ballastmateriaL Genom att inte deponera bergmaterialet på plats tas resursen ti ll 

va ra, vi lket innebär att nya täkter inte behöver anläggas för motsvarande uttag. 
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Produktvalsprincipen 

Kemiska produkteranväns i liten omfattning. Miljömässiga aspekter vägs in i upp

handlingen av arbetsmaskiner och fordon . NCC Roads har i sitt miljöledningssystem 

rutiner för att iaktta att produktvalsprincipen iakttas vid inköp. Det innebär bl.a. att 

NCC Roads iakttar kriterierna i BASTA-registret vid inköp (BASTA är ett oberoende 

miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter för att minska innehållet 

av farliga kemiska ämnen i anläggningsprodukter; IVL Svenska Miljöinstitutet och 

Sveriges Byggindustrier utvecklar tillsammans kriterierna). 

Miljökvalitetsnormer 

De finns bestämmelser om miljökvalitetsnormer för luft och vatten. Den planerade 

verksamheten medverkar inte till att miljökvalitetsnormerna inte följs eftersom 

verksamheten har en begränsad påverkan, vilket närmare redovisats i Bilaga 3, 

underbilaga 3. 

Bedömning enligt 11 kap miljöbalken 

Den ansökta vattenverksamheten består i anläggande av kaj. Verksamheten kan inte 

förväntas medföra någon skada på allmänna eller enskilda intressen i området. Den 

bottenyta som tas i anspråk är mycket begränsad och kan inte förväntas orsaka 

någon påverkan av betydelse för fisk och andra vattenlevande organ ismer. 

Kostnaden som avser vattenverksamheten uppgår till cirka 10 miljoner kr och under

stiger nyttan av att kunna tillgodogöra sig det berg som genereras inom Förbifart 

stockhalm och andra projekt i området. 

11. Samråd 

Samråd enl igt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken har genomförts med länsstyrelse 

den 7 mars 2014 och med berörda sakägare under april och maj 2014. Utökat samråd 

har hållits med övriga berörda myndigheter och allmänheten den 16 april 2014. Läns

styrelsen har fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Samrådsredogörelse med bilagor återfinns som Bilaga 6. 

12. Övrigt 

12.1 Prövningsavgift 

Enligt sökandens beräkningar kommer kostnaden som avser vattenverksamheten att 

uppgå till ca 10 miljoner kr. Avgiften för prövning av vattenverksamheten bör därför 

bestämmas till 30 000 kr enligt 3 kap. 4 §förordning (1998:940) om avgifter för pröv

ning och tillsyn enligt miljöbalken. Tilläggsavgift är inte aktue ll. 
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12.2 Aktförvarare 

Till aktförvarare föreslås: 

Registrator på Håbo kommun: EllinorTegner, telefon kontaktcenter: 0717-525 00; 

besöksadress: Centrumleden 1; postadress: Håbo kommun, 746 80 Bålsta 

samt 

Registrator på Upplands Bro kommun: Helene Ellberg, telefon kundservice: 08-

581 690 00; besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen; postadress: Upplands-Bro 

kommun, 196 81 Kungsängen 

Ansökan finns även tillgänglig på projektets hemsida: www.ncc.se/toresta 

Saltsjö-Boo som ovan 

NCC Roads AB, genom 

(enligt bifogad fullmakt) 
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Bilagor 
Bilaga 1:1 
Bilaga 1:2 
Bilaga 1:3 

Översiktlig skiss över verksamheten 
Karta över salixodlingar 
Ritning kajläge, profil kajläge 

l. Inledning 

Förbifart Stockholm är en planerad förlängning av E4:an väster om Stockholm och 
innebär anläggande av 21 km ny väg, varav 18 km i tunnel. Projektet har 
tillåtlighetsprövats av regeringen och arbetsplanen för projektet fastställdes i maj 2014. 
För närvarande pågår prövning i mark- och miljödomstolen av tre tillfälliga hamnar på 
Ekerö och i Sätra. Förbifart Stockholm kommer att ge upphov till stora mängder jord
och bergmaterial som behöver hanteras och tillvaratas. 9,5 miljoner ton entreprenadberg 
ska enligt Trafikverkets plan transporteras ut på båt från Förbifart Stockholm. Behovet 
av mottagningsplatser med hamnläge är därför stort i Mälarområdet. 

NCC Roads planerar att, inom området där grus- och bergtäktverksamhet bedrivs idag, 
ta emot berg från i huvudsak bygget av Förbifart Stockholm. Berg planeras att lagras 
inom fastigheten Toresta 4:1. För det avser NCC Roads att anlägga hamn i anslutning till 
området, inom fastigheterna Toresta 4:1 och Spånga 1:9. 
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Uppdragsnummer Rubrik Rubrik status 

7178550 

Ansökan om tillstånd för tillfållig 
hamn och berglager i Toresta, 
Upplands Bro Teknisk beskrivning slutlig 

1.1. Orientering 
När Förbifart Stockholm byggs ska krossat berg från bergtunnlarna tas omhand på ett 
effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med tunga transporter 
anlägger Trafikverket tre tillfålliga hamnar, en vid Sätra varv i Stockholms stad och två 
på Lovön i Ekerö kommun. Därifrån kommer cirka hälften av bergmassorna att 
transporteras med fartyg till mottagningsplatser. Ansökan om tillfållig hamn och 
berglager i Toresta är ett led i att anordna en sådan tillfållig lagringsplats som behövs för 
att kunna ta emot och lagra tunnelberg från Förbifart Stockholm. Allt lagrat berg ska 
återanvändas i bygg- och anläggningsprojekt inom regionen. 

Tunnelberget från Förbifart Stockholm som ska transporteras på Mälaren kommer enligt 
uppgift att primärkrossas under jord på byggarbetsplatsen. Massorna lastas därefter på 
båtar ochfeller pråmar vid Trafikverkets tre tillfälliga hamnar. Från hamnarna fraktas 
berget till någon av de mottagningshamnar i Östra Mälaren som Trafikverket beslutar 
om. Trafikverket genomför upphandling av mottagningsanläggningar genom 
prekvalificering och upphandling. 

Fartygen som ska transportera tunnelberg från Förbifart Stockholm ska tillhandahållas 
av Trafikverkets upphandlade entreprenörer för tunneletapperna. Under våren 2015 
beräknas entreprenörer utses. Det innebär att när denna ansökan lämnas in går det inte 
att med säkerhet beskriva vilken typ av fartyg som kommer att användas. Av den 
anledningen söker NCC Roads för en robust anläggning som kan ta emot både båtar som 
går för egen motor och pråmar som bogseras med s k pusher. 

1.2. Avgränsning 
Ansökan omfattar uppförande av en kaj, en tillfållig hamn och berglager vid Toresta i 
Upplands Bro kommun. Denna Tekniska Beskrivning omfattar den vattenverksamhet 
och miljöfarliga verksamhet som uppkommer i Toresta, Upplands Bro kommun och 
Håbo kommun, vid uppförande av kajen och drift av hamn och berglager inklusive 
reningsanläggningar och andra försiktighetsmått. 
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Ansökan om tillstånd för tillfållig 
hamn och berglager i Toresta, 
Upplands Bro Teknisk beskrivning slutlig 

2. Hamnläge Toresta 

Läget för den planerade hamnen framgår av figur 2:1 och 2:2. 

Figur 2:1. Läget på hamnen vid Toresta i Kalmarviken är markerat med en röd ring. Källa: Eniro.se 

Planerad hamn ligger ca 1,1 km från Lantmännens hamn i Kalmarsand. Lotsplikt gäller 
farleden till Kalmarsand. Maximalt djupgående är 6,8 m. Den segelfria höjden i farleden 
är 35 m. Det finns inga vindrestriktioner eller siktrestriktioner utfårdade. 
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7178550 

Ansökan om tillstånd för tillfällig 
hamn och berglager i Toresta, 
Upplands Bro Teknisk beskrivning slutlig 

Figur 2:2. Skiss över ungefärligt läge för hamnen (blått), transportväg för inko mmande berg mellan hamn 
och berglager (ljusgrönt), berglager (grönt), behandlingsyta (rött) samt transportväg för utgående berg 
(rosa ). Se bilaga 1:1. 

Huvuddelen av verksamheten kommer att lokaliseras till redan ianspråktagen mark i 
befintlig bergtäkt. Kajen förläggs i vattnet. För transportväg mellan hamn och berglager 
behöver en transportväg anläggas i skogsmark 

3. Beskrivning av anläggningar och verksamheter 

Hamnen ska utgöra en mottagningshamn för båtar som transporterar tunnelberg. I 
huvudsak kommer berget frå n Trafikverkets tre utlastningshamnar vid Ekerö och i Sät ra. 
Transport ut från berglagret i Toresta planeras i huvudsak att ske med bil. Uttransport av 
olika stenprodukter med båt är inte planerad men möjlig. 

Verksamheten vid hamnen kommer att vara som mest aktiv under de år som 
tunneldrivning pågår vid Förbifart Stockholm. Den mest intensiva perioden kommer 
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enligt Trafikverket vara under ca 2-3 år men NCC Roads söker tillstånd för 10 är. Det kan 
t ex uppstå förseningar i Trafikverkets projekt. 

3.1. Hamnläge vid Toresta 
Hamnläget ligger på fastlandet i Kalmarviken inom fastigheten Toresta 4:1 i Upplands 
Bro kommun, Stockholms län. En del av hamnverksamheten kommer att vara belägen 
inom fastigheten Spånga 1:9 i Häbo kommun, Uppsala län. Hela berglagret kommer att 
lokaliseras till fastigheten Toresta 4:1 inom Upplands Bro kommun. Vattenomrädet är 
inte tidigare utnyttjat för NCC Roads verksamhet på land. 

' 'tr Figur 3:1. Hamnens läge markerad på sjökort. Se ~ven Bilaga 1:3 Ritn ing kajl~ge. 

Kajen har konstruerats efter samråd med Sjöfartsverket och anläggs så att vattendjupet 
vid kajkant vid lägsta lågvattenstånd är 7,5 m. En bottenscanning är utförd av Clinton 
Mätkonsult AB under maj 2013. Stigningen på sjöbotten varierar. Den stiger relativt 
brant en bit ut i vattnet med en lutning ca 1:5 mot land för att avta något närmare land. 
Sjöbotten består av sand och sten. 

3.2. Beskrivning av kaj 
Hamnen kommer att utformas som en rektangulär kaj ute i vattnet med måtten ca 70 x 
30 m och med en transportväg som ansluter till kajen. Utfyllnad och kaj kommer att 
uppta ca ssoo m2 bottenyta. Någon hamnplan på stranden kommer inte att anläggas. 
Dumprar kommer att kunna vända och mötas på kajen. 

Planerad kaj består av en tätspont med utanpäliggande hammarband. Stagning utförs 
antingen med horisontella genomgående stag eller med stag förankrade med 
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ankarplatta. Spont för kaj anläggs från pråm. Från land motfylls med sten och skut till ca 
4 m djup mot spontkonstruktionen. Därefter fylls kajen med sten. Runt kajen placeras 
sten som ska fungera som erosionsskydd. 

För förtöjningen av fartyg anläggs sex pollare på kajen. Kajens höjd över vattenytan blir 
ca 2 m. Kajens yta får en svag lutning mot mitten. Det möjliggör avrinning av ytvatten 
till en oljeavskiljare som installeras i kajen. Ytan beläggs med asfalt eller betong. Kajen 
kommer att förses med belysning som ska användas vid angöring i mörker. 

Trafikverket kommer att upphandla tunnelentreprenörer som i sin tur ska anordna 
båttransport så väl som landsvägstransport av utsprängt berg. Vid prekvalificering av 
mottagningsanläggningar med hamn ställer Trafikverket krav på ett bottendjup vid kaj 
på 6,5 m. NCC Roads behöver dimensionera hamnen för att kunna ta emot både båtar 
och pråmar. Båtar kan vara upp till 90 m långa och15m breda och kan lasta ca 2 soo 
ton. Pråmar är ca 6o m långa och20m breda och lastar ca 4000 ton. Exempel på fartyg 
som kan bli aktuella visas nedan. 

Figur 3:2. Fartyget är 91 m långt och 13 m brett. Skopan har en volym på 3,5 m3. 

Figur 3:3. Pråmen är 67 m lång och 18 m bred. 

Antalet fartygsanlöp beräknas som mest ca 2 per dygn under den mest intensiva 
perioden. Båtar kommer att kunna tas emot dygnet runt, året runt. Då pråm används 
kommer en pråm att kunna ligga för lossning medan nästa pråm hämtas vid 
utlastningshamnen. Bogserbåten tar med sig en tom pråm tillbaka när den levererat en 

Dokument-ID bilaga 1 teknisk beskrivning pm 20141008 slutlig

Maii·ID Rapportdat 8 
(13) 

Personuppgifter skyddas enl. PuL



( 

( 

( 

NCC~ 

Uppdragsnummer Rubrik Rubrik status 

7178550 

Ansökan om tillstånd för tillfållig 
hamn och berglager i Toresta, 
Upplands Bro Teknisk beskrivning slutlig 

full pråm. På så sätt behöver inte bogserbåten ligga vid kaj och vänta medan pråmen 
töms. 

På de båtar som kommer att användas finns en däcksmonterad grävmaskin, se figur 3:2. 
Den lossar sten på en dumper. Pråmar lossas med frontlastare och dumper. 
Frontlastaren kör ombord på pråmen tillsammans med dumper som lastas ombord. 
Dumpern kör sedan till berglagret En båt/pråm kommer att lossas i taget. Sammanlagt 
tre dumpers och en hjullastare kommer att lossa och transportera berg från fartyg till 
lager samtidigt. 

Avfallshantering från fartyg beskrivs i MKB till ansökan. Flytande avfall såsom 
toalettavfall och sludge kan vid behov tömmas med sugbil som kör ner på kajen. Övrigt 
avfall tas omhand vid verksamhetens miljöstation. 

3.3. Transportvägar 
Från hamnen till berglagret anläggs en transportväg för transport av berg från båt till 
lagret. Vägen dimensioneras för en transport i tagen och medger inte möte. Vägen 
anpassas till topografin för att inte få så stor lutning. Vägens längd blir ca 250 m och ca 4 
m bred. Det medför att ca 2000 m2 skog behöver avverkas för väg, slänter, diken mm. 

Inom berglagret används befintliga transportvägar för transport av berg till 
krossanläggning och från kross till olika materiallager. De interna transportvägarna 
inom lager och behandlingsyta kan ändras med tiden i takt med att lagrat material säljs. 
Interna transportvägar är lokaliserade inom befintligt verksamhetsområde för pågående 
bergtäkt och tar inte ytterligare naturmark i anspråk. Transporter ut från anläggningen 
med lastbil sker på befintlig väg. Transport utanför anläggningen ska ske mot Upplands 
Bro. In- och utfarten till väg 840 byggs om så lastbilarna styrs mot Bro. 

3.4. Bearbetning och lagring av bergmaterial 
Berglagret utformas att få en bottenyta på ca 170 x 220m som tätas mot underlaget med 
gummiduk, se avsnitt 6.1. Berglagret kommer att rymma ca 8oo ooo rn3. Mottagen 
mängd beräknas under de år då bygget av Förbifart Stockholm pågår motsvara ca 8ooo 
ton per dygn. 

Delar av inlevererat material planeras att kunna säljas utan vidare behandling. För 
material som ska krossas och/ eller sorteras sker upplastning från berglager med 
hjullastare till ett mobilt krossverk. Efter sorteringen transporteras materialet till 
upplagen med hjullastare. Utlastning av fårdiga produkter sker med hjullastare. Kross
och sorterverk placeras inom lagringsytan för berg eller på en avgränsande vall vid 
berglagret. Vallen tätas med gummiduk liksom berglagret. Regnvatten som passerar 
behandlingsytan avvattnas på samma sätt som berglagret Vattnet samlas upp under 
berglagret och pumpas till Salixodlingar där kvävet tas upp av växtligheten. Krossen kan 
flyttas i takt med berglagrets storlek för att minska transportavståndet från lager till 
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kross. Moderna mobilkrossar kan drivas både med el från nätet och från eget dieseldrivet 
el verk. 

4· Meteorologiska och hydrologiska data 

4.1. Vind 
Den tillfålliga hamnen ligger skyddad inne i Kalmarviken för vindar från samtliga 
vindriktningar. De förhärskande vindriktningarna är väst, sydväst och syd enligt 
tillgänglig statistik från de närmaste meteorologiska stationerna Stockholm - Bromma 
respektive Adelsö. Medelvindhastigheten är ca 3,5 m/s. 

4.2. Vattenstånd 
Vattenståndet i Mälarens regleras vid utloppen till Östersjön men varierar något 
beroende bl a på nederbörd. Vattenstånd ändras därför inte med landhöjningen. 

Tabell 4:1: Vattenstånd i Mälaren, medelvärde av dagliga mätningar i Stockholm, södertälje och Västerås 
under perioden 1968- 2011 (SM Hl). Höjderna är uttryckta i RH2000. 

Högsta högvattenstånd HHW 
Medelvattenstånd MW 
Lägsta lågvattenstånd LL W 

4.3. Vattenströmmar och vågor 

Nivå (meter) 
1,42 

0,86 
0,41 

Kalmarviken har ett relativt litet avrinningsområde och ett litet nettoutflöde till Mälaren. 
Vattendjupet i utloppet är stort vilket gör att vattenutbytet med utanförliggande vatten 
är stort. 

Transportstyrelsen har presenterat ett förslag till zonindelning för inre vattenvägar i 
Sverige. Zonindelningen beror på den signifikanta våghöjden som kan förekomma på 
aktuellt vatten. Mälaren föreslås få zon 3 vilket innebär att signifikant våghöjd (medeltal 
av de 10 högsta vågorna) är max o,6 m. 

4.4. Sjöis 
Tidpunkten för isläggning respektive islossning varierar på olika ställen i Mälaren. 
Isstatisktik saknas för Kalmarviken. I Tabel14:2 har tillgängliga uppgifter för Mellersta 
Ekolsundsviken väster om Kalmarviken och Görveln mellan Järfålla och Färingsö 
sammanställts. Bedömningsmässigt bör uppgifterna vara tillämpbara även för 
Kalmarviken. 
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Tabell 4:2: Tidpunkter för isläggning respektive islossning i Mälaren. Källa: SM Hl, 
www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/is 

Observationsperiod 
Isdagar per år medeltal 
Isläggning Medeldatum 
Isläggning, tidigaste datum 
Isläggning, senaste datum 
Islossning, tidigaste datum 
Islossning, senaste datum 

s. Höjdsystem 

Ekolsundsviken 
1866-1921 
116 
26/12 
1867-12-07 
1866-01-25 
1863-03-26 
1867-05-23 

Görveln 
1883-1921 
116 
15/12 
1901-11-22 
1921-01-15 
1894-03-09 
1910-05-14 

Alla höjder uttrycks i RH2ooo. Koordinater uttrycks i SWEREF99. 

6. Tekniska förutsättningar 

6.1. Omhändertagande av dagvatten 

slutlig 

Kajen konstrueras så att dagvatten samlas upp i mitten av kajen och leds till en 
oljeavskiljare i kajen. För att förhindra att stenmjöl följer med hjulen anläggs en 
lågpunkt där kajen ansluter tillland där hjulen kan tvättas. Tvättvattnet samlas upp i 
kajen. Kajens yta konstrueras med fall mot mitten för avrinning av ytvatten. I kajen 
installeras en pump som pumpar upp vattnet till berglagret. 

Omhändertagande planeras för det ytvatten som uppstår i berglagret p g a nederbörd. 
Berglagret placeras i den nedsänkning som uppstått vid den pågående täktverksamheten. 
Botten plansprängs så att en 170 gånger 220 plan yta uppstår på höjden +3. Botten på 
berglagret tätas med gummiduk som läggs ut på ett lager stenmjöl. Gummiduken dras 
upp längs kanterna så att ytvatten samlas i en bassäng under berglagret. 
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J 

Figur 6:1: Berglager (blått) på 220 x170 m placerat i täktområdet Vy från norr. 

/ 

' l 
Figur 6:3: Vy av berglagrets placering inom täktområdet uppifrån. 

Uppsamlat ytvatten leds till Salixodlingar, se bilaga 1:2, och används där som 
kvävegödning. För bortledandet används ett automatiskt bevattningssystem med 
magnetventiler som öppnas och stängs. Systemet styrs av bevattningsbehovet. Det 
medger loggning och möjlighet att följa upp nederbörd samt hur mycket vatten som letts 
till olika delar av odlingarna. Vattenledningarna till de båda odlingarna blir ca 6oo m 
respektive ca 2 100m långa. Till rörledning används t ex 90 mm plastslang. Efter 
avslutad verksamhet i berglagret tas vattenledningen bort. 

Salixodlingarna kan tillgodogöra sig kvävet under växtsäsongen som i Mälardalen 
sträcker sig från mars -april till september-oktober. Övrig tid magasineras vattnet under 
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berglagret och kan även recirlmleras genom bergmassorna. Vattnet kan även användas 
för att bekämpa damm vid torr väderlek. 
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

KUNGÖRELSE 

2014-11-13 
 

Aktbilaga 4 
 
Mål nr 
M 5735-14 

 

Avdelning 3 

 Anges vid kontakt med domstolen  
 

 
Dok.Id 390708 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1104 
131 26 Nacka Strand 
 

Augustendalsvägen 
20 

08-561 656 00  08-561 657 99 måndag–fredag 
08:30-16:00 
- 
 

E-post: mmd.nacka@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

 
 
 
 
 
Mark- och miljödomstolen 

 

Vid NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, har NCC Roads AB ansökt om 
tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring 
av bergmaterial i Toresta; Håbo och Upplands-Bro kommuner i Uppsala samt Stockholms 
län. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Toresta 4:1, Upplands-Bro kommun, och 
Spånga 1:9, Håbo kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. 
 
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in 
skriftligen till NACKA TINGSRÄTT, mark- och miljödomstolen, Box 1104, 131 26 
Nacka Strand eller via e-post mmd.nacka@dom.se senast den 15 december 2014. 
Domstolens målnummer M 5735-14 ska anges. Yrkanden om ersättning ska helst 
framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna. 
 
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararna Ellinor 
Tegnér, Håbo kommun, 746 80 Bålsta, tel. 0717-52504, samt Emma Åhlstedt, Upplands-
Bro kommun, 196 81 Kungsängen, tel. 08-58169151.  
 
Kallelser och andra meddelanden införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Upsala Nya 
Tidning och Enköpingsposten. 
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Sammanfattning 

Toresta hamn och täkt 
Rapport nummer 20 14-009 rO l 

2014-10-06, sid 2 ( 16) 

NCC Roads driver en grus- och bergtäkt i Toresta i Upplands-Bro. Verksamheten har ett 
täkttillstånds som går ut i juli 20 15. Därefter planerar man att använda täkten för omhändertagande 
och bearbetande av berg från bygget av Förbifatt Stockholm. Inga nya massor kommer då att brytas 
utan man avser att ta emot berg i huvudsak via fattyg, krossa dem och transpottera dem vidare via 
lastbil. Den förändrade verksamheten innebär att en ny hamn anläggs i Kalmarviken. Med orsak av 
detta har Structor Akustik tagit fram en bullerutredning får anläggning och drift av verksamheten. 
Utredningen utgör underlag till MKB:n för tillståndsansökan. 

Utredningen visar att riktvärden för industribuller beräknas att innehållas under dagar, kvällar och 
helger. Under nattperioden tangeras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 40 dBA, medan riktvärdet 
för momentan ljudnivå klaras. Då utredningen utgått från ljuddata från andra projekt som bedöms 
vara relativt höga föres lås inga särskilda skyddsåtgärder i detta skede. Exempel på möjliga åtgärder ( 
redovisas och det föreslås att man kontrollerar de faktiska ljudnivåerna när verksamheten tagits i 
drift med närfåltsmätningar och nya beräkningar. 

Det finns inga riktvärden för fartyg i farled men som vägledning hänvisas ti ll riktvärden för övrig 
infrastruktur. Ljudnivåer från fartyg i farled beräknas inte överstiga riktvärdet 70 dBA maxnivå vid 
passage. Den ekvivalenta ljudnivån från fattygen bli r mycket låg. Transporter på allmän väg ger ett 
marginellt bidrag till trafikbullernivån längs väg 840. 

Under anläggningsskedet beräknas riktvärdet för byggbuller dagtid, 60 dBA, innehållas. Eventuellt 
kan buller från pålning medföra ett litet överskridande under en kort period. Inga bullrande 
anläggn ingsarbeten planeras genomföras under kvällar, helger eller nätter. 

Sedan bullerutredningen togsfram har kajens utfonnningforiindruts någof. Dellafår dock inga 
konsekvenser avseende buller i omkringliggande områden. 
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NCC Roads driver en berg- och grustäkt i Toresta i Upplands Bro kommun. Täktens tillstånd går ut 
l juni 20 15 och då avslutas brytningen av material i täkten. I ställ et avser man använda täkten for 
att ta in och efterbehandla material från byggandet av Förbi fart Stockholm. Täkten behöver då 
kompletteras med en hamn. 

Structor Akustik har få tt i uppgift att utreda buller från anläggning och drift av hamnen och täkten. 
Utredningen utgör underlag till MKB:n for tillståndsansökan. 

2 Omgivningar 

Täkten ligger vid Kalmarviken, en del av Mälaren som sträcker sig upp mot Bålsta. Viken ingår i 
Uppsala och Stockholms län. Själva täkten ligger i Upplands-Bro kommun i Stockholms Län. De ( 
närliggande bostäderna och övriga verksamheter runt viken är markerade i Figur l nedan. 

Mälaren med kust och öar är av riksintresse for det rörliga friluftslivet. I övrigt finns inga skyddade 
områden i närheten som berörs av buller. 
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Figur J. Karta över omgivningarna 

( 

( 

( 



( 

( 

( 

( 

... 
o 
u 
::s c 

(/) 

Slruc1or 
3 Beskrivning av verksamheten 

Toresta hamn och täkt 
Rapport nummer 20 14-009 rO l 

20 14-10-06, sid 5 ( 16) 

An läggnings- och dri ftsskedet beskrivs i detalj i den tekniska beskrivningen som biläggs ansökan. 
Här beskrivs verksamheten översiktligt med fokus på de moment som orsakar buller. 

3.1 Driftsskedet 
Täkten anpassas for att ta emot material i huvudsak via fartyg eller pråm som dras med bogserbåt. 
Fartygen/pråmarna lastas av och materialet efterbearbetas inom täkten (sorteras och eventuellt 
krossas till finare fi·aktioner). Därefter lastas materialet på lastbi l och körs ut ur täkten . 

Det kommer att angöra ca l fartyg/pråm per dygn vid hamnen. Dessa anlöper hamnen via farleden 
som går in i Kalmarviken. Vid kajen kan l - 2 fartyg ligga samtidigt men bara ett lossas åt gången. 
Inom arbetsområdet arbetar 3 dumprar med att flytta material. Dumprarnas flak ska kläs med 
gummi for att minska slammer från lastning. 

Lossning av fartyg och transporter inom täkten kommer att kunna forekomma dygnet runt. 
Sottering och krossning av material f6rekommer enbart vardagar, dagtid. Uttranspotter av material 
från täkten forekommer främst under dagperioden. 

Hamnen an läggs i första hand fOr att kunna tillgodose behovet av mottagningshamn for material 
från tunnelarbetena inom projektet Förbifatt Stockholm. Detta behov är som störst under 2 - 3 år. 
Därefter kommer trol igtvis verksamheten i täkten att minska. l beräkn ingarna antas verksam heten 
pågå med f ull drift. 

Berglager 

llehandlingsyt<J 

område 

.. 
Figur 2. Översiktlig plan över hur området ska användas 

Det kommer inte att pågå någon fattsatt brytning av material i täkten . 
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Den nya hamnen kommer att anläggas med spont och utfYllnad. Man påbötjar utfYllnaden till strax 
ovanför vattenytan. Därefter spontas kaj linjen. Sponten kommer att kunna vibreras ned vilket 
alstrar lägre ljudnivåer än s lagen spont. När sponten är på plats fortsätter utfYllnaden och materialet 
kompakteras med padda. 

Fyra pollare for angöring av fartyg grundläggs på betongplatta i utfy llnaden. 
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Figur 3. Ritning över planerad hamn. 

Eventuell g rundläggs ytterligare två pollare på land för stormfortöjning . Dessa kommer i så fall 
tro ligtvis a tt pålas ned. Pålning ger något högre ljudnivåer än vibrerad spont men momentet är 
kortvarigt. Några bullerberäkningar har ej gjorts fo r detta moment. 

Sedan bullerutredningen togs.fi"am har kajens utformningförändrats något. Della får dock inga 
konsekvenser avseende buller i omkringliggande områden. 
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Naturvårdsverkets allmänna råd får externt industribuller har gällt fram till och med juni 2013 då 
de upphävdes. Nu har de all männa råden ersatts med en övergångsvägledning. Riktvärden för 
industribuller återfinns i Tabell l. 

Tabell l. Utomhusriktvärdenfor externt industribuller angivna som ekvivalentljudnivå i dBA. Från 
Naturvårdsverkels hemsida 

Högsta 
El<vivalent ljudnivå i dBA ljudnivå i dBA 

Områdesanvändning •> Dag Id 07-18 Kväll Id 18-22 Natt Id 22-07 Momentana 
samt lör- sön- ljud nattetid Id 
och helgdag Id 22-07 

07-18 
Bostäder och rekrea-
lionsytor i bostäders 50 45 40 55 
grannskap samt vård-
byggnader •> 

Utbildningsloka ler 2> 50 50 50 -
Områden för 
fritidsbebyggelse och 40 35 35 50 
rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är en 
viktig faktor 3> 

l) f-ör vårdlokaler bör nktvärdct tillämpas då verksamhet pågår. 
2) Med utbildningsloka le r avses även lokaler !Or torskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och fOrskotegårdar. 

Ri ktvärde t bör till ämpas då verksamhet pågår. 
3) Avser områden som planlagts rur li'itidsbcbyggelsc och rörligt frilullsliv. 

Dessutom anges att: 
Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitn ingsarbete, slag i 
transportörer, lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter 
eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dBA- enheter lägre än 
vad som anges i tabellen tillämpas. 

Mälaren är av riksintresse fö r det rörliga frilu fts livet. Här bedöms dock fö rhållandena vara sådana 
att det inte finns orsak att skärpa riktvärdet till 40 dBA dagtid och 35 dBA övrig tid. Detta beror på 
att området som berörs av bu ller tl·ån verksamheten redan är exploaterat med den befintliga täkten 
och med de verksamheter som förekommer runt Kalmarviken, inklusive de tre andra hamnarna 
(Cementas, Gyprocs och Lantmännens hamn). Det är dessutom en ytterst liten del av 
riksintresseområdet som berörs. 

Riktvärden for externt industribuller håller på att ses över och en samordnad vägledning planeras 
tas fram av Boverket och Naturvård~verket. De föreslår alt riktvärdet n at fetid höjs till 45 dB A och 
a tf nattperioden slutar kl 06 i stället för kl 07'. 

1 "Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och ti llsyn - utkast til l vägledningar." Redovisning 
till regeringen april 20 14. Naturvårdsverket (i\1120 13/1738/Me) och Boverket (S20 13/613/PBB) 



co 
<( 
~ 

... 
8 
u 
::l ... 
Vi 

Slruc1or Toresta hamn och täkt 

Rapport nummer 2014-009 rO l 

20 14-1 0-06, sid S ( 16) 

4.2 Buller från transporter 

Det finns inga riktvärden för fartyg i fa rled. För att kunna bedöma projektets konsekvenser i 
driftsskedet har riktvärden för övrig infrastruktur använts som vägledning. Dessa riktvärden 
används också som vägledning för att bedöma konsekvenser av transporter från täkten på allmänna 
vägar. 

Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur gäller fö ljande riktvärden vid bostad 
fasts lagna av riksdagen (lnfrastrukturpropositionen 1996/97:53). 

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
• 70 dBA maxnivå utomhus vid uteplats, får inte överskridas mer än 5 gånger per maxtimme 

4.3 Buller under anläggningsskedet 

Naturvårdsverket har angivit riktvärden för buller från byggplatset2 enligt Tabell 2. Transpotter 
under anläggningsskedet på allmänna vägnätet räknas som vanlig vägtrafik och berörs inte av 
riktvärdena för byggplatser. 

Tabell 2. Riktvärdenlär by~gbu/Ler utom- och inomhus i c!BA. NFS 2004:15. 
O mråde Helgfri måndag- Lördag, söndag och Samtliga dagar 

ft·eda_g he!~dag 

Dag Kväll Dag Kväll Natt 
07-19 19-22 07-19 19-22 22-07 
LA< q LAeq LAeq LAeq LAetl 

Utomh us(vid fasud, fl'ifå ltsvä rden) 
Bostäder för permanentboende 60 50 50 45 45 
och frit idshus 
Vårdlokaler 60 50 50 45 45 
Undervisningslokaler 60 - - - -
Arbetslokaler fOr tyst 70 - - - -
verksamhet •> 

Inomhus (i bostädet· fö r permanentboende och fl'itidshus i bostads i'Um) 
Bostäder för permanentboende 45 35 35 30 30 
och fri tidshus 
Vårdlokaler 45 35 35 30 30 
Undervisningslokaler 40 - - - -
Arbetslokaler fOr tyst 45 - - - -
verksamhet 11 

1) Med arbetslokaler menas lokaler får ej bullrande verksamhet med krav på stad igvarande koncentration 
eller behov att kunna fåra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

Dessutom anges att: 
l de fa ll verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån 
beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår- t.ex. under en 
sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 
borrning etc). 

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och 
på lning, bör 5 dBA högre värden kunna ti llåtas. Vid enstaka kottvariga hände lser, 
högst 5 minuter per timme, bör upp till l O dBA högre nivåer kunna accepteras. 
Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. l de fal l verksamheten är av 
begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet 
ta uppgå till sammanlagt högst lO dBA 

'"Naturvårdsvcrkets allmanna råd 0111 buller frän byggplatser". NFS 2004: 15 

LArmnx 

70 

-
-
-

45 

45 
-
-

( 

! 

( 



( 

( 

( 

( 

Slructor 
5 Beräkningsförutsättningar 

Toresta hamn och täkt 
Rapport nummer 2014-009 rO l 

20 14-1 0-06, sid 9 ( 16) 

Ljudnivåerna har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN 7.3. 
Beräkningarna av buller från drift- och anläggningsskede har utförts enligt den internationella 
standarden ISO 961 3-2 "Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: 
General method of calculation". 

Modellen tar hänsyn till avstånd, terräng, marktyp och skärmning från byggnader. Indata anges 
som ljudeffekt i oktavband mellan 3 l ,5 - 8 000 Hz. Modellen utgår från meteorologiska 
förhållanden som motsvarar medvind i alla riktningar, dvs god lj udutbredning. 

Beräkningar av lj ud från transporter på det allmänna vägnätet har utförts enligt den samnordiska 
beräkningsmodel len, reviderad 1996 (Naturvårdsverkets rapport 4653). 

5.1 Underlag 

Följande underlag har använts vid beräkningarna: 
• Fastighetskarta 
• Höjddata i 2x2 m steg 
• Plan över täktområdet 
• Ritningar över den planerade hamnen 
• Uppgifter från NCC Roads om verksamhetens omfattn ing och anläggningsskedets 

genomförande 
• Ljuddata på industrikällor från Structor Akustiks databas 

För ljuddata från fattyg och lossning av fattyg har samma indata använts som i bullerutredn ingarna 
för de temporära hamnarna inom Förbifart Stockholm3

• Övriga indata har valts från fordon och 
moment som bedöms vara n:: lativl bullriga. Tillsammans med att beräkningsmodellen antar 
medvind i alla riktningar kan resultaten antas vara ett slags worst-case för lj udutbredningen och 
ljudnivåerna vid bostad. 

6 Resultat 

l bilaga l - 6 redovisas resultaten från beräkningarna som bullerkartor. Ljudnivåerna är redovisade 
i fårgfålt där färgskalan är anpassad till den relevanta bedömningsgrunden så att gränsen mellan 
grönt och gult all tid motsvarar riktvärdet. 

Följande beräkni ngsfall redovisas: 
l. Ljudni våer från driftsskede, ekvivalent ljudnivå, vardagar dagtid 07-18 
2. Lj udnivåer från driftsskede, ekvivalent ljudnivå, natt 22-07 
3. Ljudn ivåer från driftsskede, momentan ljudni vå, natt 22-07 
4. Ljudnivåer från fattyg i Kalmarviken, maxnivå 
5. Ljudn ivåer från an läggni ngsskede, spontning, vardagar dagtid 07- 19 
6. Ljudn ivåer från anläggningsskede, utfyllnad (fordon och padda), vardagar dagtid 07- 19 

6.1 Buller under driftsskedet 
Beräkningarna visar att riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls vid full drift av 
verksamheten under dagperioden (bilaga l). Då antas fö ljande källor vara igång: 

• Fartyg vid kaj 
co < • Lossning av fartyg 

... s 
u 
::3 .... 

e/i 

• 3 dumpers 
• Krossning 

3 E4 Förbifart Stockholm. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Til lfulliga hamnar. MKB-bilaga
Bullerutredning. Systemhandling. Daterad: 20 11-06-0 l. 
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Under kvällar, helger och nätter är inte krossen i dri ft . Kvarvarande bullerkällor är då: 
• Fattyg vid kaj 
• Lossning av fa1tyg 
• 3 dumpers 

Lossning av fartyg antas pågå under som mest 5 t immar under nattperioden. Beräkningarna visar 
att riktvärdet kvällar och helger innehålls . Ri ktvärdet 40 dBA nattetid tangeras vid de närmsta 
bostäderna norr om täkten, i Kalmarsand (bilaga 2). Se även Figur 4 nedan. 

Momentana ljudnivåer nattet id överskrider, enlig t beräkningarna, inte riktvärdet 55 dBA maxnivå 
(bi laga 3). 

Ekvivalent ljudnivå 
natt (kl 22-07) 
i dB 

55< 
50< <= 55 
45 < <= 50 
40 < <= 45 
35 < <= 40 

<= 35 

Figur 4. Beräknade (iudnivåer under nattperioden Fartyg, lossning och dumpers. Rik/Värde/ 
40 dBA ekvivalentnivå langeras vid bosläder norr om läklen (blå pil) . 
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Fmtyg som ligger vid kaj kan behöva ha motorer i drift fOr strömförsö1jning. Fmtygsmotorer alstrar 
lågfrekvent buller som kan uppfattas som störande. Dessutom har normala bostadshus ofta dålig 
ljudisolering i låga frekvenser. 

Det finns inget riktvärde för lågfrekvent buller utomhus. Inomhus gäller Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd (FoHMFS 20 14: l 3). r dessa anges lj udnivåer i terserna4 mellan 25 och 200 Hz som 
inte bör överskridas. 

En normal villa dämpar lågfrekvent buller med 15 - 20 dB. l figuren nedan visas riktvärdena och 
vilken utomhusnivå som måste överskridas för att det ska före ligga risk för överskridanden 
inomhus. Här antas alt byggnaden dämpar l 5 dB i alla terser. l figuren redovisas också beräknade 
ljudnivåer vid den södra delen av Kalmarsand. Fa1tyget i beräkningen alstrar relativt mycket 
lågfrekvent buller. 
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Lågfrekvent bul ler vid Ka lmarsand 
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- Riktvärde inne 
(FoHMFS 2014:13) 

- Tillåten ljudnivå ute 

- Beräknad ljudnivå ute 

Figur 5. Riktvärden för lågfi·ekvent buller inomhus, motsvarande tillåtna ljudnivåer utomhus och 
beräknade utomhusnivåer i södra Kalmarsand Då den gröna kurvan aldrig överskrider den röda 
innebär del att risken för överskridanden av riktvärdet inomluts är mycket liten. 

~ 4 En ters är ett ft·ekvens intervall , exempelvis motsvarar tersen 125 H z interval let I I I ,4 - 140,3 H z. Ett annat 
r/) intervall är en oktav. För varje oktav fördubblas frekvensen och vatje oktav består av tre terser. 
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Ljudnivån från ol ika fartyg varierar stort. Som indata har ett fattyg med lastkapacitet om 5 000 ton 
använts. Det är något större än de fartyg som förväntas anl öpa hamnen. Den beräknade maxnivån 
vid passage tangerar 65 dBA vid Getberget väster om Kalmarvikens mynning (bilaga 4). Det finns 
inget riktvärde för fattyg i farled men som vägledning kan riktvärden för övrig infrastruktur 
användas, dvs 70 dBA maxnivå vid uteplats. 

l snitt förväntas l fa ttyg anlöpa hamnen per dygn, dvs 2 fartygsrörelser. Den ekvivalenta ljudnivån 
ti·ån anlöpande fartyg är försumbar. 

6.4 Buller från transporter på allmänna vägar 
Det bearbetade materialet kommer i huvudsak att transporteras med lastbil från täkten. Antalet 
transpotter kommer att variera över tid beroende på hur intensivt anläggningen används. Som mest 
uppskattas ca l 00 lastbilar med släp trafikera täkten per dygn, dvs 200 lastbi lsrörelser. Antal 
rörelser med personbilar är försumbar. 

Lastbi larna kör till och från täkten via E 18 och väg 840. Det finns inga tätbebyggda områden längs 
väg 840. De enstaka bostadshus som ligger längs vägen ligger på ett avstånd om 35 - 40 m. 

Figur 6. Utfartsväg, väg 840, med närmsta bostadshus markerat med blåa pilar. 

l Tabell 3 nedan redovisas uppmätta trafikflöden på väg 840. Dessa s i ffi-or inkluderar transporter 
från den befintliga täkten, vars verksamhet ska upphöra . 
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Tabell 3. Tra.fikflödenpå vä~ 840,ji-ån Trafikverkets hemsida. 
Sträcl<a Antal Varav Skyltad 

fordon tung hastighet 
(ÅDT) trafik 

Väg 840 förbi täkten mot 
2070 190 70 km/ h 

En köpingsvägen 
Väg 840 mellan 

3850 330 70 km/h 
Enköpingsvägen och E I 8 
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Mätning Niit·msta 
från å r bostadshus 

2007 40 m 

2003 35m 

Antaget att 200 lastbilsrörelser tillkommer, vilket alltså inte riktigt överensstämmer med 
verkligheten då transporterna från den nuvarande verksamheten kommer att upphöra, kommer den 
ekv iva lenta ljudnivån längs väg 840 öka med 1-2 dB vid de närmsta bostäderna, från 51 till 53 dBA 
vid ena fast igheten och från 55 till 56 dBA vid den andra. Maxnivåerna påverkas inte, däremot ökar 
antalet passager. Maxnivån beräknas ti ll 68 respektive 70 dBA. 

6.5 Buller från anläggningsskedet 

Buller från spontning och från utfyllnad och packn ing kommer ej att ge upphov till lj udnivåer över 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid (bilaga 5 och 6). Om pålning sker, för att grundlägga 
po llare för stormförtöjning, kan nivåerna bl i något högre och komma att tangera riktvärdet. Detta 
sker dock under kort t id och möjl igheten t ill avsteg som finns i de allmänna råden5 borde vara 
tillämpliga. 

5 De allmänna råden tillåter kortvariga överskridanden av riktvärdet med 5 - lO dBA vid vissa moment som 
exempelvis spontning och pålning. Se avsnitt 4.3. 
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Buller från anläggning och dri ft av verksamheten kommer att uppfylla riktvärden under dag- och 
kvällsperioden. Under nattperioden beräknas ni våerna tangera riktvärdet 40 dBA vid närmsta 
bostad. Då både indata och beräkningsmodell utgår från ett slags worst-case är det troligt att 
ljudnivåerna i verkligheten blir något lägre än beräknat. 

Efter att verksamheten tagits i drift bör de aktuella bullerkällorna mätas in och en ny 
bullerutredning tas fram. Om den visar att riktvärdena överskrids bör åtgärder vidtas. Det moment i 
verksamheten som alst rar det buller som i förs ta hand påverkar bostäder är lossning från fartyg. 
Man bör därför välja utrustning som alstrar läg re ljudnivåer än vad som antagits här. Det går också 
att in fora olika sorters begränsningar på verksamheten. Nedan redogörs för tre tänkbara åtgärder. 

Fa rtyg och pråmar få r ej lossas nattetid. ( 
Om massorna anlöper med pråm innebär detta att ingen bullrande verksamhet pågår under 
nattperioden. Om ett fartyg ligger v id kaj kan det behöva ha motorer i dri ft för strömförsötj ning. l 
detta fall innehålls riktvä rdena med god marg inal vid samtliga bostäder. 

( 

( 

<= 50 
<= 50 
<= 45 
<= 40 

( <= 35 

Figur 7. Ekvivalent ljudnivå nallelidji·ånfarlyg vid kqj. Riktvärde .JO dBA . 
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l detta fall antas att lossning sker 5 timmar på natten med en hjullastare (utan backvarnare f6r att 
inte alstra störande varningslj ud). Hjullastaren antas vara av typ CAT 980 som har en lj udeffekt på 
ca l 09 dBA6

. Under lossningen är 3 dumpers aktiva inom området. Fartyget antas ligga med 
motorer i drift under hela nattperioden. Ä ven med denna verksamhet innehålls riktvärdet 40 dB A 
nattetid om än med mindre marg inal. 
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Figur 8. Ekvivalent ljudnivå nattetidfilm fartyg vid kaj samt lossning med hjullastare och 3 
dumpers under 5 timmar. Riktvärde 40 dBA. 

Pråm och hjullastare 
NCC har begränsade möjligheter att påverka hur massorna levereras, men om de kommer med 
pråm i stället for fartyg minskar bulleralstringen. l detta exempel redovisas lj udnivåer från lossning 
med hjullastare (CAT 980 utan backvarare) från en 65 m lång pråm samt 3 dumpers. Lossn ingen 
antas pågå 5 timmar under nattperioden. l beräkningen har hj ullastaren placerats längst ut på 
pråmen f6r att ge största ljudutbredning. Ä ven i detta fall innehålls riktvärdena vid närmsta 
bostäder. 

ö 
2 

e/j 6 Enligt "BAT: Buller frän bergt1ikter", TemaNord 20 13:588 
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Figur 9. Ekvivalent ljudnivå naffetid ji·ån lossning med hjullastare och 3 dumpers under 5 timmar. 
Riktvärde 40 dBA. 

Denna bullerutredning baseras som sagt på indata från andra projekt och det finns möjl igheter att 
välja utrustning och arbetssätt som alstrar lägre ljudnivåer. Om någon av åtgärderna ovan behöver 
vid tas bör beslutas efter a tt verksamheten tagits i drift och de aktuella bullerkällorna mätts in. 
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Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläg-
gande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av 
bergmaterial på fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och 
Håbo Spånga 1:9. 

Med anledning av mark- och miljödomstolens remiss gällande NCC Roads 
AB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av kaj samt mot-
tagning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta, som berör såväl 
Håbo som Upplands Bro kommun, vill härmed Håbo kommun framföra föl-
jande synpunkter och yrkanden enligt nedan.  

Kommunens övergripande syn på ansökan 

Håbo kommun ser med stark oro på det av NCC presenterade förslaget. Det 
som Håbo kommun bedömer som det främsta problemet är den bullersituat-
ion som uppstår, och som kommer att kunna påverka de boende runt Kal-
marviken negativt. Det är bullret vid lossning från fartyg eller pråm som ris-
kerar att påverka de drygt 1000 boende som idag bor inom 500-600 m från 
Kalmarvikens strandlinje. Genom nya bostadsprojekt tillkommer ännu fler 
boende inom snar framtid.   

Håbo kommun tar sitt ansvar i regionen för att möta bostadsbristen i stock-
holms- och uppsalaregionen genom sina utbyggnadsplaner. Håbo kommun 
ser att bullerkonsekvenserna är stora för tätorten och menar å det bestämd-
aste att hamnprojektet på intet vis får påverka förutsättningarna att fortsätta 
bedriva den planerade utbyggnaden av bostäder utmed Kalmarviken.  

Mälaren och inte minst Kalmarviken ger mycket goda förutsättningar för ett 
aktivt fritidsbåt- och badliv sommartid. Flera friluftsbad finns i Kalmarvi-
ken. Vintertid är den isbelagda Kalmarviken en attraktiv tillgång för bålsta-
borna. Mälaren med sina öar och stränder utgör också ett riksintresse. Håbo 
kommunen ser med viss oro hur landskapsbilden mot Kalmarviken kommer 
att förändras med den föreslagna verksamheten.  
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Håbo kommun har naturligtvis vägt in de fördelar som hamnprojektet gene-
rar med miljövänliga sjötransporter av stora volymer krossat berg. Att ta 
hand om berg på detta vis och krossa och förädla till att bli byggmaterial ut-
gör ett angeläget allmänt intresse, som sparar på naturgrus samtidigt som 
byggmaterial kan tillgodoses i regionens heta byggmarknad. Trots det anser 
Håbo kommun att hamnprojektets förutsättningar måste underordna sig den 
omedelbara närheten till Bålsta tätort med boendemiljöer och aktivt frilufts-
liv som närmaste granne om hamnprojektet ska kunna få bli en verklighet. 

I den avvägning som Håbo kommun gör av förslagets konsekvenser anser 
kommunen att förslaget med de förutsättningar som är angivna i ansökan 
inte kan accepteras. Håbo kommun kan dock medge ansökan om projektet 
tillmötesgår de ändrade förutsättningar som kommunen beskriver nedan. 

Yrkanden  

Håbo kommun lämnar här följande yrkanden med anledning av aktuell an-
sökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av kaj samt mottag-
ning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta. 

Håbo kommun yrkar i första hand att: 

Ansökan avslås enligt föreslagna villkor i ansökan från NCC Roads AB. 
 

Håbo kommun yrkar i andra hand att: 

En kaj med tillhörande mottagningsanläggning och berglager medges under 
följande förutsättningar: 

- Verksamhet tillåts endast mellan kl. 07:00-18:00. 

- De ljud som uppstår vid lossning, lastning och bearbetning av berg-
material ska anses vara sådana impulsartade ljud som medför att 
villkorsvärdena ska sänkas med 5 dB(A).  

- Landström ska dras fram för anslutning av fartyg/pråm. 

- Villkor för lakvatten och damning ska fastställas. 

- Bullermätning ska ske vid klagomål. Om kontroll visar att begräns-
ningsvärdena inte hålls, är villkoret uppfyllt om bolaget vidtar åtgär-
der så att begränsningsvärdena hålls vid förnyad kontroll inom en 
månad.  

- Tillståndet får inte tas i anspråk innan domen har vunnit laga kraft. 

- Kajen ska tas bort efter avslutad verksamhet och marken återställas 
till ursprungligt skick enligt överenskommelse med Håbo och Upp-
lands Bro kommuner. 
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- Omprövning av villkoren ska ske efter en provperiod om sex måna-
der. 

Allmänt om Håbo kommun 

Håbo kommun är en expansiv mälarkommun belägen nära Stockholm och 
Uppsala. Till Stockholm är det cirka 45 km och till Uppsala cirka 50 km. 
Till Enköping är det endast 30 km. Kommunikationerna är goda och därmed 
ges utmärkta förutsättningar för arbetspendling i regionen. Kommunen 
växer och har för närvarande drygt 20 000 invånare. I den under 2014 år an-
tagna visionen för Håbo kommun är siktet inställt på fortsatt utveckling av 
kommunen med såväl nya verksamheter som bostäder. Till år 2030 anger 
visionen att kommunens tillväxt vad gäller invånare är kring 25 000. 

Håbo kommun med sina 143 km2 markareal har en geografisk utbredning 
som är långsmal i nord-sydlig riktning. Kommunen omges av Mälaren och 
har över 12 mil strandlinje. Bålsta tätort är belägen i kommunens södra del 
och gränsar där mot Upplands Bro kommun. Se Bilaga 1, karta som visar 
kommunens läge och utbredning och Bålsta tätort i söder. 

Översiktsplan  

Till grund för kommande utveckling finns Håbo kommuns Översiktsplan 
från 2006, ett antal strategiska styrdokument och de övergripande målen för 
kommunen. Bland annat tydliggör översiktsplanen att det ska finnas goda 
förutsättningar för en balanserad och sund expansion av kommunen där 
Bålsta är huvudorten. Merparten av nya bostäder förväntas tillkomma i 
Bålsta dels genom förtätning dels genom att tätorten växer balanserat i dess 
ytterområden. Förutsättningarna för expansion i omgivande landsbygd till-
lika kulturbygd är mer begränsad. 

Dessutom finns strategin i översiktsplanen att reservera mark för etablering 
av verksamheter så att större andel av håboborna kan få sysselsättning på 
hemmaplan. Samtidigt pekas på vikten av att förstärka mälarkontakten ge-
nom sjönära boende och förbättrad åtkomst till stränderna. Värdefulla fri-
tids-, kulturmiljö- och naturområden ska reserveras för framtiden.  

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats och kommer att pågå under 
2015 och 2016.  

Fördjupning av översiktsplanen för Bålsta tätort 

År 2010 antogs en fördjupning av översiktsplanen för Bålsta tätort, fortsätt-
ningsvis kallad FÖP Bålsta. FÖP:en visar tydligt den utveckling som nu 
sker vad gäller förändrad markanvändning. Delar av planen är redan genom-
förd, andra delar är påbörjade med planprogram och/eller detaljplaner, me-
dan det finns delar som ännu inte har påbörjats. Bilaga 2 visar en samman-
fattning av FÖP Bålsta i kartform.            

FÖP Bålsta lyfter bland annat fram utveckling av bostadsbebyggelse i den 
södra delen av tätorten, på vardera sida om Kalmarviken. Dels som förtät-
ning och omvandling, dels som nyexploatering. Kommunen har länge haft 
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strategin att utveckla området med fler bostäder. Genom ett mångårigt ar-
bete med att tillskapa mer mark lämpad för ändamålet, beviljade Kammar-
kollegiet 2009 att kommun- och länsgränsen kunde justeras mellan Håbo 
och Upplands Bro kommuner samt Uppsala och Stockholms län.  

Denna åtgärd blev sedan startskottet för framtagande av planprogram för ut-
veckling av Nya Kalmarsand.  

Bostadsbyggande 

Det råder en stor brist på bostäder i stockholmsområdet, Mälardalen och 
Håbo kommun. Uppsala och Stockholms län har målsättningen att planering 
av bostäder ska möta den långsiktiga efterfrågan. I Stockholms län behövs 
exempelvis mellan 9 000 och 16 000 lägenheter årligen till år 2030 för att 
möte efterfrågan på bostäder (enligt rapport från kontoret för Tillväxt-, 
miljö- och regionplanering i Stockholms län, TMR). Att identifiera och pla-
nera för nya bostadsområden i Håbo kommun är därför av vikt för att möta 
den eskalerande bostadsbrist som råder både kommunalt och regionalt.  

Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030 uttrycker ambitionen att förstärka 
kommunens kontakt till Mälaren och skapa mälarnära boende. Området vid 
Kalmarviken är ett attraktivt område för boende och lämpligt för kommande 
bebyggelse. Dess mälarnära såväl som tätortsnära läge skapar unika förut-
sättningar för bebyggelseutveckling. 

I december 2014 antog Håbo kommunfullmäktige ett bostadsförsörjnings-
program för åren 2015-2018 med utblick mot 2030, se Bilaga 3. I program-
met planeras för ett bostadsbyggande om 150-200 nya bostäder per år för att 
möjliggöra en årlig befolkningsökning om 1-1,5 %. En balanserad bostads-
produktion eftersträvas som samspelar med såväl kommunens som region-
ens tillväxtambitioner. Värt att här särskilt nämna är den utveckling av bo-
städer som dels pågår dels planeras ske på vardera sidan kring Kalmarviken. 
På den västra sidan är det främst i området kring Frösundavik som ny be-
byggelse nu uppförs. Detaljplan finns klar och första etappen av utbyggna-
den har påbörjats.  

På den östra sidan är det utveckling av bebyggelsen vid Kalmarsand som nu 
är under planering. Program finns upprättat inför detaljplanearbetet. I bo-
stadsförsörjningsprogrammet lokaliseras cirka 250 nya bostäder i området 
vid Kalmarsand. Avståndet från planerad kajanläggning i Toresta till dessa 
planerade bostadsområden varierar mellan 300-700 meter, vilket är betydligt 
närmare än befintliga bostadslägen i Kalmarsand. 

Friluftsliv 

Hamnverksamhetens påverkan på områdets sociala värden hanteras 
endast kortfattat i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt 
ansökan bedöms skogen inte ha ett värde för rekreation och frilufts-
liv. I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort är området från 
kommungränsen i söder, mellan Kalmarviken i väster och E 18 i öster, till 
Draget i norr utpekat som skog med socialt värde. Tätortsnära grönområden 
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bidrar till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad välfärd. De har en soci-
al funktion som mötesplats och som plats för rekreation, lek och upp-
levelser. De är viktiga för folkhälsan genom att de bidrar till ökad fy-
sisk aktivitet och mental återhämtning.  

Hela Kalmarviken är attraktivt för rörligt friluftsliv med de förutsätt-
ningar som de olika årstiderna ger möjlighet till. Sommartid är bad- 
och båtliv högaktuellt. Badet vid Kalmarsand är dessutom ett av 
kommunens största friluftsbad.  

Håbo kommun har för avsikt att låta ny bebyggelse komma sjönära, 
och samtidigt göra strandområdet mer tillgängligt för alla och envar. 
Erforderlig hänsyn till natur ska tas. Naturvärden i strandmiljöerna är 
generellt höga. Av vikt att poängtera är att Mälaren med dess öar och 
stränder utgör ett riksintresse för rörligt friluftsliv. Mälaren är också av 
riksintresse för yrkesfisket. För Mälaren gäller miljökvalitetsnormer, 
och vattenförekomsten behöver kontinuerligt förbättra sin status.     

Håbo kommun poängterar vikten av att ny verksamhet vid Toresta 
inte får försämra kommunens möjligheter att förverkliga ambitionen 
med att tillgängliggöra vatten- och strandområdena och utveckla fri-
luftsliv med mera.  

Buller  

Håbo kommun befarar att det föreligger stor risk för att gällande riktvärden 
för externt industribuller nattetid kommer att överskridas. Enligt ansökan 
klaras riktvärden med marginal om lossning av fartyg inte sker nattetid. Nat-
tetid tangeras riktvärden om inte åtgärder vidtas.  

NCC har inte utrett eller bedömt om verksamheten kan ge upphov till ljud 
av sådan karaktär att strängare riktvärden kan behöva tillämpas. Enligt Na-
turvårdsverkets övergångsråd för externt industribuller anges att om ljudet 
innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i 
transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkompo-
nenter eller bådadera ska det tillämpas ett värde som är 5 dBA-enheter lägre 
än vad som anges i tabellen över riktvärden för externt industribuller. Håbo 
kommun anser att de ljud som uppstår vid lossning, lastning och bearbet-
ning av bergmaterial är att anse som sådana impulsartade ljud som ska med-
föra att villkorsvärdena ska sänkas med 5 dB(A).  

Bullerutredningen visar bullervärden två meter över mark. Håbo kommun 
anser att mätningar borde ha gjorts även på högre höjd då de flesta bostäder 
ligger högre upp. Då ljudnivån beror på terrängen och de specifika förutsätt-
ningarna kan det vara så att det låter mer på högre höjd. Håbo kommun vill 
därför se en förklaring till varför det har bedömts tillräckligt med tvåme-
tersnivån.  

I NCC:s förslag till villkor gällande buller ska kontroll ske när det sker för-
ändringar av verksamheten, dock minst vart tredje år. Håbo kommun anser 
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att villkoret ska formuleras så att kontroll även ska ske vid klagomål. Det 
står vidare i förslaget till villkor att om kontroll visar att värdena inte hålls 
är villkoret uppfyllt om bolaget vidtar åtgärder så att värdena hålls inom tre 
månader. Håbo kommun anser detta vara en för lång tid för åtgärdande då 
det innebär att verksamheten kan överskrida bullernivåerna i tre månader 
vid upprepade tillfällen. Därför menar Håbo kommun att åtgärd ska vidtas 
så att korrekta värden kan hållas inom en månad.  

Verksamheten innebär en väsentlig ändring av volymen sjötrafik med nuva-
rande 1-2 fartyg per månad jämfört med 7-10 fartyg/pråmar i veckan. Detta 
medför en ökad risk för störande infraljud. NCC anger i sin MKB att de av-
ser att utreda möjligheten att dra fram landström till kajen så att fartygen 
kan stänga motorerna vid lossning. Avstängda motorer vid lossning skulle 
även minska påverkan på luftkvaliteten. Håbo kommun anser att det ska 
ställas som ett krav i ett villkor att landström ska dras fram för anslutning av 
fartygen.  

Håbo kommun anser att det finns alternativ och mindre bullrande teknik för 
lossning av materialet från fartygen/pråmarna och att NCC inte tillräckligt 
utrett dessa alternativ. Exempelvis skulle en transportörslösning med rull-
band avsevärt sänka bullernivåerna vid lossning av stenmaterialet. Håbo 
kommun framförde detta redan vid samrådstillfället, och menar att det inte 
har blivit utrett i tillräcklig omfattning. 

Vägtransporter 

Transporter från anläggningen ut på väg 840 ökar från 20 till 100 fordonsrö-
relser per dag. NCC har inte visat om en ombyggnation av infartsvägen 
kommer att vara en tillräcklig åtgärd för att hindra transporter från att gå ge-
nom Bålsta. Det framgår inte heller i ansökan hur vägombyggnaden skulle 
göras. Därför vill Håbo kommun få klarlagt hur trafikrörelserna ska kunna 
styras söderut. Håbo kommun vill å det bestämdaste klargöra att verksam-
heten inte får medföra ökade vägtransporter med tung trafik genom Bålsta 
tätort.   

Lakvatten och damning 

NCC har inte visat i sin utredning om lakvatten som uppstår kommer att 
kunna rymmas i det magasin där vattnet ska lagras under vinterhalvåret. Det 
har även tagits upp att lakvatten kan användas för dammbekämpning. Det är 
oklart om NCC endast tänker använda vattnet inom de områden där det kan 
samlas upp.  

NCC föreslår att tillsynsmyndigheten vid behov kan fastställa närmare vill-
kor gällande damning och omhändertagande av lakvatten. Håbo kommun 
anser att dessa frågor borde ingå i tillståndsprövningen och att villkor fast-
ställs i tillståndet. 

Naturvärden och strandskydd 

Verksamheten kommer att göra ett stort intrång på växt- och djurlivet på 
land och i vatten. Enligt ansökan har strandområdet och skogsområdet som 
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behöver tas i anspråk naturvärdesklass 2 med påtagligt naturvärde. Den 
”gröna kilens” värdekärna kommer att bli starkt påverkad genom anläggning 

och drift av hamnen. I ansökan finns det inte med några förslag på kompen-
sations- och skyddsåtgärder.  

Strandskyddsområdet är 300 m. Det är inte omnämnt hur strandskyddet ska 
hanteras och av vem. Håbo kommun förutsätter att prövning av strandskyd-
det hanteras inom tillståndsprövningen för verksamheten.  

NCC har tagit upp risk för svallvågor vid fartygsretur då fartygen håller has-
tigheter som kan ge upphov till erosion. Båttrafikens konsekvenser omfattas 
egentligen inte direkt av denna ansökan eftersom den inte är tillståndsplik-
tig, men är en konsekvens av hamnen som behöver vägas in. 

Alternativredovisning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagit upp åtta alternativa lokaliseringar. 
Två av dessa ligger inom Håbo kommun, Lantmännens hamn i Kalmarsand 
och S:t Eriks fabriksområde väster om Kalmarviken. Håbo kommun delar 
slutsatsen i utredningen att de två alternativa lägena överhuvudtaget inte är 
lämpliga lokaliseringar för verksamheten. Sammantaget är de sämre än det 
föreslagna läget vid Toresta. 

Av ansökan framgår att projektet Förbifart Stockholm ger upphov till ca 9,5 
miljoner ton entreprenadberg under en tidsperiod om 4-5 år. Enligt MKB:n 
planeras stor andel av detta berg ha Toresta som målpunkt. Håbo kommun 
noterar att det handlar om ungefär 42 % av den totala volymen som Toresta 
förväntas ta hand om, och ifrågasätter om det inte finns möjlighet till jäm-
nare fördelning mellan de olika mottagningsanläggningarna.     

Tillsynsmyndighet 

NCC betraktar i ansökan Upplands Bro kommun som tillsynsmyndighet. Då 
verksamheten kommer att ligga i två kommuner behöver frågan lyftas och 
klargöras under prövningen. Håbo kommun ser det som naturligt att det är 
Upplands Bro kommun som blir tillsynsmyndighet. Upplands Bro kommun 
har sedan verksamheten startade i Toresta haft tillsynsansvaret, och det sy-
nes mest lämpligt att Upplands Bro kommun fortsätter även efter en eventu-
ell förändring och utveckling av verksamheten.  

Ianspråktagande av tillstånd 

NCC hemställer om att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har 
vunnit laga kraft. Håbo kommun ser inte att det finns tillräckliga skäl som 
motiverar detta och anser därför att det inte ska bifallas. 

Omprövning av tillstånd 

I det fall tillstånd lämnas till hamnverksamheten vid Toresta anser Håbo 
kommun att villkoren i lämnat tillstånd ska kunna omprövas efter att verk-
samheten har varit i drift i sex månader. Först efter att verksamheten är i 
bruk kan till exempel exakta bullervärden mätas upp och annan påverkan på 
omgivning bättre bedömas.      
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Kajanläggningens exakta läge  

I materialet finns ingen karta som visar exakt var hamnen ska ligga i förhål-
lande till gällande fastighetsgränser och kommun/länsgräns. När Håbo 
kommun har lagt samman den tekniska kartbilagan Ritning ”Kajläge” och 

Bilaga 1:1 TB med viss skalkorrigering ser det dock ut som att större delen 
av kajen ligger innanför Håbos kommungräns.  

Återställande vid avslut av verksamhet 

Håbo kommun ser en risk med att den ansökta verksamhetens drifttid skulle 
kunna komma att förlängas och verksamheten blir bestående. Håbo kom-
mun yrkar därför att kajen tas bort och marken återställs till ursprungligt 
skick efter avslutad verksamhet. Detta ska ske enligt överenskommelse med 
berörda kommuner Upplands Bro och Håbo.   

 

Bålsta den 2 februari 2015 

 

 

Carina Lund 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Ett planeringsverktyg för bostadsbyggandet 
Kommunens bostadsstrategiska arbete 
Detta dokument är ett verktyg för den långsiktiga och strategiska planeringen och 
utvecklingen av bostäder i Håbo kommun. Verktyget är framtaget enligt lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision 
och sina bostadspolitiskamålsättningar. 
 
Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål. Håbo kommun har en 
vision samt tre övergripande mål som fungerar vägledande för det bostadsstrategiska arbetet.  
 
Kommunens planerade insatser för bostadsbyggandet och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet sammanfattas i tolv riktlinjer. Riktlinjerna styr arbetet mot visionen och 
syftar till att uppnå våra övergripande mål. Förutom mål och riktlinjer innehåller dokumentet 
planerad nyproduktion av bostäder för mandatperioden 2015-2018 med utblick mot år 2030. 
 

Utgångspunkt i planeringen  
Kommunen ska ta hänsyn till relevanta, nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Detta enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommunens mål och riktlinjer ska särskilt grundas 
på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet 
för särkskilda grupper och marknadsförutsättningar. 
 
Kommunens vision, översiktsplanedokument, markanvisningspolicy och andra strategiska 
dokument har varit vägledande vid framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet. 
Därutöver har kunskap inhämtats från lokala och regionala studier med relevans för 
bostadsmarknaden. 
Så ska programmet användas 
Håbo kommun ställer höga krav för att uppnå uppsatta målsättningar men verkar samtidigt 
för ett samspel med marknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet är styrande för hur 
kommunen prioriterar och utformar översiktsplaner, detaljplaneprogram, gestaltnings-
program och detaljplaner. 
 
Bostadsförsörjningsprogramet är ett verktyg för kommunen i arbetet med befintliga och 
framtida bostäder. Programmet ska användas av plan- och utvecklingsavdelningens enligt 
kommunens stadsbyggnadsprocess. Stadsbyggnadsprocessen beskriver hur vision och 
målsättningar ska uppfyllas i den fysiska planeringen och är kommunens metod för 
genomförande av detaljplaner och exploatering. Bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer 
har en styrande funktion i stadsbyggnadsprocessen. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska även fungera vägledande för det kommunala bostads-
bolaget Håbohus AB och ska ligga till grund för bolagets strategiska inriktning och 
prioritering. Dessutom ska programmet ligga till grund för skolnämnden och socialnämndens 
lokalplanering. 
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Koppling till plan- och bygglagen 
Enligt plan och bygglagen (2010:900) ska planläggning främja bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet. Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar säger i sin tur att de riktlinjer för bostadsförsörjningen som kommunen antar ska vara 
vägledande vid tillämpningen av plan- och bygglagen. 
 
Kopplingen mellan lagarna ligger i hur bostadsförsörjningsprogramet och kommunens 
översiktsplanedokument samspelar. Kommunen har en kommunomfattande översiktsplan 
från 2006 samt en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort från 2010. Vid framtagandet av 
bostadsförsörjningsprogramet har samtliga översiktsplanedokument inventerats för att få en 
tydlig bild av vilka utmaningar kommunens bostadsförsörjning står inför. I kommande 
översiktsplaneprocesser är bostadsförsörjningsprogrammet vägledande. 
 

Framtagande av programmet 
Bostadsförsörjningsprogramet har tagits fram av plan- och utvecklingsavdelningen i dialog 
med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, 
tekniska avdelningen samt det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB. Dialog har även 
förts med Länsstyrelsen Uppsala län och ett antal fastighetsägare i kommunen. 
 
Enligt rekommendationer i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
har samråd genomförts för att samla in synpunkter från bland annat kommuner, länsstyrelser, 
kollektivtrafikhuvudmän och regionplaneupprättare i såväl Uppsala som Stockholms län. 
Samrådtiden var 17 juni till och med 5 september 2014. 

 

  
 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska antas varje mandatperiod av kommunfullmäktige. Innan 
framtagande av ett nytt bostadsförsörjningsprogram ska kommunen utvärdera och följa upp 
arbetet med bostadsförsörjningen i kommunen. Detta blir ett underlag i en eventuell 
revidering av programmet. 
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Den levande småstaden i Sveriges främsta tillväxtregion 
En växande kommun i Mälardalen 
Håbo kommun ligger mitt i Mälardalen och har 20 000 invånare (källa: SCB). Kommunen 
har alltid haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska planeringsdokument 
uttryckt en tydlig avsikt att fortsätta växa.  
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Figur 1: Historisk och planerad befolkningsökning i Håbo kommun (källa SCB och Håbo kommun) 

 
Mälarbanan och E18 passerar genom kommunen i anslutning till centralorten Bålsta och de 
goda kommunikationerna med pendeltåg, regionaltåg och buss mot Storstockholm, 
Enköping, Västerås, Uppsala och Arlanda har varit avgörande för kommunens höga 
tillväxttakt. Bålsta är ett typiskt pendlingssamhälle och sju av tio Håbobor arbetar utanför 
kommunen och sex av dessa i Stockholms län. 
 
Håbo kommun har en stor fördel av sin geografiska placering mitt i Mälardalen och i takt 
med att transportinfrastrukturen byggts ut och förbättrats har kommunen integrerats allt mer 
med regionens marknader för bostäder, arbete, varor, tjänster, service och kultur. Idag är 
Bålsta kommunens största tätort med 75 procent av kommunbefolkningen och fortsätter att 
växa som en regional kärna i Mälardalen och Storstockholmsregionen. 
 

Så flyttar vi 
Genomsnittssvensken flyttar elva gånger under livet. Två sker i barndomen tillsammans med 
föräldrarna. Sju av tio sker inom kommunen och fem av tio inom samma församling. En av 
tio beror på arbetet. 19 till 23-åringar flyttar till de större studieorterna men i åldrarna 24 till 
28 år går flyttströmmen istället från universitets- och högskoleorterna till storstäderna. När 
man är kring 30 år eller något äldre går flyttströmmen tillbaka ut från storstäderna till 
förortskommunerna. Dessutom tenderar vi att flytta längs kommunikationslederna 
(Marknadsanalys Håbo kommun, Prognoscentret, 2012). 
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Denna generella beskrivning av flyttströmmar stämmer väl in på Håbo kommun och Bålsta. 
Med ett strategiskt läge vid Mälarbanan och E18 erbjuder kommunen prisvärda bostäder och 
goda kommunikationer och samtidigt lokal närhet till natur, rekreation och Mälaren. Enligt 
en enkätundersökning gjord 2012 bland kommuninvånare är just blandningen av närhet till 
stad och landsbygd, de goda kommunikationerna och det natur- och Mälarnära läget en av 
kommunens största förtjänster. 
 

Efterfrågan på bostäder 
I genomsnitt flyttar 2 400 till och inom Håbo kommun varje år. Knappt hälften av alla som 
flyttar är personer som flyttar till Håbo från andra kommuner. En tredjedel av dessa 
nyinflyttade kommer från Stockholms län, främst från orter i västra Stockholm och orter 
längs Mälarbanan. Enligt en etnografisk studie som genomfördes vintern 2012 på uppdrag av 
kommunen är Bålsta en ort ”man hamnar i”. Det är inte ovanligt att bostadssökande i 
Storstockholm söker hus eller lägenhet längs pendeltågslinjen och letar sig längre och längre 
ut från centrala Stockholm. När Stockholmaren går in i en ny familjebildande fas i livet och 
börjar söka efter en större bostad i form av villa eller radhus söker sig denne till Bålsta just 
på grund av de goda kommunikationerna mot Stockholm och de attraktiva bostadspriserna. 
 
I takt med att kommunen blivit en alltmer integrerad del av Mälardalen har attraktionskraften 
ökat. Regionen växer i takt med att andelen människor bosatta i städer fortsätter att växa. 
Enligt beräkningarna kommer befolkningen i storstadsregionen runt Mälaren att öka med 
omkring 650 000 personer fram till år 2030 (Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra 
Mellansverige, Regionförbundet Uppsala län m fl, 2012). Det motsvarar en årlig ökning på 
37 000 personer. 
 

Bostadsbrist 
En stor utmaning för storstads-
regionerna, för Mälardalen och Håbo 
kommun är att hålla jämna steg inom 
bostadsbyggandet. Det råder stor brist 
på bostäder i kommunen, länet och 
Stockholm-/Mälardalsregionen. 
  
I Uppsala län behövs 5 000 nya 
bostäder per år fram till 2018 för att 
bygga bort bostadsunderskottet och i 
Stockholms län behövs mellan 9 000 
och 16 000 lägenheter varje år till 
2030 för att möta efterfrågan. 
  
Enligt en enkätundersökning till 
fastighetsägare i Håbo kommun som  

 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

-1930 1931-40 1941-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001 -

Småhus 

Flerbostadshus

 
Figur 2: Bostadsbeståndets utbyggnad i Håbo kommun (källa SCB) 

genomfördes 2012 råder det stor brist på bostäder även i Håbo kommun och lägenheter 
pekas ut som en bristvara. Kommunens bostadsproduktion hade under 1960- och 70-talen 
stort fokus på småhus i natur- och strandnära lägen och även under senare år har kommunens 
bostadsproduktion fokuserat på småhus och äganderätter. 
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Figur 3: Procentuell fördelning av upplåtelseformer i Håbo 
kommun (källa SCB) 

Denna fokus på att bygga småhus och 
villor har skapat ett stort underskott på 
flerbostadshus och lägenheter. Utbudet 
räcker inte till för att mätta dagens behov. 
Enligt en telefonenkätundersökning som 
gjordes på uppdrag av Håbo kommun 
2012, till 300 hushåll i kommunen finns en 
vilja bland kommunens invånare att flytta 
från hus till lägenhet i kommunens mer 
centrala delar. Till de viktigaste flytt-
anledningarna nämndes viljan att bosätta 
sig i lägenhet närmare centrumfunktioner 
som handel, service, kommunikationer och 
kultur. 
 

Den attraktiva bostaden 
Att vilja flytta från villan till centrum- och kollektivtrafiknära lägenheter är en generell 
urbaniseringstrend som pågår i Stockholm och Sverige. Stadens utbud av varor, tjänster, 
bostäder och arbete, kultur, nöjen, handel och service är en stor attraktionsfaktor för 
människor och företag. Enligt teorier om den nya ekonomiska geografin är det 
befolkningsmängd och -täthet som har störst betydelse för regioners möjlighet till tillväxt. 
Större befolkningsunderlag skapar högre lönesummor, större marknad och fler företag. Detta 
leder i sin tur till ökade valmöjligheter för individen och även enklare matchning mellan 
arbetskraft och företag. Mer människor och större utbud skapar större underlag och 
efterfrågan på utbildning och forskning vilket ökar kunskapen och kompetens hos 
arbetskraften. Fler människor skapar underlag för infrastrukturen som utvecklas och ger 
närhet mellan företag och kunder och detta leder till att konkurrensen ökar (En ny ekonomisk 
geografi, Tillväxt Miljö Regionplanering m fl, 2013). 
 
Alla dessa fördelar ger storstadsregionerna attraktionskraft och leder till en avfolkning av 
lands- och glesbygderna. I takt med att storstäderna växer blir frågan om hur vi skapar 
stadskvaliteter allt viktigare. Enligt en idéstudie genomförd av Spacescape och Evidens i 
syfte att identifiera hur människor värderar stadskvaliteter i Stockholms stad med 
kranskommuner, har närhet till stad, närhet till spårstation och urbana verksamheter, park 
och vatten stor betydelse i hur vi värderar stadens karaktär. Detta indikerar att vi inte bara 
efterfrågar att bo i den urbana och täta staden utan även att denna stad uppfyller särskilda 
kvalitetskrav med särskild utformning (Värdering stadskvaliteter, Spacescape och Evidens, 
2011). 
 
I Håbo har vi inte bara geografisk närhet till storstaden utan även till naturen och vatten. 
Trots denna närhet uppfattas tillgängligheten, eller den upplevda närheten till dessa miljöer, 
som otillräckliga. Känslan av närhet måste förstärkas. Detta kräver boendemiljöer, friluftsliv 
och rekreation som vänder sig mot vattnet och skapar ett tillgängligt gränssnitt mellan 
stadens bebyggelse och tätortsnära naturområden och stränder. Samtidigt har kommunen ett 
stort ansvar i att förvalta och bevara känsliga natur- och Mälarmiljöer. Utmaningen ligger i 
att på ett långsiktigt hållbart sätt tillgängliggöra naturen och vattnet för boende och besökare 
och samtidigt utveckla hållbara system för boende och kommunikation.  
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Behov hos särskilda grupper 
Äldre och pensionärer 
Håbo kommun har en ojämn åldersfördelning med en stor andel barn i skolålder samt 
medelålders och äldre. Håbo har en förhållandevis ung kommunbefolkning men prognoser 
och bedömningar pekar på att befolkningen blir äldre. Att ha god beredskap för en åldrande 
befolkning med delvis andra krav på boende är således en kommande utmaning för 
kommunen. 
 
Trenden med en åldrande befolkning 
och en större andel pigga pensionärer 
förskjuter behovet av särskilda 
boenden upp i åldrarna. Genom att 
öka tillgänglighet i det befintliga 
beståndet kan man dock möjliggöra 
för äldre att bo kvar längre i befintliga 
bostäder. 
 
Samtidigt ökar efterfrågan hos äldre 
på centrumnära bostäder vilket är en 
bostadsform som det rådet underskott 
på.  
 

  
Figur 4: Åldersfördelning i Håbo kommun (källa SCB) 

Enligt nuvarande efterfrågan bedöms behovet inom kommande mandatperiod vara ett nytt 
äldreboende, ett korttidsboende för demenssjuka samt ett korttidsboende. Med utblick mot 
2030 behövs ett ytterligare två äldreboenden.  
Ungdomar och studenter 
Det rådet i dagsläget brist på bostäder för ungdomar i Håbo kommun. Det beror generellt på 
att det saknas små och kostnadseffektiva hyresrätter. Unga vuxna ställs ofta inför valet att bo 
kvar hemma eller flytta ut från kommunen för att söka eget boende. Idag saknas det särskilda 
ungdomsbostäder i Håbo men kommunen vill istället satsa på att bygga små, centrumnära 
hyresrätter. Detta underlättar flyttkedjor genom att frigöra bostäder i det äldre 
hyresrättsbeståndet. 
 
Kommunen har förvisso goda kommunikationer till och från omkringliggande universitets- 
och högskolesäten så som Uppsala, Stockholm och Västerås, men avstånden i tid är ändå så 
pass omfattande att en efterfrågan på studentbostäder saknas. Kommunen har inga bostäder 
utpekade för studenter och planerar inte att bygga några bostäder särskilt utpekade för 
studenter. 
 
Personer med funktionsnedsättning 
Det råder underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Det 
bedöms som mycket svårt att få en bostad för de personer som söker en tillgänglig bostad. 
Under kommande mandatperiod behövs tolv nya lägenheter och under nästkommande 
ytterligare sex lägenheter. Det är i detta sammanhang viktigt att tänka på att ett antal av 
dessa lägenheter bör planeras in i ett ordinarie byggande. 
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En målsättning i LSS-lagstiftningen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva 
som andra. Håbo kommun bygger integrerade och tillgänglighetsanpassade bostäder där 
möjligheten finns att omvandla till särskilt boende om efterfrågan skulle förändras. 
Nyanlända 
Det råder underskott på bostäder för nyanlända personer. Anledningen är att det råder 
underskott på hyreslägenheter och att hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst 
eller anställning. Kommunen har dock ett regelbundet samarbete med det kommunala 
bostadsbolaget för att säkerställa bostäder för nyanlända. Det finns en ambition att underlätta 
flyttkedjan för nyankomna genom produktion av hyresrätter. 
 
Socialt utsatta 
Kommunen har cirka 50 lägenheter (upp till 4 % av Håbohus AB bestånd) som är förenade 
med tillsyn eller särskilda villkor eller regler. Målet är att hyresgästerna i vissa fall ska ta 
över kontrakten.  
 

Regionala och nationella mål 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ha samma inriktning och ambitioner som regionala och 
nationella mål för bostadsbyggande. I framtagande av programmet har Boverkets 
Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk planering, 
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län samt Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen inventerats. Därutöver har kommunen hämtat underlag från lokala och 
regionala studier med relevans för bostadsmarknaden. 
 
Nationella och regionala styrdokument utgår generellt ifrån att det råder stor bostadsbrist i 
Stockholms- och Mälardalsregionen. Målsättningen för Stockholms län och Uppsala län är 
att producera bostäder för att möta dels en eskalerande bostadsbrist och dels en pågående 
befolkningsökning. Det finns en ambition att planering av bostäder ska möta en långsiktig 
efterfrågan. För Uppsalaregionen bedöms behovet av nya bostäder uppgå till 5 000 bostäder 
per år fram till år 2018. Håbos andel uppgår till 300 bostäder årligen. I Stockholms län 
behövs mellan 9 000 och 16 000 lägenheter årligen till år 2030 för att möta efterfrågan. 
 
Därutöver finns tydliga målsättningar såväl regionalt som nationellt att skapa och utveckla 
ekologiskt hållbara bostäder i planering, byggnation och drift. Det innebär energi- och 
yteffektiv planering som samlar funktioner och förtätar i kollektivtrafiknära lägen. 
Trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län uppger bland annat målet om att fördubbla 
antalet resor med kollektivtrafiken till år 2020 jämfört med år 2006. Ambitionen är att skapa 
ett stadslandskap med fler täta, attraktiva, promenadvänliga och varierande miljöer. Det 
innebär också att planering av boende samordnad med kommunikationer och service. 
  
Dessutom uttrycks målsättningar att skapa socialt hållbara bostäder och boendemiljöer som 
tillgodoser bostadsbehovet hos alla grupper i samhället. Det är boendemiljöer som främjar 
social samvaro, öppenhet, tolerans och möten mellan människor med olika bakgrund. Det 
innebär också att ta hänsyn till resurssvaga gruppers behov av bostäder. 
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Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
Vårt Håbo 2030 
Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, är vägledande för hela den kommunala verksamheten, 
bland annat för planering, produktion och utveckling av bostäder. Visionen formulerar en 
ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Det motsvarar en 
ökning på nästan 300 personer varje år. 
 
Visionen utrycker att Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalsregionen. Det innebär 
att regionen och kommunens marknader för varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och 
kultur blir mer integrerade. Vi kommer närmare Mälardalsregionen om vi bor och verkar 
nära kollektivtrafikens infrastruktur där vi också utvecklar och bygger ut bredband. Håbo 
kommun blir på så sätt en del i Mälardalens utbud. 
 
Visionen säger också att Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Mälarens 
strandområden och naturnära områden erbjuder attraktiva boendemiljöer men är ofta 
känsliga för exploatering. Dessa miljöer är därför även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska 
tillhandahålla Mälar- och naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för invånare och 
besökare till vattnet och naturen. Samtidigt ska all nyproduktion och exploatering utföras 
långsiktigt hållbart. 
 
Visionen säger att Bålsta ska vara en levande småstad. Huvudorten ska dels vara en 
sammanhängande och tät centralort samt en lugn och trivsam småstad med närhet till 
naturen. Det innebär en förtätning som främjar blandade funktioner och variationsrik 
arkitektur. Vi ställer krav på utformning och gestaltning i vårt bostadsbyggande och att 
småstadens lugn bevaras. 
 
Visionen säger slutligen att Håbo ska vara en hållbar kommun. I ett socialt sammanhang 
innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden och goda boendemiljöer för 
alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och 
delaktighet. Vårt bostadsbyggande är ekologiskt hållbart i sin produktion och sin utformning. 
I Håbo gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen tät bostadsbebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk. Ekonomiskt tar vi inga stora risker vid produktion och förvaltning. 
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Kommunens övergripande mål  
Kommunfullmäktige antog 2011 tre övergripande mål för kommunens verksamheter. Dessa 
mål är vägledande för planeringen, produktionen och utvecklingen av bostadsbeståndet.  
 
Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande 
Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. För bostadsbyggandet innebär detta att barn och ungas behov tillgodoses 
vid planering och produktion av nya bostäder men även vid utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet.  
 
Förtroendet för Håbo kommun ska öka 
För att kommunen ska fortsätta växa krävs bland annat hög attraktionskraft och ett starkt 
varumärke. Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen. 
 
Inom bostadsbyggande och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet innebär detta att vi 
ökar möjligheterna till delaktighet och medbestämmande och en strävan efter transparens 
och öppenhet. Vi vill skapa attraktiva bostäder och goda boendemiljöer med arkitektoniska 
och gestaltningsmässiga kvaliteter. 
 
Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun 
En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. En ökning av antalet 
arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala kommersiella servicen, i form 
av till exempel handel och restauranger. 
 
Vi bygger nya bostäder för att kommunen ska kunna växa, främst i sjö- och 
centrumnäralägen. Vår tillväxt är genomtänkt och väl balanserad och sker i etapper. Den är 
långsiktigt hållbar.  
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Riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet 
 
Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat 
riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
 
I formuleringen av riktlinjer har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan 
från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 samt av relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostads-
försörjningen. 
 

1 Den årliga produktionen av bostäder sker balanserat i etapper och samspelar med kommunens 
och regionens tillväxtambitioner. Det produceras 150-200 bostäder per år i kommunen. 

2 Kommunen har framförhållning i bostadsproduktionen och god beredskap för befolkningsökningen. 
Fyraårig planberedskap upprätthålls och följer mandatperioderna. 

3 
Kommunen utvecklar goda boendemiljöer för barn med platser för rekreation, lek och aktivitet i takt 
med att bostadsbeståndet byggs ut. I det befintliga beståndet säkerställs att barn och unga har 
tillgång till aktivitetsytor efter lokala behov och önskemål. 

4 
Delaktighet, transparens och öppenhet ska säkerställas vid planering av nya bostadsområden. Vid 
planering och produktion av större bostadsområden ska särskilda informationsinsatser och 
dialogaktiviteter genomföras i tidiga skeden mot barn, ungdomar och resurssvaga. 

5 
Nyproducerade bostäder har en kapacitet på minst 100 Mbit/sek för uppkoppling till fast eller mobilt 
bredband. Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom 
enskilda initiativ.  

6 Bostäder som produceras i Bålsta tätort har max 400 meters promenadväg till hållplats för 
kollektivtrafik. Utanför tätorten är avståndet max 1 500 meter.  

7 Mälaren är en särskild resurs för kommunen och Mälarnära nyproduktion av bostäder prioriteras 
högt. Mälarnära innebär gång- eller cykelavstånd till Mälarens stränder. 

8 Grönområden och ekosystemtjänster säkras genom förtätning av befintliga bostadsområden. 
Tillgängligheten till naturen säkras med gena stråk mot omkringliggande naturområden. 

9 I Håbo kommun eftersträvas goda boendemiljöer genom variation i arkitektur och estetisk 
utformning. Kommunens markanvisningspolicy är vägledande. 

10 Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med samlade 
funktioner och målpunkter och i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt. 

11 Obalansen i upplåtelseformer åtgärdas genom produktion av kostnadseffektiva hyreslägenheter 
med ett, två eller tre rum och kök, gärna med olika upplåtelseformer i samma område. 

12 Håbo kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen och minskar kostnaderna 
genom anpassning i tidiga skeden. 
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Figur 5: Planerat bostadsbyggande 2015-2018 

 
Figur 6: Planerat bostadsbyggande 2019-2030 
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Projektuppdrag om att skapa en näringslivsstrategi för Håbo 
kommun 
Sammanfattning 
Håbo kommun vill skapa många nya arbetsplatser de kommande åren och vill 
se en snabbare utveckling av näringslivet jämfört med tidigare. Förutom att det 
konkret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en viktig 
faktor för att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas av just en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. Dessutom kommer fler 
arbetsplatser i kommunen ge Håboborna möjligheten att kunna jobba nära sin 
bostad och därmed, inte minst, minska sina restider.  
 
Nya företagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 
återkommande som en av de 100 bästa i landet vad gäller företagsklimat. 
Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar dock ständigt och 
bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att locka till sig fler nya 
företag. Detta för att fler arbetsplatser ska kunna skapas. I detta läge behövs en 
näringslivsstrategi, något som kommunen saknar idag.  
 
En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den 
mest abstrakta, formen av ett aktiverande styrdokument. (De aktiverande 
styrdokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
behandlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller 
åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft.) 
 
Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett 
övergripande område där kommunen inte helt bestämmer själv. Den ska peka ut 
de verksamhetsområden som är viktiga för att nå dit. En fungerande strategi är 
vägledande men inte praktisk. Den anger riktning och prioritering, men behöver 
inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas för att nå 
dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer. 
 
Enligt gällande reglemente så ansvarar kommunstyrelsen för övergripande 
näringslivsfrågor med det specifika uppdraget att verka för åtgärder som strävar 
efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat.  
 
Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsen förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning att 
arbeta fram ett förslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen föreslår att arbetet 
bedrivs i projektform enligt nedanstående upplägg. 
 
Syfte med projektet  
Syftet med näringslivsstrategin ska vara att tydliggöra hur kommunen ska 
arbeta i samspel med andra för att bidra till att nya arbetstillfällen kan utvecklas 
i kommunen fram till 2030. Allt i enlighet med kommunens vision. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS nr 2015.40 

 

 
Strategin ska omfatta följande:  

• Avgörande kriterier och förutsättningar för att nya företag ska vilja 
etablera sig i Håbo och för att befintliga företag ska vilja stanna kvar 
och utvecklas i kommunen.  

 
• Lämpliga branscher och verksamhetsområden som vill och kan etablera 

eller utveckla verksamhet i Håbo.  
 

• Övergripande ansvarsfördelning mellan berörda funktioner i kommunen 
inklusive bolag.  

 
• Hur kommunen kan bidra till näringslivsutvecklingen till exempel 

genom effektiv myndighetsutövning och god service till företagen.  
 
Projektets mål kopplade till övergripande mål och projekt  

• Ska bidra till att Håbo kommun uppnår Vision 2030 
• Ska bidra till uppfyllande av kommunens övergripande mål (fastställs 

under första halvåret 2015) 
• Innehålla en delstrategi för Skokloster 

 
Fokusområden strategiarbetet  
I arbetet med att ta fram näringslivsstrategin ska det finns ett fokus på de 
prioriteringar och avväganden som behöver göras för att strategin blir 
slagkraftig. Detta kan till exempel handla om:  

− Mark för lokalisering och planberedskap  
− Utbyggnad av bredband och annan infrastruktur  
− Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser riktat till företag  
− Kvaliteten i myndighetsutövning kring företagande  
− Internationellt utbyte och samarbete  

 
Tidplan  
Under våren 2015 ska arbetet fokuseras på att ta fram en näringslivsstrategi för 
att kunna antas av kommunfullmäktige senast i september 2015.  
 
Resurser och kostnader  
Hanteras inom ramen för kommunstyrelsens ordinarie budget och 
huvudsakligen med egen personal. Visst externt utredningsstöd kan bli 
aktuellt. 
Styrning av projektet  
Arbetet med att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi ligger inom 
kommundirektörens ansvar. Det ska finnas styrgrupp, förslagsvis 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en intern och en extern referensgrupp för 
att få en bred förankring av strategin. Håbo Marknad och näringslivsrådet ska 
vara involverade i arbetet. 



 

 Tjänsteskrivelse 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-05 KS nr 2015.40 

 

 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2015-01-05, hidnr: 2015.40 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning 
att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun enligt 
ovan beskrivna projektmodell 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
utgöra styrgrupp i projektet.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 



 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

MTN2011/76 2014-12-16 KS2014/70 nr 2014.3717 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Maria Ekberg, Samhällsplanerare 
0171 528 06 
maria.ekberg@habo.se 

 

 

Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 

Sammanfattning 

Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 i uppdrag att upprätta ett 
förslag till miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och Plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat ett 
koncist förslag på miljöstrategi för Håbo kommun. Miljöstrategin är Håbo 
kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av 
riksdagen. Syftet med miljöstrategin är att gynna och förstärka den 
ekologiskt hållbara utvecklingen av Håbo kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 att gå ut på samråd med förslag till 
miljöstrategi för Håbo kommun. Samrådet pågick till och med 15 november.  

Efter samrådet har strategin reviderats efter inkomna synpunkter. 
Komplettering har skett främst inom myndighetsutövning samt uppföljning. 

Beslutsunderlag 

– Miljöstrategi för Håbo kommun, ANTAGANDEHANDLING 
(KS2014/70, nr 2014.3834). 

– Tjänsteskrivelse 2014-07-07, KS2014/70, nr 2014.2313. 
 

Förslag till beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljöstrategin för Håbo kommun,  
2014-11-27, KS hidnr. 2014.3834, justerat i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. 

__________ 

Beslutsexpediering 

Plan- och utvecklingsavdelningen 



 

 

 

STRATEGI 
             

  
Antagandehandling 

 
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i  

Håbo kommun 
 
 
 

 



 

 STRATEGI 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-12-16  2014/70 nr 2014.3834 

 

Miljöstrategi för Håbo 2030  

Håbo kommun är en expansiv kommun och har i dagsläget 20 000 invånare. I takt med att 
kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. 
Kommunens utmaning är att planering av ny bebyggelse sker utifrån ett ekologiskt hållbart 
perspektiv, genom att den främjar annat färdmedel än bil, är resurseffektiv, värdesätter naturmiljöer 
samt den biologiska mångfalden.  

I Vårt Håbo 2030 står det beskrivet att kommunens tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar samt i balans med miljö och klimat. Med kommunens vision och övergripande mål som 
utgångspunkt för miljöstrategin ämnar detta vägledande dokument att ge kommunens bolag och 
förvaltningar vägledning i deras miljöarbete. Detta speglas i sin tur i nämndernas mål och 
verksamhetsplanering. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål1 
som fastställts av riksdagen. 

Syftet med miljöstrategin är att gynna och stärka främst den ekologiskt hållbara utvecklingen av 
Håbo kommun men strategin berör även de övriga hållbarhetsaspekterna. Detta är ett steg närmre att 
Håbo kommun blir en hållbar tillväxtkommun.  

I denna miljöstrategi identifieras inriktningen på det miljöstrategiska arbetet och utifrån några av de 
miljöutmaningar Håbo kommun står inför idag har tre inriktningar prioriterats:  

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 
giftiga metaller och då sträva efter 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.  

                                                 
1 Miljömål (2014) http://miljomal.se/sv/  

http://miljomal.se/sv/
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Fossilbränslefri kommun 

År 2030 har Håbo kommun ställt om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna är 
fossilbränslefria. Vi strävar mot att hela Håbo ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger 
upp energismarta alternativ. Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor 
och underlättar för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Den kommunala organisationen är 

fossilbränslefri och visar vägen för övriga samhället som ska vara det år 2050. 

 

Kommunens orter och byar är utspridda och en stor del av kommunens invånare pendlar dagligen ut 
från kommunen till arbetet. Detta har frambringat ett bilberoende hos invånarna och ett omfattande 
behov av kollektivtrafik. För att nå det politiska mål att kommunen till år 2050 ska bli fossilbränslefri 
ställer detta krav på att minska bilberoendet till att främja andra transportmedel än bil. 
Transportsektorn står idag för de största utsläppen av växthusgaser. Vägtrafiken genererar utsläpp i 
form av växthusgaser, försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten. 
 
Att minska kommunens energianvändning syftar till att sänka driftskostnaderna och minimera 
miljöpåverkan. Den främsta miljöpåverkan kopplat till energianvändning är den påverkan som 
energiframställningen har på klimatet och den stora resursförbrukning som är ett resultat av 
energiproduktionen. 
 
För att bli en fossilbränslefri kommun ska Håbo kommun: 

 Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att sätta upp 
tydliga mål i handlingsplanerna. 

 Planera bebyggelsen och infrastrukturen för minskat bilåkande genom att främja användning och 
utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- cykel- och kollektivtrafik.  

 Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till 
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda folkhälsa 
och tillväxtförmåga. 

 

 

 

Berörda miljömål:  
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Giftfri och resurseffektiv kommun 

Året är 2030 och i det giftfria och resurseffektiva Håbo brukas naturresurserna hållbart och 
kretsloppen är slutna. Strävan efter giftfri och minskad resursförbrukning är kontinuerlig. Håbo 

kommun uppmuntrar till miljömedvetet företagande och medveten konsumtion. 

 
Alla verksamheter bidrar till att skapa avfall, utsläpp av miljögifter samt övergödande ämnen till luft, 
mark och vatten. Idag är användning och spridning av kemikalier i naturen ett av kommunens största 
miljöproblem. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp samt säkerställa att det blir en så liten 
påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Detta ställer bland annat krav på den 
myndighetsutövning kommunen råder över genom att säkerställa att en minskning av användandet av 
miljö- och hälsofarliga ämnen sker.  
 
Kommunen behöver visa vägen genom att beakta miljöaspekten vid inköp av tjänster och varor och 
därigenom främja medveten konsumtion och ekologisk livsmedelsproduktion så störningar på miljön 
minimeras. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det är därför extra viktigt att vi 
skyddar barn och unga mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Vi 
konsumerar dagligen tjänster och varor vilka har inverkan på miljön, därför krävs en ökad kunskap 
om hur den medvetna konsumtionen kan förbättras. 
 
För att bli en giftfri och resurseffektiv kommun ska Håbo kommun:  

 Planera för en hållbar samhällsplanering så natur- och vattenresurser skyddas.  

 Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattenrening och vattenförsörjning samt öka 
kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga 
vattenförekomster, framför allt Mälaren, är friska och livskraftiga.  

 Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. 

 

 

 

Berörda miljömål: 

 

 

 



 

 STRATEGI 5 
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Naturmiljöer med mångfald  

Håbo kommuns ambition är att till år 2030 skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk och ha en florerande biologisk mångfald. Naturmiljöerna är väsentliga för 

såväl människor som för djur- och växtliv. I de fall värdefulla natur- och vattenmiljöer tas i anspråk för 
ny bebyggelse ska dessa ersättas och kompenseras i möjligaste mån. Kommunens rika naturmiljöer 

är en plats för rekreation och förvaltas långsiktigt genom skydd och skötsel. 

 

Håbo är en kommun där det finns många vackra och värdefulla naturmiljöer för exempelvis 
bevarande av biologisk mångfald och för rekreation. En stor utmaning är att säkerställa att 
naturmiljöer bevaras och utvecklas dels så att medborgarna kan leva med närhet till naturen när 
kommunen växer i den takt som förutsätts och planeras inför.  
 
För att vara en kommun med naturmiljöer med mångfald ska Håbo kommun: 

 Skydda, bevara och utveckla naturmiljöer och den biologiska mångfalden för att ge goda 
möjligheter att skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster.  

 Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, 
för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom.  

 Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och 
möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.  

 Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar resurs.  

 

 

 

Berörda miljömål:  
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Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo 

En viktig uppgift för Håbo är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det ska 
vara enkelt och lönsamt för individer, företag och organisationer att agera på ett sätt som gör att Håbo 
arbetar mot visionen och det kommunala övergripande målet om att bli en ekologisk hållbar 
tillväxtkommun. Kommunen ska påverka andra genom att föregå med gott exempel och visa att en 
omställning till mer hållbara alternativ är möjlig. 
 
Kommunen har möjlighet att påverka samhället mot en ekologisk hållbar utveckling på den lokala 
nivån på många sätt. Det krävs kunskap och samarbete för att kommunen ska kunna uppfylla 
miljöstrategin, därför är dialog med medborgare, företag och organisationer en viktig del i 
miljöarbetet, liksom erfarenhetsutbyte och samverkan. Näringslivet har en betydande roll tillsammans 
med andra aktörer för att miljömålen ska uppnås. De företag som idag bedriver ett strukturerat arbete 
som har stor betydelse för miljön ska främjas. Varje kommuninvånare har ett eget ansvar för sin egen 
påverkan på miljön. 

Ansvar  

Hela den kommunala verksamheten ska, med hänsyn till verksamheternas art och uppdrag, vidta 
åtgärder i riktning att miljöstrategin förverkligas. Håbos miljöstrategi omfattar kommunen som 
organisation och geografiskt område samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverka eller 
har ansvar för.  
 
Nationella, regionala och lokala styrdokument och lagstiftningar ligger till grund för val av 
miljöstrategins prioriterade verksamheter för att strategin skall realiseras. Kommunens vision 
tillsammans med de övergripande målen berör hållbar utveckling och utgör en grundpelare för 
miljöstrategin. 
 
Miljöstrategin är ett stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser. I nämndernas 
verksamhetsplanering ska miljöstrategin vägas in. Hur ansvaret och åtgärder bör fördelas 
sammanfattas i tabellen nedan.  
 

 Miljöstrategin ska konkretiseras genom att varje nämnd i sina mål och verksamhetsplaner väger in 
miljöstrategin med syfte att uppfylla miljöstrategins prioriterade områden.  

 Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag 
övergripande stöd i deras arbete. Att samordna arbetet med miljöstrategin innebär att arbeta fram 
en kommunövergripande handlingsplan som sedan är vägledande för nämnderna i framtagandet 
av en egen handlingsplan för respektive förvaltning. Samordningen innebär även årlig uppföljning 
av miljöstrategin och handlingsplanerna samt utveckla och driva på miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning underlättar koordinering av det 
förvaltningsövergripande miljöarbetet samt blir en naturlig länk till miljöombuden.  

 Miljöombuden finns inom kommunens samtliga verksamheter och har som uppgift att inspirera 
och driva på miljöarbetet i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning sammankallar till 
kontinuerliga möten under årets gång. 
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Tabell 1. Ansvars- och åtgärdsområden 

 

Ansvar Åtgärder 

Kommunfullmäktige 

 

Säkerställer att de beslut som fattas efterlever kommunens vision och 

övergripande mål. 

Nämnder Väger in miljöstrategin i nämndsmålen och verksamhetsplaneringen.  

Arbetar fram en handlingsplan utifrån den kommunövergripande 

handlingsplanen.  

Uppföljning redovisas årligen till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag övergripande 

stöd i deras miljöarbete. 

Arbetar fram en kommunövergripande handlingsplan.  

Följer upp miljöstrategin, utvecklar, driver på och håller samman 

miljöarbetet inom den kommunala organisationen.  

Underlättar koordineringen av det förvaltningsövergripande miljöarbetet. 

  

Miljöombud Inspirerar och driver på miljöarbetet i verksamheten och finns 

representerade inom varje verksamhet.  

Uppföljning 

Kommunens miljöarbete ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med avstämning mot 
miljöstrategin. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige 
och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen följa upp deras arbete och resultat av de åtgärder som 
baseras på verksamhetsplanen. Detta för att se hur väl respektive förvaltning arbetar med de 
prioriterade inriktningar som omnämns i miljöstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
att sammanställa en heltäckande redovisning av kommunens samtliga nämnders arbete.  
 

Utbildning 

För att säkra kompetenser inom kommunens organisation ska kommunen tillhandahålla 
miljöutbildningar för personal och förtroendevalda. Miljöstrategin ska vara ett underlag för innehållet 
i utbildningarna.  



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-01-02 KS nr 2014.20 

 

Samrådsförslag landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tema-
tiskt tillägg till översiktsplan 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra förvaltningen att 
upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen.  

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska peka 
ut så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av ex-
empelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, frilufts-
liv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd.  

Framtagandet av lämpliga LIS-områden sker med utgångspunkt i den över-
siktliga planeringen. LIS-områden och den intention av kommunens fram-
tida användning av stränderna som de presenterar är en del av översiktspla-
nens mark- och vattenstrategi. 

Processen vid framtagande av ett tematiskt tillägg till en översiktsplan är 
den samma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och bygg-
lagen ställer krav på samråd, utställning och antagande. 

Plan- och utvecklingsavdelningen har, tillsammans med bygg- och miljöför-
valtningen, upprättat ett samrådsförslag för Landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan. Samrådet pågår till 30 april 
2015. Under samrådet får aktörer enligt sändlista möjlighet att yttra sig om 
förslaget. 

Sändlista för samråd 

Internt 

- Skolnämnden 
- Bildningsnämnden 
- Socialnämnden 
- Tillståndsnämnden 
- Överförmyndarnämnden 
- Avdelningen för kultur och livsmiljö 
- Tekniska avdelningen 
- Håbohus AB 
- Håbo Marknads AB 
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Politiska partier (Håbo kommun) 

- Socialdemokraterna 
- Moderaterna 
- Miljöpartiet 
- Folkpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Centern 
- Vänsterpartiet 
- Bålstapartiet 
- Sverigedemokraterna 

Externt 

- Länsstyrelsen i Uppsala län 
- Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
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Sammanfattning 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett verktyg i den svenska planeringslagstiftningen för att 
stimulera en lokal och regional utveckling. Syftet är att områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, så kallade LIS-områden, ska bidra till en levande och långsiktigt hållbar 
landsbygdsutveckling. Detta dokument är ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen och redovisar möjliga LIS-områden i Håbo kommun.  

Håbo är en kommun vid Mälaren med stor tillgång till stränder. Tillgängligheten till vattnet är en stor 
tillgång men samtidigt ett stort ansvar. Kommunens vision, Vårt Håbo 2030, målar upp en bild där 
kommunens koppling till vattnet lyfts fram och stränderna tillgängliggörs. Håbo kommun ska 
samtidigt vara en hållbar tillväxtkommun där utveckling sker med hänsyn till växt- och djurliv.  

Kommunens översiktsplan från 2006 redovisar den strategiska inriktningen på kommunens framtida 
mark- och vattenanvändning. Ambitionen i översiktsplanen är att Håbo kommun ska fortsätta växa 
som en funktionell och aktiv del i Mälardalen. Bebyggelsetillväxten ska framförallt lokaliseras vid 
befintlig bebyggelse och utefter kommunikationsstråk. Natur- och kulturvärden ska värnas. Håbo 
kommun ska sträva efter att vara en hållbar tillväxtkommun där tillväxten sker i balans med miljö och 
klimat. Kopplat till översiktsplanen kan en kommun peka ut LIS-områden som genom utveckling av 
exempelvis bostäder eller rekreationsmöjligheter kan bidra till en livskraftig landsbygd. 

Med utgångspunkt i kommunens vision och översiktsplan har fyra planeringsinriktningar tagits fram. 
Dessa utgör inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De fyra 
planeringsinriktningarna och riktlinjerna kring dessa presenteras nedan. 

Bebyggelse och infrastruktur: 

o Koncentrera ny bebyggelse till befintliga bebyggelsekoncentrationer och 
infrastrukturstråk. 

o Koppla ihop kommunens olika delar med varandra och regionen genom funktionell 
kollektivtrafik och bredbandsinfrastruktur. 

o Främja hållbara transporter. 

Mälarnära boende och friluftsliv: 

o Bevara Mälaren och dess stränders värde för friluftsliv och rekreation. 

o Förstärk närheten och tillgängligheten till Mälaren. 

o Beakta och säkerställ möjligheten till allemansrättsligt nyttjandet av stränderna. 

o Lämna alltid fri passage till strandlinjen. 

Växt- och djurliv: 

o Utveckla bostäder och friluftsliv i samspel med växt- och djurlivet, rekreations- och 
friluftsvärden. 

o Värna Mälarens miljöer och funktion som dricksvattentäkt.  
o Ge känsliga strandområden och områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden 

ett erforderligt skydd. 
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Kulturmiljöer: 

o Ta hänsyn till områdets kulturhistoria vid lokalisering och gestaltning av ny 
bebyggelse. 

o Bevara landsbygdens kulturmiljö, identitet och landskapets karaktär. 
o Skapa förutsättningar för ett rikt odlingslandskap och bevara det öppna landskapet. 

Utifrån planeringsinriktningarna pekas fyra möjliga LIS-områden ut. Dessa områden är Krägga, 
Skokloster, Övergran och Lugnet. Gemensamt för samtliga områden är förutom deras sjönära läge att 
de genom en utveckling anses kunna bidra till en attraktivare landsbygd för invånare i området, i 
kommunen såväl som för besökare. Hur områdena kan bidra till en utveckling av Håbo kommuns 
landsbygd skiljer sig åt. För respektive område presenteras olika utvecklingsförslag samt vilka 
konsekvenser dessa kan få inom området men även på närområdet och landsbygden som helhet. 
Nedan presenteras kortfattat utvecklingsalternativen inom respektive område.  

Krägga 
o Alternativ A: Strandnära bostadsbebyggelse, ortcentrum för service 

o Alternativ B: Offentliga miljöer för friluftslivet, tillgänglig strand, utvecklad badplats 

o Alternativ C: Nollalternativ 

Skokloster 
o Alternativ A: Samlingspunkt för friluftsliv, handel, service, nöje och/eller kultur, 

bostadsbebyggelse, tillgänglig strand 

o Alternativ B: Samlingspunkt för friluftsliv, tillgänglig strand 

o Alternativ C: Nollalternativ 

Övergran 
o Alternativ A: Tillgänglig strand genom friluftslivsanläggningar som gångstråk och/eller 

fågeltorn 

o Alternativ B: Nollalternativ 

Lugnet 
o Alternativ A: Bostadsbebyggelse   

o Alternativ B: Utveckling av badplats och befintliga friluftsvärden, tillgänglig strand, möjlighet 
att utveckla camping  

o Alternativ C: Nollalternativ 

Detta dokument är ett samrådsförslag. Under samrådet ges alla som vill möjlighet att yttra sig kring 
planförslaget. Inkomna synpunkter beaktas och ett uppdaterat planförslag tas fram. Därefter sker en 
utställning av planförslaget innan det slutligen antas av kommunfullmäktige.  
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1. Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

En kommun kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-
områden. Det är områden som genom utveckling av exempelvis bostäder, verksamheter eller 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Utpekandet av LIS-områden syftar till att stimulera den lokala och regionala utvecklingen och ska 
bidra till en levande och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. För att områdena ska vara lämpliga 
för utveckling av landsbygden krävs att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt.  

1.1 Strandskyddet i Sverige 
I Sverige finns en skyddslagstiftning som syftar till att bevara och skydda särskilda geografiska 
områden från exploatering och överutnyttjande. Strandskyddet är ett sådant skydd som tillkom för att 
förhindra överexploatering av Sveriges stränder. Det generella strandskyddet, som innebär ett allmänt 
förbud att bebygga stränderna, infördes 1975. Strandskyddet hanteras i miljöbalken (MB) och dess 
syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Fri passage i strandzonen ska alltid 
finnas, även då strandskyddet upphävs genom detaljplanering eller bygglovsgivning.  

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, i vattnet och på land, och innebär förbud 
att uppföra nya byggnader, ändra befintlig bebyggelse, utföra grävarbeten, anlägga bryggor, 
båthamnar eller parkeringsplatser och utföra åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. 
Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddets omfattning till maximalt 300 meter om det 
behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.  

Under 2014 genomförde Länsstyrelsen i Uppsala län en översyn av det utvidgade strandskyddet. 
Innan översynen omfattades stora delar av Håbo kommuns stränder av ett utvidgat strandskydd på 
300 meter. Översynen innebar att ett antal tätortsnära stränder, där exploatering redan skett, 
undantogs från den utvidgade strandskyddet. För dessa områden gäller istället det generella 
strandskyddet på 100 meter.  
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Karta kommer att uppdateras med strandskyddets utbredning efter länsstyrelsens översyn! 
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1.1.1 Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet 
Det finns möjlighet för en kommun att göra avsteg från strandskyddet i detaljplanering eller vid 
bygglovsgivning. Ett avsteg får göras om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. I MB finns sex särskilda skäl att beakta vid en sådan 
bedömning. Särskilda skäl för att upphäva eller tillåta dispens från strandskyddet finns om området:  

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

1.2 LIS och ett sjunde skäl 
Utpekandet av LIS-områden ger kommunen möjlighet att använda ett sjunde skäl vid upphävande av 
strandskyddet. Det sjunde skälet innebär att avsteg från strandskyddet får göras om ett strandnära läge 
för byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling av landsbygden.  

För att LIS ska kunna tillämpas ska läget vara lämpligt för utveckling av landsbygden, vara av ett 
sådant slag och ha en sådan begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt och endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter.  

På vilket sätt ett LIS-område ska bidra med positiva effekter på landsbygden kan variera. Området 
kan exempelvis syfta till att stärka arbetsmarknaden i bygden och bidra med positiva 
sysselsättningseffekter lokalt. Det kan även vara ett område som genom bostadsbyggnation bidrar till 
att upprätthålla eller stärka serviceunderlaget på landsbygden. Ett annat exempel är LIS-områden som 
pekas ut i syfte att utveckla friluftslivet och öka tillgängligheten till stranden. 

1.3 LIS vid Mälaren 
I områden där det råder stor efterfrågan på mark och ett högt exploateringstryck samt där stränderna 
fyller en särskilt viktig funktion för det rörliga friluftslivet är det extra viktigt att värna om 
strandskyddet. LIS är på grund av det inte lämpligt utmed vissa stränder i Sverige, medan det längs 
med andra stränder ska tillämpas med restriktivitet, se bild 1.  
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Bild 1. Område där LIS är tillämpbart. Källa: Boverket. 

Längs med Mälarens stränder råder ett högt bebyggelsetryck och stränder fyller en viktig funktion för 
det rörliga friluftslivet. Utpekande av LIS-områden är fortfarande möjlig vid Mälaren, men en 
restriktivare syn än vid övriga stränder i landet bör gälla. LIS ska endast tillämpas om området har en 
liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Samma restriktivitet gäller om strandområdet 
är tätbebyggt eller om det finns ett rikt friluftsliv starkt kopplat till dess stränder. Då Håbo kommuns 
strandlinjer nästan uteslutande består av mälarstränder måste hanteringen av LIS i kommunen ske 
med det i beaktande. 
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Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram ett informationsblad om tillämpningen av LIS vid 
Mälaren, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för 
länsstyrelserna runt Mälaren. Länsstyrelserna framhåller att möjligheterna att peka ut LIS-områden 
främst finns i anslutning till redan exploaterade områden. Det kan röra sig om områden som redan är 
ianspråktagna för fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende 
eller industrimarksområden som inte är allemansrättsligt tillgängliga. I och i anslutning till orter som 
redan har service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service, är ett annat exempel där LIS är 
tillämpbart. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga som LIS-
områden eftersom turismen och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering 
kring Mälaren enligt länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna gör fem ställningstaganden om var LIS-områden vid Mälaren är olämpligt. Dessa 
områden är: 

- tidigare oexploaterade lägen, 
- i och i anslutning till större tätorter, 
- i områden som efter översynen fortsatt har ett utökat strandskydd, 
- områden som omfattas av andra områdesskydd enligt MB som exempelvis naturreservat, 

kulturreservat och vattenskyddsområde, 
- områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller översvämning. 

1.4 LIS i den kommunala planeringsprocessen 
En kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen 
är inte bindande men ger vägledning för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas. 

Processen med identifiering och utpekande av LIS-områden i en kommun är nära kopplad till den 
översiktliga planeringen. LIS-områden presenterar kommunens intention om den framtida 
användningen av stränderna och är en del av översiktsplanens mark- och vattenstrategi.  

LIS-områden kan presenteras som en del i den kommunomfattande översiktsplanen, en fördjupning 
av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I Håbo kommun hanteras LIS 
genom ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen från 2006. Ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen innebär att en specifik fråga, i det här fallet landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, hanteras mer ingående. Att göra tillägg till översiktsplanen är ett sätt att hålla 
översiktsplanen aktuell i avvaktan på en ombearbetning. Processen vid framtagandet av ett tematiskt 
tillägg till en översiktsplan är densamma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande.  

 
Bild 2. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan. 

  

    PROGRAM SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE 
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Avsteg och dispenser från strandskyddet hanteras genom detaljplanering och/eller bygglov. Samma 
sak gäller inom ett utpekat LIS-område. Redovisning av LIS-områden i ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är vägledande när dispenser och upphävande av strandskyddet prövas. Inom 
identifierade LIS-områden ska det sjunde skälet användas vid ansökan om att upphäva strandskyddet. 
I de fall kommunen pekar ut ett LIS-område där en gällande detaljplan finns fortsätter detaljplanens 
bestämmelser om strandskydd att gälla och om kommunen vill utnyttja LIS och det sjunde skälet för 
att upphäva strandskyddet måste en ny detaljplan tas fram.  

1.3.1 Samrådsförslag 
I september 2013 fattade kommunstyrelsen i Håbo kommun beslut om att börja arbeta med 
utveckling av kommunens strandnära lägen i syfte att utveckla landsbygden. Den här skrivelsen är ett 
samrådsförslag på ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.  

Under samrådet samlas synpunkter på förslaget in. Länsstyrelsen, grannkommuner, regionplaneorgan, 
kommuninvånare, fastighetsägare, organisationer med flera ges då möjlighet att yttra sig kring 
förslaget. Efter att samrådstiden är slut beaktas och sammanställs inkomna synpunkter i ett 
samrådsförslag. Ett uppdaterat förslag arbetas fram och ställs ut under minst åtta veckor. Efter 
utställningen antas planen av kommunfullmäktige. Om utställningen innebär stora förändringar på 
planförslaget ska en ny utställning genomföras innan planen antas.  

 
  

 

    PROGRAM SAMRÅD 
Feb-Apr 

 

UTSTÄLLNING 
Höst 2015 

ANTAGANDE 
Vinter 2015/16 

 

Samrådsförslag 
Beslut samråd  

 

Samrådsredogörelse 
Reviderat planförslag 

 

 Utställningsutlåtande 
Planförslag 

 Ev. ny utställning 
Reviderat planförslag 

Bild 3. Process för tematiskt tillägg till översiktsplan, inklusive grov tidplan 
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2. Stränderna i kommunen 

Håbo kommun är en mälarkommun vars kommungräns till övervägande del består av mälarstränder. 
Strandområdena i kommunen har en omväxlande karaktär, från förkastningsbranter med höga 
strandpartier till låglänta sankängsstränder med ett rikt fågelliv. Strändernas utformning och 
användning är, och kommer alltid att vara, förändliga.  I detta avsnitt presenteras en kort historik 
kring Mälaren och dess stränder, vilken funktion sjön och stränderna fyller idag samt hur det genom 
medveten planering och på grund av kommande klimatförändringar kan komma att ändras i 
framtiden. Gemensamt för alla tider är dock att stränderna alltid haft en stor betydelse i Håbo 
kommun. 

2.1 Igår 
Vattnet och stränderna har spelat en stor roll under en lång tid tillbaka. Från stenåldern, då de äldsta 
spåren från människor i Håbo kommun har hittats, var kommunen ett skärgårdslandskap med många 
öar och fjärdar. Havsnivån var cirka 20-25 meter högre än idag och stora delar av dagens markytor 
låg under vatten. En successiv landhöjning har sedan dess medfört att landarealen ökat och 
strandlinjen stegvis flyttats. I takt med att havsnivån sjönk, och allt fler områden blev beboeliga 
ökade även bosättningen i området. 

När människors näringsfångst ändrats har också bosättningsmönstren ändrats. När försörjningen 
övergick från att domineras av jakt och fiske till att domineras av jordbruk och boskapsskötsel 
flyttades boplatserna från stränderna in mot land och odlingsbar mark.  

Ångbåtstrafiken under 1800-talet hade en stor betydelse för landsbygdsutvecklingen längs Mälarens 
stränder. Reguljära båtlinjer mellan bland annat Stockholm och Uppsala skapade även kopplingar 
mellan landsbygden och städerna. Ångbåtstrafiken fortsatte att vara ett viktigt transportmedel in på 
1900-talet, även om dess betydelse allt mer utkonkurrerades av järnvägskommunikationerna.  

2.2 Idag 
Mälaren och dess stränder fyller många viktiga funktioner i kommunen. Sjön i sin helhet, inklusive 
dess öar och strandområden, utgör riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden för turism 
och det rörliga friluftslivet. Sjöns betydelse för fritidsfiske, bad och båtliv är stort.  

Ur ett växt- och djurlivsperspektiv fyller Mälarens stränder en viktig funktion. Övergångszonen 
mellan land och vatten är ofta en mycket artrik naturmiljö. Land- och vattenområden intill stränder är 
därför biologiskt värdefulla områden och viktiga för många växter och djur.  

Mälaren utgör dricksvattentäkt för omkring två miljoner människor i Sverige. Bålsta, Skokloster och 
Kräggaområdet får sitt dricksvatten från Mälaren. Att skydda sjön mot förorenade utsläpp och arbeta 
för en minskad övergödning är prioriterat. 

Mälaren är en näringsrik sjö. Vattenförvaltningen gör i samband med framtagande och revidering av 
miljökvalitetsnormer för vatten en kartläggning och analys av vattenstatusen. Sjöar och vattendrag 
klassificeras utifrån deras ekologiska samt kemiska status. Den ekologiska statusen i Mälaren 
varierar. I många av de delområden av Mälaren som finns i Håbo kommun uppnås inte god ekologisk 
status. Den vanligaste problematiken är kopplad till övergödning och miljögifter. Den kemiska 
statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. 
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2.3 Imorgon 
I Håbo kommun finns en stor tillgång på stränder. Kommunens vision såväl som översiktsplan 
uttrycker en vilja att öka kontakten och tillgängligheten till Mälaren och på så sätt ytterligare lyfta de 
attraktiva miljöer som finns i Håbo kommun.  Samtidigt ska Håbo vara en hållbar tillväxtkommun där 
tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En grön kommun med biologisk mångfald, giftfria miljöer 
och ett rikt naturliv eftersträvas. Känsliga och skyddsvärda områden ska skyddas från exploatering. 
Utveckling av kommunens stränder och landsbygd ska ske i linje med detta. 

Mälarens stränder är en attraktiv miljö att bo och vistas vid. Generellt råder ett högt bebyggelsetryck 
och det är därför viktigt att värna om oexploaterade stränder. Utveckling av stränderna ska ske med 
ett långsiktigt perspektiv där kommande generationers tillgång till stränderna inte äventyras. Utefter 
stora delar av Håbo kommuns mälarstränder råder ett utvidgat strandskydd om 300 meter. Områden 
som i stor utsträckning är exploaterade omfattas av ett generellt strandskydd om 100 meter efter 
länsstyrelsens översyn 2014.  

Kommande klimatförändringar är viktiga aspekter att hantera i samhällsplaneringen. Det är svårt att 
förutspå exakt hur klimatförändringarna kommer att se ut men allt tyder på att temperaturen kommer 
att stiga och nederbörden kommer att öka. Stränderna påverkas av dessa förändringar. Ökade 
vattenflöden leder exempelvis till ökad risk för erosion. En ombyggnad av Slussen i Stockholm 
planeras för att möta de förändringar vi står inför och förbättra möjligheten att hantera ökade 
vattenflöden i Mälaren. Utan ombyggnad av Slussen kommer risken för översvämning samt 
saltvatteninträngning öka. Den utveckling som föreslås inom eventuella LIS-områden måste ske på 
ett hållbart sätt och anpassas efter de klimatförändringar vi står inför.  

3. Metod för att hitta möjliga LIS-områden 

I detta avsnitt presenteras den metod som har använts för att identifiera möjliga LIS-områden i Håbo 
kommun. Först förs en diskussion kring begreppen tätort respektive landsbygd. Håbo kommuns 
definition av begreppet landsbygd utgör sedan grund för det fortsatta resonemanget om var i 
kommunen områden för landsbygdsutveckling är aktuellt.  

Fyra planeringsinriktningar, med utgångspunkt i kommunens översiktsplan, presenteras sedan. De 
fyra planeringsinriktningarna är; nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur, utveckla mälarnära 
boende och friluftsliv, värna om växt- och djurliv samt ta hänsyn till kulturmiljöer. Dessa fyra 
planeringsinriktningar tillsammans med landsbygdsdefinitionen sätter ramarna för identifieringen av 
lämpliga LIS-områden.  

3.1 Landsbygdsdefinition 
Lagtexten anger inte en definition av landsbygdsbegreppet att använda i samband med utpekande av 
LIS-områden. Det är upp till varje kommun att i samband med utpekande av eventuella LIS-områden 
och utifrån egna lokala förutsättningar ta ställning till vad som avses med landsbygd i kommunen.  

Det finns ingen enhetlig internationell eller nationell definition av begreppet landsbygd utan olika 
myndigheter använder olika definitioner. Beroende på vilken definition som används varierar 
landsbygdens utbredning i Håbo kommun. Enligt Sveriges kommuner och landsting tillhör Håbo 
kommun kategorin förortskommun till större städer medan kommunen i det nationella 
landsbygdsprogrammet framtaget av Jordbruksverket helt omfattas av landsbygd. Nationella 
definitioner på kommunnivå är ofta framtagna i syfte att möjliggöra analyser och jämförelser mellan 
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liknande kommuner. En definition på kommunal nivå för det tematiska tillägget för LIS kan och bör 
vara mer nyanserad än de nationella definitionerna. Lokal kännedom och variationer inom kommunen 
bör vägas in i definitionen.  

En definition av begreppet landsbygd sker i detta sammanhang med utgångspunkt i frågan om 
utveckling av landsbygden. Landsbygdsutveckling är en bred fråga som handlar om ekologisk, 
ekonomisk såväl som social hållbarhet. Utveckling av landsbygden kan omfatta utökat 
befolkningsunderlag, utveckling av infrastruktur, förstärkning av de areella näringarna, näringslivet 
och den lokala arbetsmarknaden, främjad rekreation och friluftsliv, utveckling av föreningsliv och 
kultur, hänsyn till växt- och djurlivet med mera. Utpekandet av LIS-områden är ett av många verktyg 
för att uppnå de utvecklingsambitioner kommunen har vad gäller landsbygden. 

Med utgångspunkt i diskussioner kring landsbygdsutveckling är tillgång till service en viktig faktor 
att beakta. Service i form av kommunalt vatten- och avloppssystem (VA), skola, dagligvaruhandel 
och kollektivtrafik är viktiga faktorer som bidrar till en positiv utveckling av landsbygden. En väl 
fungerande service kräver ett visst befolkningsunderlag. Orter där befolkningsunderlaget inte är 
tillräckligt stort för en fullgod service inkluderas i begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 
befolkningsökning skapa positiva effekter genom de möjligheter till serviceutveckling som det 
skapar.  

Tillväxtverket använder en definition av landsbygden som utgår från ett befolkningsunderlag på 
3 000 invånare. I samband med landsbygdsutveckling i strandnära lägen bedöms det vara en rimlig 
lägsta gräns för vad som krävs för att utveckla en fullgod och fungerande service i en ort. 

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer har kategoriserats i tre avgränsade kategorier. De tre 
kategorier är huvudort, utvecklingsort samt byar och landsbygd. Förutsättningar för kommande 
utveckling skiljer sig åt i dessa områden.  

3.1.1 Huvudorten Bålsta 
I Bålsta tätort bor cirka 15 000 invånare vilket utgör 75 % av alla kommunbor. Tillväxten vad gäller 
bebyggelse, befolkning samt arbetstillfällen har ökat stadigt under den senaste tiden. Här finns en 
koncentration av kommunal service, handel, infrastruktur och kultur.  

Den geografiska indelningen för Bålsta tätort är den som används i den fördjupade översiktsplanen 
för Bålsta tätort, se karta 2.  

Huvudorten Bålsta exkluderas från begreppet landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort och 
tillgången till service god. Enligt länsstyrelsernas riktlinjer är tillämpning av LIS olämpligt i och i 
anslutning till större tätorter. Inom huvudorten Bålsta är LIS inte tillämpbart. Eventuell strandnära 
utveckling sker inom ramen för tätortsutveckling.  

3.1.2 Utvecklingsorterna Krägga och Skokloster 
Kommunen har utöver Bålsta tätort två tydliga bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster. 
Bebyggelsen består till stor del av fritidshus som permanentats samt av nya permanentbostäder. 
Krägga och Skokloster har utvecklingspotential och finns utpekade i översiktsplanens redovisning av 
önskvärd kommande bebyggelse, se bild 4. I Krägga och Skokloster finns viss kommunal service och 
kollektivtrafik. Stora delar av orterna är detaljplanerade och orterna är kopplade till det kommunala 
VA-nätet.  
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Bild 4. Schematisk bild över önskvärd spridning av boendet i Håbo kommun, från översiktsplanen. 

Viss service finns i orterna men befolkningsunderlaget är inte tillräckligt för att trygga servicen. Ett 
förstärkt befolkningsunderlag skulle skapa möjlighet att förädla samt utveckla servicen i orterna. En 
utveckling av servicen skulle skapa positiva effekter för orterna såväl som omkringliggande områden. 
Länsstyrelsernas riktlinjer framhåller att LIS är tillämpbart i och i anslutning till orter som redan har 
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service. 

Orterna Krägga och Skokloster inkluderas i begreppet landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 
tillämpning av LIS är aktuellt i utvecklingsorterna Krägga och Skokloster.  

Det faktum att det redan finns bebyggelsekoncentrationer i Krägga och Skokloster ställer ökade krav 
på försiktighet vid utpekande av LIS-områden. Strändernas betydelse för befintlig befolkning samt 
för växt- och djurlivet måste värnas.  

3.1.3 Byar och landsbygd 
Håbo kommun har stora områden av landsbygd med mindre bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 
och gårdar. Den geografiska utbredningen av kategorin byar och landsbygd utgörs av hela 
kommunytan exklusive tätorten Bålsta och utvecklingsorterna Krägga och Skokloster, se karta 2. 
Detaljplaner, koppling mot det kommunala VA-nätet och kollektivtrafik finns i varierande 
utsträckning. 
Landsbygdsutveckling genom tillämpning av LIS är utifrån definitionsdiskussionen kring landsbygd 
möjlig i områdeskategorin byar och landsbygd.  
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Område 
Befolkningsmängd 

(2013-12-31) 

Befolkningsutveckling 

(2008-2013) 

Arbetstillfällen 

(2012-12-31) 

Bålsta 15 910 +546 (4%) 4 026 

Skokloster 1 914 +38 (2%) 246 

Krägga 471 +70 (17%) 39 

Byar och 

landsbygd 
1 673 +94 (6%) 410 

Bild 5. Tabell över befolkningsmängd, befolkningsutveckling och arbetstillfällen i Bålsta tätort, utvecklingsorterna 
samt byar och landsbygd.  
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3.2 Särskild hänsyn och områdesskydd 
Intressen kopplat till exempelvis växt- och djurliv, säkerhet, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och 
totalförsvaret behöver tas hänsyn till i samband med utveckling av kommunen. I vissa fall kan ett 
visst intresse innebära att ett område är olämpligt för vidare utveckling medan det i andra fall kan 
förenas och samspela med en utveckling av området. 
Den kommunomfattande översiktsplanen väger samman och tar ställning till olika intressen. I 
strategin för kommande mark- och vattenanvändning görs prioriteringar, avvägningar och 
exkluderingar med hänsyn till en rad faktorer. Mer information om olika typer av skyddade områden i 
kommunen finns i den kommunomfattande översiktsplanen.  
Även vid utpekandet av LIS-områden hanteras dessa frågor. Särskilt skyddade områden kan utgöra 
skäl till att områden inte är lämpliga för LIS. I andra fall kan det vara möjligt att förena befintliga 
intressen med en utveckling med hjälp av LIS-områden. Karta 3 redovisar förordnanden och intressen 
som behöver tas hänsyn till i samband med identifieringen av LIS-områden. I respektive LIS-område 
kartläggs aktuella intressen sedan mer genomgående.  



 

 PLAN 18 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-02 KS nr 2015.19 

 

 



 

 PLAN 19 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-02 KS nr 2015.19 

 

3.3 Strategisk planeringsinriktning för LIS 
Det tematiska tillägget för LIS ska som översiktsplanedokument ange planeringsinriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i strandnära lägen och ge vägledning för hur 
strandnära områden kan främja utveckling av landsbygden i Håbo kommun. Det tema-tiska tillägget 
är vägledande vid detaljplanering och bygglovsgivning i utpekade strandnära lägen.  
Kommunens övergripande vision Vårt Håbo 2030 och översiktsplan för Håbo kommun uttrycker 
kommunens ambitioner för framtida mark- och vattenanvändning. Håbo är en växande kommun med 
en stor landsbygd och en lång strandlinje mot Mälaren. Kommunen anger i sin översiktsplan från 
2006 och fördjupade översiktsplan från 2010 för Bålsta tätort en inriktning att fortsätta växa som en 
funktionell och aktiv del av Mälardalsregionen med stark koppling till Stockholm, Uppsala och 
Västerås. Kommunens vision uttrycker att Håbo ska vara en Mälarnära kommun som utnyttjar sitt 
strategiska och sjönära läge. Kommunens tillväxt ska vara hållbar och ske i balans med miljö och 
klimat. 
Det övergripande syftet med ett tematiskt tillägg för LIS är att bidra till att uppfylla kommunens 
utvecklingsambitioner och vision. Utpekandet av LIS-områden sker utifrån fyra 
planeringsinriktningar som uttrycker hur kommunen vill utvecklas. De strategiska 
planeringsinriktningarna är: 

 
Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur 

 

Utveckla mälarnära boende och friluftsliv  

 

Värna om växt- och djurliv 

 

Ta hänsyn till kulturmiljöer 

 

Planeringsinriktningarna skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar planering av kommunens 
stränder. Håbo kommun ska vara en attraktiv kommun nu såväl som för kommande generationer. 

  



 

 PLAN 20 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-02 KS nr 2015.19 

 

3.3.1 Nyttja befintlig bebyggelse och infrastruktur 
Enligt visionen ska Håbo kommun utvecklas hållbart. Kommunen strävar mot 
att bli fossilbränslefri och hållbara transporter ska främjas. Planering av 
bebyggelse ska bidra till att minska behovet av bilresor och underlätta för 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Kommunens översiktsplan uttrycker 
en ambition att skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya 
naturområden i anspråk.   

En bebyggelseutveckling i områden med befintlig infrastruktur i form av större trafikleder, 
kollektivtrafik, kommunal service och VA-anläggningar skapar förutsättningar för en resurseffektiv 
planering och en god samhällsekonomi. Bebyggelseutveckling i närhet till kollektivtrafik och vid 
redan befintlig service bidrar till ett ökat befolkningsunderlag, vilket skapar förutsättningar för 
förädling och förstärkning av dessa. Service nära boende skapar möjligheter för minskade resor och 
resurseffektivitet. Genom att utveckla kommunen vid befintlig bebyggelse fredas oexploaterade 
områden.  

 

Inriktning: 

o Koncentrera ny bebyggelse till befintliga bebyggelsekoncentrationer och infrastrukturstråk. 

o Koppla ihop kommunens olika delar med varandra och regionen genom funktionell 
kollektivtrafik och bredbandsinfrastruktur. 

o Främja hållbara transporter. 
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3.3.2 Utveckla mälarnära boende och friluftsliv  
Kommunens vision Vårt Håbo 2030 framhåller kommunens närhet till 
Mälaren. Närheten till vattnet är både en stor tillgång men även som ett stort 
ansvar. Mälarnära områden ska utvecklas och förvaltas så att de även finns kvar 
och kan nyttjas av kommande generationer. Även kommunens översiktsplan 
lyfter närheten till Mälaren och den möjlighet den ger till rekreation och 
friluftsliv. En ökad tillgänglighet till stränderna och vattnet eftersträvas och 
föreslås ske genom byggande av gång- och cykelvägar till och längs med 

lämpliga strandpartier. 

Att öka tillgängligheten till Mälarens stränder skapar attraktiva miljöer att bo och vistas i. Det främjar 
friluftslivet och möjligheten till rekreation, vilket bidrar till en social hållbar utveckling. Attraktiva 
boendemiljöer bidrar till ett förstärkt befolkningsunderlag och en positiv utveckling av landsbygden.  

 

Inriktning: 

o Bevara Mälaren och dess stränders värde för friluftsliv och rekreation. 

o Förstärk närheten och tillgängligheten till Mälaren. 

o Beakta och säkerställ möjligheten till allemansrättsligt nyttjandet av stränderna. 

o Lämna alltid fri passage till strandlinjen. 
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3.3.3 Värna om växt- och djurliv 
Håbo kommun ska enligt Vårt Håbo 2030 vara en grön kommun med biologisk 
mångfald, giftfria miljöer och ett rikt naturliv. Naturen fyller en viktig funktion 
för växter och djur samt för friluftsliv och rekreation. Naturkvaliteter ska 
värnas och merparten av naturen ska behållas för rekreation och för kommande 
generationers behov. En estetiskt tilltalande landskapsbild ska bibehållas vid 
exploatering och en långsiktigt god hushållning av naturresurser ska 
eftersträvas.  

Håbo ska vara en hållbar tillväxtkommun där tillväxt sker i balans med miljö och klimat. En fysisk 
planering som sker i samspel med växt- och djurlivet kan bevara och utveckla växt- och djurlivet på 
platsen samtidigt som en utveckling av kommunen sker.  

 

Inriktning: 

o Utveckla bostäder och friluftsliv i samspel med växt- och djurlivet, rekreations- och 
friluftsvärden. 

o Värna Mälarens miljöer och funktion som dricksvattentäkt.  

o Ge känsliga strandområden och områden med särskilt skyddsvärda naturförhållanden ett 
erforderligt skydd. 
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3.3.4 Ta hänsyn till kulturmiljöer  
Kulturmiljöerna fyller en viktig funktion för ett områdes karaktär och identitet. 
Håbo kommun har en rik och varierad kulturmiljö med många spår i naturen 
efter aktiviteter från tidigare generationer. I kommunens vision framgår att 
kommunens sjönära kulturmiljöer ska lyftas fram och områden med 
kulturhistoriska värden ska värnas. Skoklosterhalvön samt området kring 
Yttergran och Övergran är riksintresseområden för kulturmiljövården och 
skyddas genom MB. Översiktsplanen framhåller att miljöer och objekt av 

kulturhistoriskt värde ska skyddas så att det kulturhistoriska värdet består.  

 

Inriktning: 

o Ta hänsyn till områdets kulturhistoria vid lokalisering och gestaltning av ny bebyggelse. 

o Bevara landsbygdens kulturmiljö, identitet och landskapets karaktär. 

o Skapa förutsättningar för ett rikt odlingslandskap och bevara det öppna landskapet. 
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4. Identifierade områden 

Utifrån resonemanget om begreppen tätort och landsbygd samt utifrån de fyra planeringsinriktningar 
som presenterats har fyra strandnära områden som anses främja en landsbygdsutveckling identifieras. 
Dessa fyra områden presenteras och inventeras nedan. Inventeringen kartlägger befintliga värden i de 
identifierade områdena. En sammanfattande tabell finns i slutet av avsnittet.  

4.1 Krägga 
Krägga är en mindre ort belägen i kommunens västra del intill Ekolsundsviken och söder om E18. 
Avståndet till Bålsta är cirka 10 km. Befolkningsmängden uppgår till knappt 500 personer. I orten 
finns en hotell- och konferensanläggning med restaurang men i övrigt ingen samhällsservice.  

Krägga tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är därmed möjlig men 
ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda betydelse i redan 
exploaterade områden. 

Bebyggelse och infrastruktur 
Krägga består dels av Krägga herrgård med äldre mangårdsbyggnad, flyglar och 
ekonomibyggnader och dels av ett fritidshusområde där det för närvarande sker en 
omvandling till permanentboende. Bostadsbyggnationen började under början av 1900-
talet som en följd av den tågstation som då fanns på orten men majoriteten av 

bebyggelsen har tillkommit sedan 1950-talet. Större delen av Krägga är detaljplanelagt för friliggande 
småhus. De senast planlagda områdena är inte fullt utbyggda. Enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram planeras 50 småhus i Krägga under kommande fyra år. 

I den kommunomfattande översiktsplanen är Krägga ett av de områden som anses lämpligt för 
bebyggelsetillskott och vidare utveckling. Översiktsplanen framhåller att ny bebyggelse kan 
tillkomma under förutsättning att den är förenlig med områdets kulturhistoriska värden samt att VA-
frågan går att lösa tillfredsställande.  

Utifrån ett infrastrukturperspektiv har platsen alltid haft en strategisk betydelse, historiskt sett på 
grund av lokaliseringen utmed viktiga vattenfarleder och idag utefter Mälarbanan och E18, vilka 
utgör järnväg respektive väg av riksintresse. Det finns ingen direkt koppling från Krägga till 
motorväg och järnväg utan närmsta påfart och tågstopp är i Bålsta. På lång sikt finns ambitioner att 
utreda möjligheten att förlänga pendeltågtrafiken till Enköping, vilket skulle skapa möjligheter för ett 
tågstopp i Krägga. Ett tågstopp i Krägga skulle innebära att områdets koppling till Mälardalen 
förstärktes genom en ökad tillgänglighet till Bålsta och Stockholm i öster samt Enköping och 
Västerås i väster. 

Över Ekolsundsviken går en äldre banvall som idag fungerar som cykel- och gångpassage mellan 
Krägga/Stämsvik och Ekolsund i Enköpings kommun. Gång- och cykelvägar österut mot Bålsta tätort 
saknas.  

Orten är kopplad mot det kommunala VA-systemet och trafikeras av kollektivtrafik, se karta 4. 
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Mälarnära boende och friluftsliv 
Krägga sträcker sig längs med vattnet från herrgården, förbi Mälarbanan och vidare 
norrut mot E18. Området är förhållandevis glest bebyggt. Stränderna är delvis 
ianspråktagna för bostadsbebyggelse och angöring mot vattnet. Herrgårdslandskapet 
kring Krägga gård uppfattas som halvoffentligt. 

Ekolsundsviken i Mälaren samt omkringliggande landområde är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. Tillgängligheten till stränderna är förhållandevis god. I Krägga finns en kommunal 
badplats, brygga och andra strandnära rekreationsområden. Området kring Krägga utgör ett 
omväxlande friluftsområde med bland annat djur- och fågelrika partier, badhällar och svamp- och 
bärrika skogsmarker. 

Växt- och djurliv 
Området kring Krägga herrgård består av åker- och betesmarker samt ädellövsbestånd 
och parker. Två små bäckar rinner genom området. Hagmarkerna i den södra delen 
betas. Bebyggelsen runt herrgården har expanderat under de senaste decennierna men 
gröna partier med alléer, grova ädellövträd och parkmiljöer finns kvar. 

Odlingslandskapen bör behållas och ädellövträden bör gynnas enligt kommunens naturvårdsplan från 
2011. Söder om Krägga finns naturvärden i form av ädellövskog och bergbrant, se karta 6.  

Med hänsyn till bevarandevärdena i naturmiljön rekommenderar kommunens översiktsplan att 
nuvarande markanvändning från Krägga herrgård och söder ut längs Mälarkusten bör fortgå. Området 
överlappar till viss del med det i ÖP utpekade utvecklingsområdet för bostäder.  

Den ekologiska statusen i Ekolsundsviken är utifrån vattenförvaltningens indelning en del av 
Prästfjärden. Prästfjärden har enligt vattenförvaltningens preliminära statusklassificering för 2015 
god ekologisk status. Problem kopplat till miljögifter finns dock. Den kemiska statusen i Prästfjärden 
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. Ekolsundsviken i Mälaren är av 
riksintresse för yrkesfisket. 

Kulturmiljöer 
Krägga herrgård ligger vid Ekolsundsviken, omgivet av odlingslandskap med 
skogsbackar av ädellövsträd. Det har tidigare legat ett tegelbruk på platsen och i 
hagmarkerna runt gården finns forntida gravlämningar. Området kring Krägga herrgård 
är utpekat som lokalt intresse för kulturmiljövården i kommunens översiktsplan. 

Sedan 1985 fungerar Krägga gård som konferenshotell. Krägga gård har ett kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde och det är viktigt att byggnaderna bevaras. I och omkring Krägga finns 
utöver Krägga herrgård knappa tiotalet byggnader utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram 
med anledning av deras betydelse för kulturmiljön samt deras kultur- och arkitekturhistoriska värden.  
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4.2 Skokloster 
På östra Skohalvön intill Skofjärden i Mälaren ligger ett antal bebyggelsekoncentrationer som 
tillsammans bildar Skokloster tätort. Orten består av Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen och har 
cirka 2 000 invånare. Orten ligger knappt 20 km norr om Bålsta. I området finns förskola, skola, 
lanthandel, restaurang, brandstation samt vatten- och reningsverk.  

Skokloster tillhör en av Håbo kommuns två utvecklingsorter. Tillämpning av LIS är därmed möjlig 
men ska ske med hänsyn till befintlig befolkning och strandskyddets särskilda betydelse i redan 
exploaterade områden. 

Bebyggelse och infrastruktur 
Områdena Söderskogen, Idealbyn och Slottskogen har bebyggts och exploaterats 
oberoende av varandra men bildar idag en sammanhängande bebyggelse. Området 
begränsas i väster av Skokloster naturreservat och i öster av Skofjärden. Hela området är 
detaljplanelagt för i huvudsak friliggande villor. Det finns outbyggda områden i 

gällande detaljplaner samt planer på att exploatera ytterligare i områden nära vattnet.  

Skokloster tätort består av före detta fritidshusområden som permanenterats samt 
permanentbebyggelse som uppförts framförallt under 1970- och 80-talen. Bebyggelsen är till stor del 
lokaliserad i enklaver sammanbundna av trafikseparerad infrastruktur för bilar, cyklister och gående. 
Idealbyn består delvis av ett tjugotal flerbostadshus som uppfördes under 1990-talet. Tanken med 
området var att skapa ett idealsamhälle som kombinerade god mental miljö med god fysisk miljö. 
Förutom bostäder finns ett samlingscenter, företagscenter och en friskola åk F-6. 

I översiktsplanens rekommendationer för kommande markanvändning identifieras två områden för 
bostadsbebyggelse i Skokloster. Den ena innebär ett bostadstillskott på omkring 30-60 bostäder och 
är beläget mellan Idealbyn och Söderskogen. Det andra området ligger söder om Söderskogen och 
omfattar mellan 50 och 75 nya bostäder. I kommunens bostadsförsörjningsprogram planeras cirka 
300 bostäder på Skokloster udde, mellan Idealbyn och Slottsskogen, fram till år 2030.  

Skokloster är anslutet till det kommunala VA-nätet och är kollektivtrafikförsörjt, se karta 4. 

Mälarnära boende och friluftsliv 
Landskapet vid Skokloster tätort har en typisk karaktär för Skohalvön med branta 
stränder och bebyggelse lokaliserad på platåer. Stränderna är förhållandevis fredade från 
privatisering med enstaka boplatser i kommunal och privat regi. I övrigt utgörs 
exploaterade områden vid stranden av badplatser med bryggor, småbåtshamn samt ett 

reningsverk. Vid Söderskogen finns grillplats, bollplan och lekplats i anslutning till badplatsen. 

Skofjärden i Mälaren samt omkringliggande landområde är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. 
Upplandsleden passerar längs Skohalvöns östra strand, förbi Skokloster längs Mälaren. 
Upplandsleden är en 40 mil lång vandringsled som utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen, 
men sköts av respektive kommun.  
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Växt- och djurliv 
Stora delar av Skohalvön är utpekat som naturreservat, se karta 6. Skokloster tätort 
angränsar i väster till naturreservatet. Naturområdet inom Skokloster tätort har 
skyddsvärda inslag av bland annat den rödlistade bombmurklan och stor 
vårtrattskivling. Partier med ädellövskog och bäckraviner förekommer. Söder om 

möjligt LIS-område finns ett antal naturvärden identifierade. I Skogsstyrelsens inventering av 
nyckelbiotoper och naturvärden identifieras bergsbranter mot Skofjärden, strandskog och äldre 
naturskogsartade skogar.   

Kommunens naturvårdsplan identifierar ett antal värdeområden inom möjligt LIS-område i 
Skokloster. I skogen kring Mälbäck, i LIS-områdets södra del, förekommer exempelvis flera 
skyddsvärda arter som ärgspik, brun guldbagge och stenporella. I Hummeldalen finns en 
lövskogslund där bland annat blånande fingersvamp påträffats. 

Den ekologiska statusen i Skofjärden är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära 
statusklassificering för år 2015. Det som hindrar Skofjärden från att uppnå god status är framförallt 
problem kopplat till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen uppnår inte god status 
framförallt på grund av höga kvicksilverhalter. Skofjärden är av riksintresse för yrkesfisket.  

Kulturmiljöer 
Större delen av Skokloster utgör riksintresse för kulturmiljövården. Stranden och 
möjligt LIS-område omfattas dock inte av riksintresseområdet, utan ligger öster om dess 
gräns. Område av regionalt intresse för kulturmiljövården är något mer omfattande än 
riksintresset och omfattar även Skokloster tätort.  

Cirka en kilometer norr om tätorten ligger Skokloster slott och Skokloster kyrka. Platsen är ett 
välkänt turistmål med stor kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Från Skokloster slott och österut på 
Skohalvön breder en vid dalgång ut sig. Områdets agrara karaktär, där det kring Skokloster 
framförallt består av en småbruten odlingsbygd, är en viktig kulturmiljö i kommunen.  

Idealbyns bebyggelse, som är utformad med stor omsorg både vad gäller helhet och detaljer, har ett 
kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Till- och nybyggnader ska underordnas bostadshusen och inte 
avvika i stil, skala eller material enligt kommunens kulturmiljöprogram. 
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4.3 Övergran 
Övergran är beläget vid Varpsund, mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken, och är en del av 
mälarviken Gorran. Omkring ett femtiotal personer bor i området kring Övergran kyrka, som ligger 
cirka fem kilometer norr om Bålsta tätort.  

Övergran tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig.  

Bebyggelse och infrastruktur 
Övergran ligger utefter riksväg 263. Innan E18:s nuvarande sträckning var det den 
huvudsakliga vägförbindelsen mellan Stockholm och Västerås. Idag trafikeras vägen av 
kollektivtrafik med bussar mellan Bålsta-Enköping och Bålsta-Uppsala. Kommunalt 
VA finns utbyggt i området, se karta 4. 

Knappt en kilometer norr om Övergran kyrka ligger Katrinedal herrgård. Bebyggelsen i området 
omkring Övergran är framförallt koncentrerad kring kyrkan och herrgården. Delar av Övergrans by 
omfattas av områdesbestämmelser med syfte att bevara områdets kulturmiljövärden. Värdefulla 
gårds- och bymiljöer ska enligt områdesbestämmelserna skyddas mot störande bebyggelse.  

Mälarnära boende och friluftsliv 
Övergran ligger intill Ryssvikens västra strand med utsikt över strandområdet och 
vattnet. Byns nuvarande utveckling är framförallt vänd mot väg 263 och den koppling 
till Bålsta, Enköping och Sigtuna som vägen innebär. Det finns ingen tydlig koppling 
mot vattnet, vilket medför att stranden upplevs som svåråtkomlig.  

Ryssviken samt de omkringliggande landområdena omfattas av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet.  

Växt- och djurliv 
Sluttningen på Ryssvikens västra strand utgörs framförallt av öppna betesmarker. 
Ädellövträd förekommer, framförallt intill kyrkan och herrgården. Längs stranden finns 
en betad strandäng. Vid strandängen samt vid intilliggande vassvik är olika typer av 
sjöfåglar vanligt förekommande. Ryssvikens västra strandområde, inklusive 

strandängarna, är utpekade i kommunens naturvårdsplan med rekommendationen att nuvarande 
markanvändning ska bestå.  

De öppna betesmarker på Ryssvikens västra strandsluttning och sankängarna närmast vattnet är 
klassade som ekologiskt känsliga områden. Dessa tillsammans med den odlade marken i direkt 
anslutning till bebyggelsen framhålls i områdesbestämmelserna för Övergran som en nödvändig 
förutsättning för upplevelsen av bymiljön.  

Den ekologiska statusen i Ryssviken, som är en del av mälarsundet Gorran, är måttlig enligt de 
preliminära klassificeringarna för 2015. Problem som hindrar vattenförekomsten från att uppnå god 
ekologisk status är framförallt kopplade till övergödning och miljögifter. Den kemiska statusen 
uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. Ryssviken, som en del av Mälaren, är av 
riksintresse för yrkesfisket.  
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Kulturmiljöer 
Området Övergran-Yttergran i Håbo kommun omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård, se karta 7. Kulturmiljön i området karaktäriseras av ett flertal stora 
gårdar som på ett markant sätt framhäver landskapsbilden. Varpsund och dess 
förbindelse över vattnet mellan Stora Ullfjärden och Ryssviken har haft en strategisk 

betydelse historiskt sett. 

Övergran ligger i ett utpräglat jordbruks- och herrgårdslandskap med koppling till sockenkyrkan vid 
Övergran, byggd på 1100-talet, och herrgårdsmiljöerna vid Katrinedal. Vid kyrkan samlades en rad 
sockenfunktioner så som skola och fattigstuga. Området ligger mitt i ett större sammanhängande 
odlingslandskap som sträcker sig från Ryssviken och västerut.  

Övergrans by har fortfarande karaktär av ett sockencentrum. Övergransgården, tidigare Övergrans 
kyrkskola, används idag som samlingslokal och har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Även 
Övergrans prästgård har ett kultur- och arkitekturhistoriskt värde. Utöver dessa byggnader finns ett 
flertal andra byggnader omkring Övergran som enligt kommunens kulturmiljöprogram utgör viktiga 
delar i kulturmiljön.  

Enligt kommunens översiktsplan ska områdets kulturmiljövärde bevaras så långt det är möjligt och de 
värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse.  
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4.4 Lugnet 
Lugnet är beläget på västra Skohalvön intill sundet Gorran i Mälaren. Lanskapet på Skohalvön har en 
typisk karaktär av platåer med branta raviner ner mot strandområdena. Omkring 120 personer bor i 
området som är beläget cirka 15 km norr om Bålsta. Mindre än en kilometer norr om bostadsområdet 
ligger Skokloster camping som är en privatägd camping. På campingen finns restaurang och kiosk. I 
övrigt finns ingen befintlig service eller handel i området.  

Lugnet tillhör kategorin byar och landsbygd. Tillämpning av LIS är möjlig. 

Bebyggelse och infrastruktur 
Lugnet är ett fritidshusområde som till stor del omvandlats till permanentboende. 
Bebyggelsen består av ett 60-tal friliggande bostadshus som ligger på en hög platå med 
utsikt över mälarviken Oxen. Hela bostadsområdet är detaljplanelagt.  

Lugnet ligger intill Skoklostervägen är kollektivtrafikförsörjt genom busslinjen Bålsta-Skokloster. 
Området är anslutet till det kommunala VA-systemet, se karta 4.  

Mälarnära boende och friluftsliv 
Bebyggelselokaliseringen i Lugnet följer den karaktär som är vanlig på Skohalvön med 
lokalisering på platåer. Strandområdena som skiljs från platåerna genom branta raviner 
är i regel fredade från exploatering.  

Bebyggelsen i Lugnet har en nära kontakt med vattnet genom en gräsyta som i väster övergår i 
badområde med strand, bryggor, grillplats och småbåtshamn. I norr finns stigar genom 
bostadsområdet som leder till campingen.  

Sundet Gorran, som en del av Mälaren, utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet. Upplandsleden 
utgår från bebyggelsen i Lugnet och går mot östra och södra Skohalvön. Strandområdet norr om 
bebyggelsen i Lugnet, vid Sånka, har utnyttjats som camping och badplats sedan 1960-talet. 

Växt- och djurliv 
Skokloster naturreservat sträcker sig över stora delar av Skohalvön. Lugnet omfattas 
inte av naturreservatet men angränsar i väster till området. Gorran, som en del av 
Mälaren, utgör riksintresse för yrkesfisket.  

I kommunens översiktsplan redovisas rekommendationer för kommande markanvändning. Omkring 
Lugnet finns två utpekade bevarandeområden med hänsyn till växt- och djurlivet. Söder om möjligt 
LIS-område växer äldre barrskog med inslag av ädellövträd. Området gränsar till Mälaren med en 
bitvis mycket brant förkastningsbrant. Norr om bebyggelsekoncentrationen i Lugnet finns en 30-40 
meter bred sandstrandshylla. Utanför stranden är vattnet vassfritt och innanför stranden finns en brant 
strandbrink med tallskog. Område beläget innanför strandbrinken består av strandskog med gran-, 
björk- och tallpartier. Där gran dominerar växer rikligt med bombmurklor och på de äldre tallarna 
finns bland annat arterna reliktbock och blodticka.  

Den ekologiska statusen i Gorran är måttlig enligt vattenförvaltningens preliminära klassificering för 
2015. Problem i vattenförekomsten är framförallt kopplat till övergödning och miljögifter. Den 
kemiska statusen uppnår inte god status på grund av höga kvicksilverhalter. Gorran är av riksintresse 
för yrkesfisket.  
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Kulturmiljöer 
Stora delar av Skohalvön består av riksintresse för kulturmiljövård, se karta 7. Lugnet 
omfattas inte av riksintresset men angränsar i väster till området. Skohalvön är även 
utpekat som område av regionalt intresse för kulturmiljövården. Lugnet och Sånka 
camping omfattas av detta område.  

Vid Sånka finns torpmiljöer som tillkom under 1800-talet. Många av husen är av kultur- och 
arkitekturhistoriskt värde och utpekade i kommunens kulturmiljöprogram. Torpmiljöerna ligger 
längre än 300 meter från stranden och ingår därmed inte i föreslaget LIS-område. Vid campingen 
finns utpekad värdefull bebyggelse i form av en kiosk i schweizerstil från 1800-talet senare hälft.  
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4.5 Sammanfattande tabell 

 KRÄGGA SKOKLOSTER ÖVERGRAN LUGNET 
ORTSDEFINITION Utvecklingsort Utvecklingsort Byar och landsbygd Byar och landsbygd 

BEBYGGELSE OCH 
INFRASTRUKTUR 
 

Permanentering av 
fritidshus 

Kollektivtrafik och 
VA 

 Kollektivtrafik och VA 
 

Fritidshusområde, 
delvis omvandlat 

 Kollektivtrafik och 
VA 

Utvecklingsområde i 
ÖP 

 

Utvecklingsområde 
i ÖP 

Service 
 Områdesbestämmelser 

 
Kollektivtrafik och 
VA Pågående 

detaljplanering 

MÄLARNÄRA 
BOENDE OCH 
FRILUFTSLIV 

 

Kommunal badplats 
 

Stränder fredade från 
exploatering 

 Svåråtkomlig strand 
 

Hög tillgänglighet 
till stranden 

 

Badplats, 
småbåtshamn m.m. 

Camping 
 

Riksintresse rörliga 
friluftslivet 
 

Riksintresse rörliga 
friluftslivet Riksintresse rörliga 

friluftslivet 
 

Riksintresse rörliga 
friluftslivet 

 

Upplandsleden 
Upplandsleden 

 

VÄXT- OCH 
DJURLIV 

 

Odlingslandskap 
och ädellövträd 
 

Angränsar till 
naturreservat 

 

Ekologisk känsliga 
områden 

 

Angränsar till 
naturreservat 

 

God ekologisk 
vattenstatus 

Rödlistade och 
skyddsvärda arter 

Rikt fågelliv 
 

Bevarandevärda 
områden utifrån 
naturvärden 

 

Måttlig ekologisk 
vattenstatus 

Måttlig ekologisk 
vattenstatus 

 

Måttlig ekologisk 
vattenstatus 

 

KULTURMILJÖER 
 
 Krägga herrgård 

Angränsar till 
riksintresse för 
kulturmiljövård 

 

Riksintresse för 
kulturmiljövård 

 

Regionalt intresse 
för kulturmiljövård 

 

Skokloster slott och 
kyrka 

 

Värdefulla byggnader 
 Torpmiljöer 

Idealbyn Områdesbestämmelser 
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5. Utvecklingsförslag 

Nedan presenteras olika utvecklingsförslag för respektive identifierat område. Ett av de presenterade 
alternativen är ett nollalternativ som innebär att inget LIS-område pekas ut. Konsekvenser av de olika 
alternativen utreds därefter. Om och hur en föreslagen utveckling går att förena med den 
övergripande planeringsinriktningen såväl som syftet med strandskyddet och LIS utgör utgångpunkt i 
diskussionen. De geografiska gränserna för LIS-områdena är ungefärliga och kan komma att justeras 
bland annat beroende på utvecklingsalternativ.  
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5.1 LIS-områden i ett långsiktigt perspektiv  
Utpekande av LIS-områden, och möjligheten att upphäva strandskyddet med syfte att främja en 
landsbygdsutveckling, innebär inte att strandskyddets syfte kan åsidosättas. Strandskyddets syften, att 
trygga en allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten, ska långsiktigt tryggas även inom LIS-områden. De långsiktiga 
effekterna på strandskyddets syften måste hanteras inom föreslagna LIS-områden.  

Att Mälaren är en sjö där det generellt råder ett högt exploateringstryck kan tala för att bevara 
strandskyddet och freda stränderna från exploatering. Exploateringstrycket varierar dock mellan olika 
delar av Mälaren. I Håbo kommun är exploateringstrycket lägre än vid andra delar av Mälarens 
stränder och inom kommunen finns en stor andel oexploaterade stränder. Möjligheten att identifiera 
LIS-områden inom kommunens gränser bedöms därför vara god, trots den restriktivitet som råder för 
Mälaren. Identifiering av möjliga LIS-områden har skett i närhet till befintlig bebyggelse för att freda 
orörda stränder.  

Att utveckla begränsade delar av Håbo kommuns stränder ligger i linje med kommunens vision att 
skapa mälarnära boenden. Närheten till Mälaren behöver inte nödvändigtvis skapas genom 
bostadsbyggnation nära stränderna, utan kan även skapas genom en ökad tillgänglighet till stranden 
genom exempelvis trappor eller gångstråk. Att tillgängliggöra Mälaren och dess stränder skapar 
attraktiva miljöer för såväl boende som besökare till kommunen.  

En ökad tillgänglighet till stränderna främjar friluftslivet. En utveckling av verksamheter som främjar 
natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens 
och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering vid Mälaren.  

Ett förstärkt befolkningsunderlag i kommunens utvecklingsorter, byar och landsbygd skapar 
möjligheter till en fortsatt landsbygdsutveckling i kommunen. Möjligheter till utvecklad och förstärkt 
service skapas. Det kan exempelvis röra sig om etablering av dagligvaruhandel, tryggat elevunderlag 
för skolverksamhet eller utökade kollektivtrafiklinjer. Detta skapar en livskraftig landsbygd med 
attraktiva boendemiljöer för nya såväl som befintliga invånare. 

Stor hänsyn till naturvärden måste tas och övergångszonen mellan land och vatten är ofta en mycket 
artrik naturmiljö. Förhållandet mellan befintliga värden på en plats och utpekande av LIS-område ska 
inte utgöra en motsättning. Med hjälp av LIS kan exempelvis befintligt växt- och djurliv 
uppmärksammas. Attraktiva friluftsområden kan skapas samtidigt som kunskapen om växt- och 
djurlivet i kommunen ökar. Det i sin tur kan ge invånarna en ökad medvetenhet och därmed ett 
långsiktigt förvaltande av kommunens naturresurser. 

5.2 Krägga 
5.2.1 Utvecklingsförslag 
Alternativ A innebär att Krägga pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra 
utveckling av strandnära bostadsbebyggelse. Bebyggelsen utformas så att strandlinjen inte 
privatiseras. Etablering av ortscentrum med underlag för service och handel möjliggörs. Krägga 
herrgård kan utgöra ett nav. Herrgården och de omkringliggande kultur- och naturmiljöerna bevaras. 
Stor hänsyn tas till de unika gårdsmiljöerna, hagmarkerna, lövträdspartierna och betesmarkerna.  

Alternativ B innebär att Krägga pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra en 
utveckling av friluftsvärden i området. Friluftsområdet i anslutning till Krägga herrgård utvecklas 
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med fler offentliga miljöer längs vattnet. Stränderna tillgängliggörs med gång- och cykelstråk. 
Badplatsen utvecklas. Krägga herrgård och de omkringliggande kultur- och naturmiljöerna bevaras. 
Stor hänsyn tas till de unika gårdsmiljöerna, hagmarkerna, lövträdspartierna och betesmarkerna. 

Alternativ C innebär ett nollalternativ. Inget LIS-område pekas ut i Krägga.  

5.2.2 Konsekvenser 
Kommunens översiktsplan pekar ut Krägga som ett utvecklingsområde. Bostadsbyggnation i Krägga 
skapar attraktiva livsmiljöer samt stärker kommunens koppling till Mälaren. Ett tillskott av bostäder, 
som alternativ A innebär, skapar ett ökat befolkningsunderlag och därmed möjligheter till utveckling 
av service i området. Boendenära service bidrar i många fall till ett enklare livspussel (social 
hållbarhet) och ett minskat resande (ekologisk, ekonomisk hållbarhet). Utifrån 
infrastrukturperspektivet utgör Krägga en lämpligt ort för vidare bostadsutveckling då området servas 
av kollektivtrafik samt kommunalt VA.  

Strandnära exploatering kan innebära att stranden upplevs som mer privat och därmed bidrar till en 
minskad tillgänglighet. En sådan effekt motverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till stranden. Bostadsbyggnation inom LIS-område ställer höga krav på 
placering och utformning för att förhindra privatisering av stranden. I närhet av vattenbryn är växt- 
och djurvärden ofta höga vilket ställer krav på stor försiktighet. Att reparera skador i naturen till följd 
av exploatering är ofta kostsamt och ibland även omöjligt. Naturvärden såväl som påverkan på 
kulturmiljöer måste utredas vidare vid eventuell planläggning för bostäder.  

En utveckling av verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv framhålls av länsstyrelsen 
som särskilt lämpliga vid Mälaren då turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas vid exploatering längs med Mälarens stränder. Genom gång- och cykelstråk ökar 
tillgängligheten till Mälaren. Alternativ B skapar rekreativa värden och bidrar till att Mälarens 
attraktionskraft lyfts fram och synliggörs för invånare samt besökare i kommunen. En ökad 
tillgänglighet till stranden kan gynna befintlig verksamhet i området och bidra till att 
bebyggelsetrycket i övriga delar av Krägga, som inte omfattas av strandskydd, ökar. Incitamenten för 
alternativ B, jämfört med alternativ A, bedöms utifrån ett ekonomiskt perspektiv vara lägre. Risken 
att föreslagen utveckling inte realiseras bedöms därför vara större i altenativ B jämfört med alternativ 
A. Att värna om natur- och kulturvärden är av vikt även vid utveckling enligt altenativ B.  

Att Krägga haft en positiv befolkningstillväxt under de senaste åren talar för att Krägga kommer att 
fortsätta att växa även utan LIS-område. Under kommande år finns ett planerat bostadstillskott. Ett 
LIS-område som möjliggör bostäder kan utifrån det faktumet anses onödigt. Vid ett nollalternativ, där 
inget LIS-område pekas ut, riskerar dock tillväxttakten att bli lägre. Det kan i sin tur innebära att en 
utveckling av servicen i området försvåras. Utan den positiva skjuts i befolkningsunderlaget och i 
ortsutvecklingen som ett LIS-område skapar finns risken att den efterfrågade landsbygdsutvecklingen 
uteblir. Natur- och kulturvärden bevaras och kollektivtrafiken är oförändrad i ett nollalternativ. 
Stränderna i Krägga bedöms vara relativt tillgängliga enligt nuvarande markanvändning. 

5.3 Skokloster 
5.3.1 Utvecklingsförslag 
Alternativ A innebär att Skokloster pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra 
en utveckling av funktioner som bidrar till en fortsatt utveckling av området. Det kan röra sig om 
samlingsplatser för friluftslivet, handel, service, nöje, kultur och i begränsad utsträckning bostäder. 
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Utveckling av småbåtshamn och marina möjliggörs i syfte att öka friluftslivet. Nya funktioner i 
området samlas längs den exploaterade delen av stranden. Stråk för gång och cykel från 
omkringliggande bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare. 
Stor hänsyn till skyddsvärda växt- och djurarter tas vid utveckling av området. Utpekade värdefulla 
kulturmiljöer värnas.  

Alternativ B innebär att Skokloster pekas ut som LIS-område med liknande rekommendation som 
alternativ A, dock i en mer begränsad omfattning. Samlingspunkter för friluftslivet prioriteras och 
utveckling av småbåtshamn och marina möjliggörs i syfte att öka friluftslivet. Funktioner kopplade 
till handel, service, nöje och/eller kultur kan i begränsad omfattning etableras. Nya funktioner i 
området samlas längs den exploaterade delen av stranden. Stråk för gång och cykel från 
omkringliggande bebyggelse uppmuntras för att tillgängliggöra stranden för bofasta och besökare. 
Stor hänsyn tas till skyddsvärda växt- och djurarter vid utveckling av området. Utpekade värdefulla 
kulturmiljöer värnas.  

Alternativ C innebär ett nollalternativ. Inget LIS-område pekas ut i Skokloster.  

5.3.2 Konsekvenser 
Kommunens översiktsplan pekar ut Skokloster som ett utvecklingsområde. Infrastruktur till området, 
i form av bland annat kollektivtrafik och VA-ledningar, är väl utbyggd.  

Alternativ A, där bostadsbebyggelse ingår i LIS-området, ger ett ökat befolkningsunderlag i 
Skokloster. Det möjliggör en förstärkning och förädling av befintlig service i området vilket bidrar till 
en positiv utveckling i Skokloster tätort såväl som i övriga delar av Skohalvön. Att möjliggöra 
bostadsbyggnation inom LIS-området stärker incitamenten att utveckla andra nämnda funktioner i 
området. Utvecklingen enligt alternativ A skapar attraktiva livsmiljöer samt stärker kommunens 
koppling till Mälaren.  

Strandnära exploatering kan medföra att stranden upplevs som mer privat och därmed bidrar till en 
minskad tillgänglighet. En sådan effekt motverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till stranden. Om exploatering bedöms möjlig utan att ianspråkta stranden 
kan det vara att föredra, för att försäkra sig om att de strandnära värdena bevaras. Bostadsbyggnation 
inom LIS-område ställer höga krav på placering och utformning för att förhindra privatisering av 
stranden. I närhet av vattenbryn är växt- och djurvärden ofta höga vilket ställer krav på stor 
försiktighet. Att reparera skador i naturen till följd av exploatering är ofta kostsamt och ibland även 
omöjligt. Naturvärden såväl som påverkan på kulturmiljöer måste utredas vidare vid eventuell 
planläggning. 

Alternativ B och delar av alternativ A ligger i linje med länsstyrelsens rekommendationer kring 
utveckling i LIS-områden. Verksamheter som främjar natur, turism och friluftsliv är särskilt lämpliga 
vid Mälaren då turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid exploatering 
längs Mälarens stränder. I ett LIS-område där funktioner kopplade till handel, service, nöje eller 
kultur möjliggörs ökar tillgängligheten till stranden och stärker områdets kontakt mot Mälaren. 
Mälarens attraktionskraft lyfts fram och synliggörs för invånare och besökare i kommunen. 
Incitamenten för alternativ B, jämfört med alternativ A, kan utifrån ett ekonomiskt perspektiv vara 
lägre vilket kan innebära att utvecklingen uteblir. Att värna om natur- och kulturvärden är av vikt 
även vid utveckling enligt alternativ B.  
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En utveckling enligt alternativ A eller alternativ B medför sannolikt en positiv utveckling även i 
övriga Skokloster tätort. Genom en förstärkt koppling till Mälaren ökar attraktionskraften. Ett ökat 
befolkningsunderlag medför möjlighet att utveckla befintlig service.  

En tillväxt i Skokloster tätort är efterfrågad. Efterfrågad utveckling kan komma till stånd även utan ett 
LIS-område. Om Skokloster bedöms ha ett tillräckligt exploateringstryck utan LIS-område är det ett 
argument för ett nollalternativ. Vid ett nollalternativ riskerar dock tillväxttakten att bli lägre eller helt 
utebli. Det kan i sin tur innebära att en utveckling av servicen i området försvåras. Utan den positiva 
skjuts i befolkningsunderlaget och i ortsutvecklingen som ett LIS-område skapar finns risken att den 
efterfrågade landsbygdsutvecklingen uteblir. Natur- och kulturvärden bevaras och kollektivtrafiken är 
oförändrad i ett nollalternativ. 

5.4 Övergran 
5.4.1 Utvecklingsförslag 
Alternativ A innebär att Övergran pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra 
en ökad koppling till stranden för nuvarande bebyggelse. Genom anläggningar för friluftsliv, som 
exempelvis fågeltorn och strandpromenad, ökar tillgängligheten till stranden. Utmed Ryssvikens 
västra strand skapas möjligheten att anlägga gångstråk. Området har höga natur- samt kulturvärden 
och regleras delvis av områdesbestämmelser. Stor hänsyn tas till dessa värden. 

Alternativ B innebär ett nollalternativ. Inget LIS-område pekas ut i Övergran.  

5.4.2 Konsekvenser 
Med tanke på de natur- och kulturvärden som finns kring Övergran är området inte lämpligt för 
exploatering. Alternativ A bidrar till en utveckling av friluftslivet i området och förbättrar 
tillgängligheten till stranden. Övergrans koppling till Ryssviken ökar. En föreslagen utveckling enligt 
alternativ A kan bidra till att det värdefulla växt- och djurliv som finns uppmärksammas och 
tillgängliggörs. Alternativet främjar friluftslivet och bidrar till en ökad kunskapsnivå. Strandskyddets 
syfte, att trygga en allemansrättslig tillgång till stränderna, äventyras inte. All typ av utveckling i ett 
område, även om det rör sig om mindre projekt som exempelvis fågeltorn, innebär dock ett ingrepp 
på nuvarande miljö. Stor hänsyn till befintliga värden måste tas. 

I ett nollalternativ fortgår nuvarande markanvändning. Områdets naturvärden tillgänglig- och 
synliggörs inte. Samtidigt görs inga ingrepp i naturen vilket säkerställer att befintliga värden lämnas 
opåverkade. 

5.5 Lugnet 
5.5.1 Utvecklingsförslag 
Alternativ A innebär att Lugnet pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra en 
utveckling av bostäder vid befintlig bebyggelse. Lugnet förtätas med stor hänsyn till skyddsvärd natur 
i området.  

Alternativ B innebär att Lugnet pekas ut som LIS-område med rekommendationen att möjliggöra en 
utveckling av befintliga friluftsvärden. Stranden och badplatsens funktion som lokal mötesplats 
utvecklas. Tillgänglighetsskapande åtgärder, som exempelvis trappor, ramper och gångpassager, 
skapas för att utveckla badplatsen och småbåtshamnen.  Utveckling av campingen möjliggörs. Stor 
hänsyn till skyddsvärd natur tas vid utveckling av friluftsvärdena.  
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Alternativ C innebär ett nollalternativ. Inget LIS-område pekas ut i Lugnet.  

5.5.2 Konsekvenser 
Kommunens översiktsplan uttrycker en ambition att kommande bostadsbyggnation ska tillkomma i 
befintlig struktur eller utefter stråk. Ett bostadstillskott i Lugnet, som alternativ A innebär, ligger i 
linje med detta.  

Nybyggnation av bostäder i Lugnet skapar attraktiva bostadsmiljöer. Bostadsbyggnation i Lugnet 
bidrar till en landsbygdsutveckling genom att skapa fler boendemiljöer på landsbygden. 
Bostadsbyggnationen bedöms inte vara av en sådan omfattning att befolkningsunderlaget möjliggör 
en utveckling av service eller arbetsplatser i området. Strandnära exploatering kan innebära att 
stranden upplevs som mer privat och därmed bidrar till en minskad tillgänglighet. En sådan effekt 
motverkar strandskyddets syfte att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stranden. 
Bostadsbyggnation inom LIS-område ställer höga krav på placering och utformning för att förhindra 
privatisering av stranden. I närhet av vattenbryn är växt- och djurvärden ofta rika vilket ställer krav på 
stor försiktighet. Naturvärden såväl som påverkan på kulturmiljöer måste utredas vidare vid eventuell 
planläggning för bostäder. Eventuell nybyggnation lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse 
och berör därmed inte det i översiktsplanen utpekade bevarandeområdet.  

Alternativ B innebär en ökad tillgänglighet till stranden, vilket gynnar friluftslivet och skapar 
rekreationsvärden. Attraktiva miljöer för boende i området, kommunens invånare samt besökare 
skapas. Markanvändningen i området utvecklas men förändras inte, och förslaget är därmed i linje 
med bevarandeområdena i översiktsplanen.  

Stranden vid Lugnet har idag en hög tillgänglighet. Vid ett nollalternativ kommer stranden troligen att 
fortsätta nyttjas i den omfattning som sker idag. Vid ett nollalternativ bevaras natur- och kulturvärden 
och kollektivtrafiken är oförändrad. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Cristin Ulvsbäck Lindh 
cristin.u.lindh@habo.se 

 

 
Planbesked, ändring av detaljplan DPL 371, Viby 3:151-152, Viby 
äng etapp E 
Sammanfattning 
Väppeby Småstad AB inkom 2014-09-10 med en ansökan om planbesked 
för ändring av detaljplan DPL 371, Viby äng etapp E. Ansökan avser 
följande ändringar: 

• Justera gatumark för att möjliggöra sophämtning och snöröjning 
(vändplan) 

• Omvandla gatumark till kvartersmark (punkt 2 i bilaga 1) 
• Möjliggöra dagvattenmagasin (punkt 3 i bilaga 1) 
• Kvartersmark inom markerad del av detaljplan (enligt bilaga 2) ändras så 

att tvåvåningsbebyggelse medges i planområdet, flackare taklutning 
medges, andra takfärger medges, förgårdsmarkens yta ökas, putsade 
fasader medges, möjliggöra parhus, ändra tomtstorlek för friliggande 
villor samt rensa bort ”onödiga” planbestämmelser.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att inte medge 
planbesked med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) kap 4:39 
och kap 14:9, med följande motivering:  

- gällande detaljplan DPL 371 har fortfarande genomförandetidetid kvar, till 
och med 2018-04-10.  
- gällande planbestämmelser hindrar inte den planerade utbyggnaden av 
detaljplaneområdet.    
 
Beslutsunderlag 
– Ansökan med bilagor, 2014-09-10 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte medge ändring av DPL 371 med stöd 
av plan- och bygglagen kap 4:39 och kap 14:9.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att avgift ska tas ut med 6 600 kronor enligt 
kommunens fastställda taxa. Faktura skickas separat.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Väppeby Småstad AB 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



HÅBO 
HÄBO KOMMUN 

Kot.M.INSTYRELSENSFORVALTNlNAN ÖKAN OM PLANBESKED 
INKOM 

KOMMUN 2014 -09- 1 o. .. . 
·:. 

KSJM Reg.nr - ~ 

QO/I(,tlJ 

PLANBESKED 
Ansökan om ny/ändrad detaljplan 

A v gift för planbesked tas ut enligt Hå bo kommuns plan- och 
bygglovtaxa. 

Ansökan skickas till: 
Håbokommun 
746 80 Bålsta 

1(2) 

Kommunen ska ge planbesked senast fyra månader efter det 
att kompletta handlingar har inkommit. 

Vid positivt planbesked kommer planavtal att tecknas mellan 
den sökande och kommunen. Planavtalet reglerar kostnader
na för planarbetet Planarbetet påbörjas inte förrän planavta
let är underskrivet. 

Ta gärna kontakt med oss 
på planavdelningen innan 
ansökan skickas in så kan 
vi reda ut eventuella 
oklarheter. 

Sökande(byggherre) 
~andes (byggherrens) namnr-o t \ 

R F>?·~'<:'~ -1 :s ~"' ,, ~ t' ~ tl.. \~ l Organisations-/personnummer 

Py adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 
~ ~e llS ·~(,.Jv , 'Lb (')v 

E-post adress 

KontaktperR l (om annan än sökanden) 

E-pos tadress kontaktperson Mobiltelefon kontaktperson 

Hur vill du få ditt bevis 
D Brev ~E-post 

Fakturaadress (om annan än postadress) 
Namn/företag l Organisations-/personnuuuner 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) l Eventuell referens 

Fastighetler 
Fastighetsbeteckningfar 

Fastighetens/fast igheternas adress Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

Nuvarande användning av fastigheten/fastigheterna 

D Enbostadshus D Tvåbostadshus 

D Fritidshus O Kontorshus 

D Hotell/Restaurang O Skola l Förskola 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

T ELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171 -563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

O Gruppbyggda småhus/radhus O Flerbostadshus 

O Affarshus 

O Naturområde l park 

HEMSIDA 
www.habo.se 

O Industribyggnad 

J8t Obebyggd fast ighet 

E-POST 
kommun@habo.se 

Personuppgifter skyddas enl. 
PuL

Personuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter skyddas enl. 
PuLPersonuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter skyddas enl. PuL



HÅBO 
ANSÖKAN OM PLANBESKED 

KOMMUN 

Förslaget avser 

D Enbostadshus D Tvåbostadshus D Gruppbyggda småhus/radhus D Flerbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus D Affårshus D Industribyggnad 

D HotelVRestaurang D Skola l Förskola D Naturområde l park ~Obebyggd fastighet 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

Beskrivmng av förs aget 

-' · 

Bifogade handlingar och uppgifter* 

1:8:1 Karta över berört område l D Illustration l skiss över fors laget l D Projektbeskrivning 

D Övriga bilagor: 

Underskrift av sökanden Underskrift av medsökanden 
Ort och datum .:.. ( _,o 11\"'- Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

*För mer information om vilka handlingar som krävs vid handläggningen 
av just ditt plan besked, kontakta kommunens planavdelning. 

2(2} 

Personuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter skyddas enl. PuL



HåboK.ommun 
Exploateringsavdelningen 
Anne-Marie Engman 
746 80 BÅLSTA 

H:\130 f\(INMUN 
KO~tiSTYRF.LSENS FORVAUNIIiO 

INKOM 

2014 -09- 1 o 
KS lllr IIL~.nr 

l 

2014-09-05 

Beskrivning av ansökan om planändring, Viby Äng EtappE, norra delen 

Vi inkommer med ansökan om planändring av detaljplan 371, Viby Äng etapp E, 
norra delen, enligt följ ande: 

Gatumark skall justeras för att. 

1, Möjliggöra sophämtning och snöröjning i punkt 1 vilket rimligtvis kräver vändplan 
(omvandling av kvartersmark till gatumark), se bilaga 1. 

2, Omvandla gatumark till kvartersmark vid punkt 2, se bilaga 1. 

3, Möjliggöra dagvattenmagasin vid punkt 3, se bilaga 2. 

Kvartersmark inom markerad del av detaljplan (enligt bilaga 2) ändras så att: 

a, tvåvåningsbebyggelse medges i planområdet. 

b, flackare taklutning medges (5-14 grader) 

(Innebär att hushöjderna inte skjuter upp så högt vilket är i överensstämmelse med tanke 
i planbeskrivningen att höjderna i viss mån anpassas till det omkringliggande landskapet). 

c, Andra takfårger medges 

(Svart takpapp kommer vid flackare lutning än 14 gr att installeras. Det är även den 
taktäckning som Kalmarnäs gård har idag. Det finns även en planändring på detta inom 
området.) 

d, Förgårdsmarkens yta ökas 

(Som det är nu hamnar vissa tomter i helt fel väderstreck med tomter mot norr och öster. 
Det är också svårt att lösa parkering framför husen då fasader placeras 4,5m från gata.) 

e, Medge putsade fasader 

f, Möjliggöra parhus inom hela detaljplanen 

g, Ändra tomtstorlekarna så att minsta tomtstorlek för friliggande villor är 700 kvm och 
minsta tomtstorlek för parhus 400 kvm. 

h, Rensa bort"onödiga" planbestämmelser 

Väppeby Småstad AB 
Virebergsvägen 26, BV 
169 30 SOLNA 
Tel + fax 08 278077 

Personuppgifter skyddas enl. PuL



Vissa justeringar i ansökan kan komma att ske. Mail bifogas (bilaga 4) där planändringen i 
viss utsträckning förankrats internt inom kommunen. 

Kopior av köpebrev jämte registreringsbevis närslutes eftersom lagfartsansökan ännu inte 
registrerats. 

appeby Småstad AB 
Bilagor: 4 

7 
Personuppgifter skyddas enl. PuL
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Från: Klas Klasson <klas.klasson@habo.se> 
Till: Klas Ljungberg <klas.ljungberg@habo.se> Cc: Ernesto Fuentes <Ernesto.Fuentes@habo.se>, Anna-Karin Bergvall <anna
karin.bergvall@habo.se>, 
Datum: 07/09/2014 05:20PM 
Ämne: Möte med  om exploatering i Vibyäng 

Hej Klas, 
här är mina minnesant från mötet med  och arkitekt  om 
planförutsättningar för en utbyggnad av norra plandelen av d p 371 i Vi by: 

 företräder här företaget Rå by Gärde Fastighetsförvaltning AB som f n bygger 7 villor utmed 
Mosaikvägen i Skokloster. 

Frågor: ' 
Första etappen baseras på om det finns möjlighet att få bygglov för 6 parhus i den övre delen av 
området som i gällande d p 371 medger parhus med följande avsteg och om de kan bedömas som liten 
'lVVikelse: 

1. Mindre tomtstorlekar än den minsta tomtstorlek på 600kvm som angetts för parhus i d p (400-
500} 

2. Placering av huvudbyggnad längre från gata än de 4,5 m som krävs en l d p (ca 7 m} (bra för 
bilplats och tomtutfart l 

3. Putsinslag i fasad (d p kräver träfasa d} 

Eftersom storleken inte överstiger max byggrätt byggnadsarea per parhusdel (80kvm) bedöms 
preliminärt dessa avsteg från gällande d p kunna medges som "liten avvikelse" en l PBL 9 kap 31 b§ 
eftersom de är helt förenliga med syftet med planen, i en kommande bygglovsprövning. 

För den andra etappen med parhus och ev friliggande småhus krävs en planändring i områdets norra 
del där följande ändringar bör genomföras som ändring genom tillägg i ett enkelt planförfarande: 

1. En vändplats med snöröjningszon ordnas i östra delen (reglering av kvartersmark o gata} 
2. För den norra delen bör parhus i två våningar medges (idag enbart l-våning) vilket bygger på 

att  tagit fram en geoteknisk bedömning av området med förslag på bättre 
grundläggning med pålstöd. 

- 3. Ändra till flackare taklutning 
4. Medge andra takfärger 
5. Öka förgårdsmarkens yta 
6. Öka byggrätter ngt 

·~ 7. Rensa bort vissa "onödiga" planbestämmelser i nuvarande d p så att den blir med "tidstålig" 

Båda etapperna en l ovan är önskvärda som en del i kommunens samhällsutveckling eftersom de fyller 
i en viktig funktion i färdigställandet av Vi by-området. 

Bästa hälsningar 
Klas Klasson 
Kommunarkitekt/ tf Byggchef 

Håbo kommun 
Byggalodelningen 
Bygg- och Miljöfqrvaltningen 
746 80 BALSTA 
Telefon 0171-52740 
www.habo.se 
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Säljare: 

Köpare: 

Fastighet: 

Köpeskilling: 

Köpebrev 

Håbo Marknads AB (org. nr. 556106-8874) 
Sköldvägen 2 
7 46 50 Bålsta 

Väppeby Småstad AB (org nr 556964-0112) 
Virebergsvägen 26 BV 
169 30 Solna 

Fastigheten Viby 3:152 i Håbo kommun. 

Etthundrafemtiotusen (150 000:-) kronor. 

Håbo Marknads AB överlåter och forsäljer fastigheten Vi by 3:152 till Väppeby Småstad AB. 
Köpeskillingen har erlagts och kvitteras genom detta köpebrev. 

Bålsta 20 14-09-02 

Håbo Marknads AB 

.!6.~ 
Lars-Göran Bromander 

Väppeby Småstad AB 

Personuppgifter skyddas enl. PuL



Säljare: 

Köpare: 

Fastighet: 

Köpeskilling: 

Köpebrev 

Håbo Marknads AB (org. m. 556106-8874) 
Sköldvägen 2 
7 46 50 Bålsta 

Väppeby Småstad AB (org nr 556964-0112) 
Virebergsvägen 26 BV 
169 30 Solna 

Fastigheten Viby 3:151 i Håbo kommun. 

Sexmiljonersexhundratusen (6 600 000:-) kronor. 

Håbo Marknads AB överlåter och försäljer fastigheten Vi by 3:151 till Väppeby Småstad AB. 
Köpeskillingen har erlagts och kvitteras genom detta köpebrev. 

Bålsta 20 14-09-02 

Håbo Marknads AB 

Lars-Göran Bromander 

Väppeby Småstad AB 

Personuppgifter skyddas enl. PuL
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å~i Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverkel.se- www.bolagsverket.se 

Ärendenummer 
51518/2014 

Registreringsdatum 
2014-03-04 n t s 

l (3) 

RÅBY GÄRDE FASTIGHETSFÖRVALTNINGAB 
VIREBERGSV ÄGEN 28 BV 

Vi har registrerat ert ärende 

Org.nr: 
Firma: 

556964-0112 
Väppeby Småstad AB 

Bolagsverket har registrerat detta ärende om 

- nyregistrering 

169 30 SOLNA 

Företagets registreringsdatum är räkenskapsårets första dag och 

den första räkenskapsperioden: får v9:ra maximalt 18 ·m~nader. 
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~~~ Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771~670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se- www.botagsverket.se 

KALLELSE 

Kallesle sker genom brev med posten. 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556964-0112 
Objektels registreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

2014-03-04 2014-03-04 
Do~wmentet skapat Sida 

2014-03-04 13:18 3 (3) 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 
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Sidan borttagen pga. många personuppgifter



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-02 KS2015/18 nr 2015.29 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Val av ledamöter i Håbo kommuns ungdomsråd tillika 
representanter i styrgrupp för ungdomsarbete 
Sammanfattning 
Enligt den fastslagna arbetsordningen för Håbo kommuns ungdomsråd så 
ska kommunstyrelsen utse två (2) stycken representanter, i arbetsordningen 
benämnda som ungdomspolitiker, som utöver kommunstyrelsens ordförande 
ska representera Håbo kommun i ungdomsrådet. 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till representanter i 
ungdomsrådet samt styrgrupp för ungdomsarbete:  

  

 N.N. ()    

 N.N. () 
__________ 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Arbetsordning för ungdomsrådet 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-04-16 KS2011/15 nr 2014.1357 

 

Arbetsordning för ungdomsrådet 

Ungdomsrådets arbete och syfte  
Ungdomsrådet är ett fristående och partipolitiskt och religiöst obundet rådgivande organ av och för 
ungdomar i kommunen. Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Ungdomsrådet sammanträder 5 gånger 
per år. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter 
begär det. Mötena förläggs på icke skolpliktig tid.  
 
Ungdomsrådets verksamhet syftar till att: 

- öka ungdomars möjlighet till inflytande i kommunen 
- följa upp Demokratidag, hearings och handlingsplaner 
- formulera gemensamma visioner, utveckla idéer, förslag och lösningar  
- öka den kommunala kompetensen  
- vara remissinstans  
- ge kunskap i mötesteknik  
- utveckla kommunens ungdomsdemokrati och föreslå nya former för ungdomars delaktighet 
- medverka till att göra Håbo kommun till en attraktiv kommun för ungdomar att bo och leva i 

nu och i framtiden 
 

Ungdomsrådet är en lärande organisation där ungdomarna på sikt tar på sig ett ökat ansvar för rådets 
verksamhet. Kommunalråd, ungdomspolitiker, barn- och ungdomskoordinator, ungdomssamordnare 
och ungdomscoach har en stödjande roll i arbetet. Ungdomsrådet har möjlighet att bjuda in 
förvaltningarnas tjänstemän för att bidra med sakkunskap i frågor rådet vill veta mer om.  
 
Minnesanteckningar förs vid ungdomsrådets sammanträde. De justeras vid nästkommande möte, 
därefter delges de kommunstyrelsen och offentliggörs på kommunens hemsida.  
 
Ungdomsrådets uppgift 

- de frågor som ska komma upp på sammanträdet 
- utse vice ordförande 
- förslag och yttrande de arbetat fram 
- välja in personer som nominerats till rådet 
- föreslå ändringar i arbetsordningen  
- godkänna ungdomsrådets minnesanteckningar 

 
Rådet är beslutsmässigt när minst sju ledamöter är närvarande. Kommunalrådet fungerar som 
ordförande i rådet. Ungdomsrådet utser en vice ordförande som kan gå in i ordförandes ställe. Alla 
som ingår i ungdomsrådet har yttrande-, förslags-, och rösträtt. 
 
Mandatperiod och val  
För att kunna väljas till ungdomsrepresentant ska man bo eller gå i skolan i Håbo kommun. 
Ungdomsrepresentanter väljs på en mandatperiod av ett år enligt den mandatfördelning som 
kommunstyrelsen fastslagit (se nedan samansättning ungdomsråd). Fastställandet av nya ledamöte 
sker vid ungdomsrådets möte i oktober månad utifrån de nomineringar som inkommit från respektive 
enhet/elevråd med rätt att välja representant i ungdomsrådet. En ungdomsrådsperiod sträcker sig från 
november till oktober (12 månader), ledamot kan omväljas för fler mandatperioder.  
 
Styrgrupp för ungdomsdemokrati 



 

 REGLEMENTE 3 

 Datum Vår beteckning 

 2014-04-16 KS2011/15 nr 2014.1357 

 

De kommunala representanterna väljs av Kommunstyrelsen och ingår i Styrgrupp för 
ungdomsdemokrati med kommunalrådet som är ordförande, Barn- och ungdomskoordinator samt 
ungdomssamordnare.   

Sammansättning ungdomsråd 
Ungdoms representanter:  

 Fridegårdsgymnasiet och Kämpe  3 stycken representanter 

 Verkstan  2 st. ungdoms representanter 

 Slottsgården  2 st. ungdoms representanter 

 Polarna  3 st. ungdoms representanter 

 Futurum  2 st. ungdoms representanter 

 Gransäterskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Västerängsskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Läraskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Potentia education  2 st. ungdoms representanter 

 Sverigefinska rådet  3 st. ungdoms representanter 

 
Kommunala representanter: 

 Ungdomspolitiker  2 stycken representanter 

 Kommunalråd  1 stycken representant 

 
 

Arvoden 
Ungdoms representant arvoderas med 200 kronor per sammanträde. Ersättning för resor till och från 
sammanträde kan utbetalas mellan skola, arbete eller hemadress mot uppvisande av kvitto. Ingen 
ersättning utgår för eventuella sammanträden på ordinarie skoltid eller för annan typ av aktivitet än 
rent sammanträde. Ersättning för kommunala representanter regleras enligt ersättning för 
förtroendevalda. 
 
Förhindrad att delta vid sammanträde  
Har en ledamot förhinder att delta vid ungdomsrådets sammanträde ska det anmälas till Barn- och 
ungdomskoordinator. 
 
Avsägelse  
Att vara ledamot är frivilligt. Vill man inte längre vara med i Ungdomsrådet meddelas Barn- och 
ungdomskoordinator och den verksamhet man representerar som väljer en ny representant. 
 
Arbetsordning 
Ändringar i arbetsordningen beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med ungdomsrådet. 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-17 KS2014/162 nr 2014.3843 

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

 

 
Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 8, att anta reglemente för 
kommunala pensionärsrådet. Enligt beslutet har kommunstyrelsen rätt att 
ändra i reglementet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02, § 118, att revidera rådets 
reglemente genom att i reglementet tillägga att det inom pensionärsrådet ska 
finnas ett arbetsutskott. I samma beslut fick även kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att i samband med organisationsöversynen utreda 
pensionärsrådets och handikapprådets funktion samt att utreda lämpliga 
arbetsformer.  

Representationen i rådet behöver nu förändras på grund av 
omorganisationen i Håbo kommun. Rådets funktion behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdrag, varför ett förslag till revidering av 
pensionärsrådets reglemente har tagits fram.  I samband med revideringen 
har arbete gjorts för att försöka göra reglementen för både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga.  

Förslaget har varit på remiss hos pensionärsorganisationernas representanter 
som ingår i kommunala pensionärsrådet. Synpunkter på förslaget har 
beaktats. 

 

Beslutsunderlag 

– Reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterat 2013-07-23, hid 
2013.2092. 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad 
2014-11-04, hid 2014.3299.  

– Synpunkter från pensionärsorganisationernas representanter i 
kommunala pensionärsrådet, hid 2014.3792.  

– Kommunstyrelsens beslut 2013-09-02, § 118. 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att gällande reglemente, hid 2013.2092, 

upphävs. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet, hid 2014.3299.  



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-17 KS2014/162 nr 2014.3843 

 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunala pensionärsrådet 
Samtliga nämnder 
Administratör kommunstyrelsens kansli 

 



 

  1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-11-04 KS2014/162 nr 2014.3299 

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

 

 

 
Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR 
 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, främja goda miljöer och goda förhållanden i kommunen, bland annat för 
äldre personer och i nära samarbete med de äldres egna organisationer.  

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de äldre. I övregripande utredningar som kan ha beröringspunkter 
med de äldres situation ska en dialog etableras i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan 
inhämtas och beaktas. Rådet ska fungera som remissinstans i övergripande frågor som berör de 
äldre.  

Organisationernas företrädare ska i rådet aktivt arbeta för att påverka förändringar i den 
kommunala verksamheten som kan beröra de äldre. De ska informera om och ge förslag till 
lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör de äldres förhållande i samhället. 
Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som rör de äldre i 
kommunen.  

Rådets sammansättning 
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
följande organisationer ska beredas representation i rådet genom att respektive organisation utser 
representanter och ersättare enligt följande: 

Organisation   Representation  

Anhörigföreningen i Håbo: En ledamot och en ersättare 

Pensionärernas Riksorga- 
nisation, PRO, Håbo   Två ledamöter och en ersättare 
 
 
Sveriges Pensionärsförbund. 
SPF, Håbo    Två ledamöter och en ersättare 
 



 

  2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-11-04 KS2014/162 nr 2014.3299 

 

Finska föreningen/pensionärs- 
grenen, Håbo    En ledamot och en ersättare 

Före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, ska kommunstyrelsens kansli underrättas 
om vilka ledamöter och ersättare som organisationen utsett att ingå i rådet. Övriga organisationer 
med inriktning mot äldrefrågor kan adjungeras till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Övriga ledamöter och ersättare utses genom beslut i följande nämnder som därmed utser en 
ledamot och en ersättare från vardera: Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och bygg- 
och miljönämnden. 

Rådet utgörs därmed av nio ledamöter och sju ersättare. 

Arbetsutskott 
Inom pensionärsrådet ska det finnas ett arbetsutskott som sammanträder före rådets 
sammanträde, vid behov. Arbetsutskottet ska bestå av pensionärsrådets ordförande, vice 
ordförande samt tre andra ledamöter från pensionärsrådet. Utskottets ledamöter utses av 
pensionärsrådet. Utskottets ledamöter bör representera olika föreningar.  

Organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser rådets ordförande som bör vara densamma som är ordförande i 
kommunala handikapprådet. Ordföranden ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Rådet utser 
inom sig vice ordförande vilken ska företräda pensionärsorganisationerna. 

Som sekreterare i rådet, förordnas en tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling.  

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. Justeraren bör vara en ordinarie ledamot enligt ett roterande schema. 

Förslag till förteckning över ärenden, som skall behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skriftlig kallelse med föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och för kännedom till 
rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträden. 

Protokoll skall delges kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden 
samt till de andra som berörs. 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 
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Ekonomiska ersättningar 
Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter, 
närvarande ersättare samt adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för 
kommunens arvoden. 

Utbildning 
Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, bör erhålla utbildning minst en 
gång per år. 

Ändring av reglementet  
Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente. 

Giltighet 
Detta reglemente gäller från och med 2015-02-17 och gäller tills vidare.  

__________ 
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H BO KOMMUN 
KOtMINSTYRELSENS FORVALlNING 

INKOM 

2014 -12- 1 Q, 
Till 
Kommunstyrelsen 
Håbo kommun 

Ärende: Förslag till korrigering/ändring av reglemente för 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Arbetsuppgifter 
tredje raden med de äldres situation ska en dialog etableras i god tid före 
beslut så att rådets synpunkter inhämtas och beaktas .Rådet ska fungera 
som en remissinstans i frågor som rör de äldre i kommunen. 

Organisationens företrädare ska i rådet aktivt arbeta för att påverka 
förändringar i den kommunala verksamheten som kan beröra de äldre. De 
ska informera om och ge förslag --------

Arbetsutskottet 
Inom KPR ska det finnas ett arbetsutskott som sammanträder före varje 
KPR:s sammanträde samt om så erfordras vid behov. 

Organisation 

Kommunstyrelsen utser ordförande för rådet som bör vara densamma 
som är ordförande i kommunala handikapprådet. Ordförande ska--- --

ta bort reducering av sammanträde till 3 vid ny mandatperiod. 
Kommentar: Vid ny mandatperiod anser vi det vara mycket angeläget att 
sammanträde hålles så snart som möjligt med den nya uppsättningen av 
ledamöter för ömsesidig information och planering inför kommande 
verksamhet. 

Bålsta 141210 

. \ , --~,! / 

. ,- ( I~L 7 7 1 /. L /l y_) --..._./ 
Arvid Rönnholm 
Finska fören in ' n 

6:~~ ~~d~ 
Yvonne Lindström 
SPF 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Uttergård, Administratör 
 0171-525 61 
caroline.uttergard@habo.se 

 

 

 
Förslag till revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR 
(Föreslagen förändring markeras nedan i texten)  

 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden bland annat för äldre personer, och i nära samarbete med de äldres 
organisationer främja goda miljöer goda förhållanden i kommunen. 

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för pensionärsorganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 

Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de äldre och därvid inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i nämnder eller styrelse. 

Organisationernas företrädare kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades förhållande i samhället. Således skall 
kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan i frågor som rör de äldre i kommunen. 

Rådet sammansättning 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
följande organisationer ska beredas representation i rådet genom att respektive organisation utser 
representanter och ersättare enligt följande: 

Organisation   Representation  

Anhörigföreningen i Håbo: En ledamot och en ersättare 

Pensionärernas Riksorga- 
nisation, PRO, Håbo   Två ledamöter och en ersättare 
 
Sveriges Pensionärsförbund. 
SPF, Håbo    Två ledamöter och en ersättare 

mailto:caroline.uttergard@habo.se
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Finska föreningen/pensionärs- 
grenen, Håbo    En ledamot och en ersättare 

Före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, ska kommunstyrelsens kansli underrättas 
om vilka ledamöter och ersättare som organisationen utsett att ingå i rådet. Övriga organisationer 
med inriktning mot äldrefrågor kan adjungeras till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Övriga ledamöter och ersättare utses genom beslut i följande nämnder som därmed utser en 
ledamot och en ersättare från vardera: Kommunstyrelsen, socialnämnden och miljö- och 
tekniknämnden. 

Rådet utgörs därmed av nio ledamöter och sju ersättare. 

Arbetsutskott 

Inom pensionärsrådet ska det finnas ett arbetsutskott som vid behov sammanträder. 
Arbetsutskottet ska bestå av pensionärsrådets ordförande, vice ordförande samt tre andra 
ledamöter från pensionärsrådet. Utskottets ledamöter utses av pensionärsrådet.  

Organisation och arbetsformer 

Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland nämndspolitikerna 
och vice ordförande bland företrädare för pensionärsorganisationerna. 

Som sekreterare i rådet, förordnas en tjänsteman från den förvaltning i vars nämnd rådets 
ordförande är representerad. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. 

Förslag till förteckning över ärenden, som skall behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och för kännedom till 
rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträden. 

Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av rådets beslut. Protokoll skall delges 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt till de kommunen verksamma pensionärsorganisationer 
som inte är representerade i rådet. 
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Närvarande ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 

Ekonomiska ersättningar 

Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter, 
närvarande ersättare samt adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för 
kommunens styrelser och nämnder. 

Utbildning 

Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, ska erhålla utbildning, dock vid 
minst ett tillfälle per år. 

Ändring av reglementet  

Kommunstyrelsen rätt att ändra i detta reglemente. 

__________ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄPESPROTOKOLL 

~. . ~ 

D"atum · ' 
KOMMUN 2013~0~~02 

· . . 

Kqrnmunstyrelsen 

f<S § 118 KS 2013/1 

Beslut om inrättandet av ett arbetsutskott till kommunala hand i." 
kapprådet, KHR 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012-.12-28 
efterfrågat en förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 

. av ett arbetsutskott inom rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2013-01-22, § 9 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda frå
gan om inrättandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma med 
förslag om fmtsatt hantering. 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning där rådets behov 
av ett arbetsutskott utvärderats och vägts mot den ekonomiska kostnad som 
inrättandet av ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 

Kommunkansliets bedömning 
Vid bedömning av handikapprådets behov av ett arbetsutskott i fårhållande 
till de ekonomiska kostnaderna som detta skulle innebära för Håbo kom
mun, gör kommunkansliet bedömningen att rådets behov är övervägande. 
De :främsta anledningama till att denna bedömning görs är får att fårbättra 
rådets möjligheter till information och påverkan. 

Kommunkansliet föreslår att fem personer flnns representerade i ett arbets
utskott. Dessa personer skulle lemma bestå av handikapprådets ordförande, 
vice ordförande samt tre personer som representerar både handikapprådet 
och HSO. Kommunkansliet föreslår att bestämmelserna om arbetsutskott in
förs i reglemente för både kommunala handikapprådet och kommunala pen
sionärsrådet 

Ä ven om handikapprådets arbete skulle förbättras genom inrättande av ett 
arbetsutskott så kvarstår frågetecken kring hur Håbo kommun vill använda 
sig av inte bara handikapprådet utan även av pensionärsrådet samt vad de 
två råden vill få ut av H åbo kommun. Det kvarstår även därefter att finna 
hur råden bör vara utfonnade för bästa möjliga funktion. 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2013 om en ny organisation för Håbo 
kommun som ska införas år 2015. Fullmäktige gav då även kommunstyrel
sen i uppdrag att återkOlruna till kommunfullmäktige med förslag till regle
menten och andra förändringar som bedöms nödvändiga för organisations
förändringen. Kormnunlcansliet fårslår att både det komrnunala handilcapp
råd~ts och det kommuna:la pensionärsrådets funktion utreds och tydliggörs i 
~EJmband med · organi~atio:tlsfårä:ndri:ngen. En utredning bör även se över al
te.matlva ai-betsnppläggför råden, det (/ill säga formen fdr rådens srumnan
träden och möjligb.eter till förberedelser. De båda rådens medlemmar bör 
rned fordel involveras i detta arbete. 

---- ...__..:...__..- -----.--- - ---- - -
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'HÅBO 
!<OMMUN 

· Kommunstyrel$en 

KS § 118 KS 2013/1 

Beslutsunderlag 
Utredning om fårslag om inrättande av ett arbetsutskott till KHR, date
rad 2013-07-23 
Beslut från koromnnstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22, § 9 -
Framställan från det kommunala handikapprådet, daterad 2012-12-21 
Förslag till nytt reglemente for kommunala handikapprådet, daterad 
2013-07-23 
Förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad 
2013.:07-23 
Tjänsteskrivelse 2013-07-23 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 95. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar att ett arbetsutskott inrättas inom det kommunala han- -
dik:apprådet. 

2. Styrelsens förvaltning får i uppdrag att införa regleringen med ett ar
betsutskott i reglemente för handikapprådet och p~nsionärsrådet. AJ:
betsutskotten består av respektive råds ordfdrande, vice ordförande samt 
tre ledamöter. 

3. Styrelsens forvaltDing får i uppdrag att i samband med organisations
översynen utreda pensionärsrådets och handikapprådets funktion samt 
att utreda lämpliga arbetsformer. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kmmnundirektör 
Administratör kommunstyrelsens kansli 
Kommunala handikapprådet 
Kommunala pensionärsrådet 

- < • 

-. l o 

UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.224B 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 

Val av ledamot, ersättare samt ordförande i det kommunala 
pensionärsrådet, KPR 

Sammanfattning 

Enligt föreslaget reglemente för det kommunala pensionärsrådet, KPR, så 
ska kommunstyrelsen utse en (1) ledamot och en ersättare i rådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordförande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse ledamöter och ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet, KPR att gälla till och med 2018-12-31: 

N.N ()  Ordförande 

N.N ()  Ersättare 

 

__________ 

Beslutsexpediering 

Samtliga nämnder och pensionärorganisationer 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Susanne Nyström, Nämndsekreterare/administratör 
0171 525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

 

 

Revidering av reglemente för kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 

2011-02-28 beslutade kommunfullmäktige om reglemente för kommunala 
handikapprådet. Enligt beslut KF § 7/2011, har kommunstyrelsen rätt att 
ändra i reglementet. 

En revidering av reglementet gjordes 2013-09-02, § 118, där bland annat ett 
arbetsutskott för rådet tillkom. I samma beslut fick även kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att i samband med organisationsöversynen utreda 
pensionärsrådets och handikapprådets funktion samt att utreda lämpliga 
arbetsformer.  

Representationen i rådet behöver nu förändras på grund av 
omorganisationen i Håbo kommun. Rådets funktion behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdrag, varför ett förslag till revidering av 
handikapprådets reglemente har tagits fram.  I samband med revideringen 
har arbete gjorts för att försöka göra reglementen för både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga.  

Förslag till revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet har 
varit på remiss hos HSO (handikapprörelsens samarbetsorgan) i Håbo. 
Synpunkter på förslaget har beaktats.  

Beslutsunderlag 

– Reglemente för kommunala handikapprådet, 2011-01-18, 2013.2070 

– Reviderat reglemente för kommunala handikapprået, 2014-11-04, Hid. 
2014.3300 

– Yttrande från HSO, 2014-12-15, Hid. 2014.3803 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva gällande reglemente med Hid. 
2013.2070 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta det reviderade reglementet för 
kommunala handikapprådet med Hid. 2014.3301 

__________ 

Beslutsexpediering 

Kommunala handikapprådet 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Susanne Nyström 
Nämndsekreterare/administratör 
0171 525 91 
susanne.nystrom@habo.se 

 

 

 

Revidering av reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 

Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden, främja goda miljöer och goda förhållanden i kommunen, bland annat för 
personer med funktionshinder och i nära samarbete med de funktionshindrades egna 
organisationer.  

Kommunens handikappråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för handikapporganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de funktionshindrade. I övergripande utredningar som kan ha 
beröringspunkter med den funktionshindrades situation ska en dialog etableras i god tid före 
beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas och beaktas. Exempelvis ska rådet fungera som 
remissinstans i övergripande frågor som berör funktionshindrade i kommunen.  

Organisationernas företrädare ska i rådet aktivt arbeta för att påverka förändringar i den 
kommunala verksamheten som kan beröra funktionshindrade. De ska informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades 
förhållande i samhället. Således ska kommunala handikapprådet vara ett referensorgan i frågor 
som rör funktionshindrade i kommunen. 

Rådet sammansättning 
Kommunala handikapprådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
de organisationer som är knutna till handikapprörelsens samarbetsorgan HSO i Håbo ska beredas 
representation i rådet genom att HSO utser representanter från dessa. Före den 1 november det år 
kommunfullmäktige väljs, ska kommunstyrelsens kansli underrättas om vilka ledamöter och 
ersättare som organisationen utsett. Organisationer som inte är knutna till HSO kan adjungeras 
till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Anhörigföreningen i Håbo ska representeras i rådet av en ledamot och en ersättare. 

Fem ledamöter och fem ersättare utses av HSO. Ersättarna bör utses bland organisationer som 
inte har ordinarie representation i rådet. 

Övriga fyra ledamöter och fyra ersättare utses genom beslut i följande nämnder som därmed 
utser en ledamot och en ersättare från vardera: kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
bygg- och miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 

Rådet ska därmed bestå av 10 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. 
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Arbetsutskott 
Inom handikapprådet ska det finnas ett arbetsutskott som sammanträder före rådets 
sammanträde, vid behov. Arbetsutskottet ska bestå av handikapprådets ordförande, vice 
ordförande samt tre andra ledamöter från handikapprådet. Utskottets ledamöter utses av 
handikapprådet och bör representera olika föreningar. 

Organisation och arbetsformer: 
Kommunstyrelsen utser rådets ordförande som bör vara densamma som ordförande för 
kommunala pensionärsrådet, KPR. Ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen. 
Handikapprådet utser inom sig vice ordförande bland företrädare för organisationerna. 

Som sekreterare i rådet, förordnas en tjänsteman från kommunstyrelsens förvaltning. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling.   

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde förs protokoll, som godkänns av ordförande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. Justerare bör vara en ordinarie ledamot enligt ett roterande schema.  

Förslag till förteckning över ärenden, som ska behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
ska delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skriftlig kallelse med föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för kännedom till 
rådets ersättare, senast en vecka före rådets sammanträden. 

Protokoll ska delges kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, HSO och andra som berörs. 

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare, har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 

Ekonomiska ersättningar 
Sammanträdesarvoden, ersättning för resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter samt 
närvarande ersättare och adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för 
kommunens arvoden. 

Utbildning 
Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, bör erhålla utbildning minst en 
gång per år. 

Ändring av reglementet  
Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente. 

Giltighet 
Detta reglemente gäller från och med 2015-02-17 och tills vidare. 



'HÅBO SA!VIM~NTRÄOESP.ROTOKOLL 
'·. 

Datum ·! • 

KOMMUN 2013~09~02 . 

Kqmmunstyrelsen 

1<8 § 118 KS 2013/1 

Beslut om inrättandet av ett arbetsutskott till kommunala hand i- · 
kapprådet, KHR 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012.,12-28 
efterfrågat en fårändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 

. av ett arbetsutskott inom rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2013-01-22, § 9 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda frå
gan om inrättandet av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma med 
fårslag om fo11satt hantering. 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredrling där rådets behov 
av ett arbetsutskott utvärderats och vägts mot den ekonomiska kostnad som 
imättandet av ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo kommun. 

Kommunkansliets .bedömning 
Vid bedömning av handikapprådets behov av ett arbetsutskott i förhållande 
till de ekonomiska kostnaderna som detta skulle innebära fd1; Håbo kom
mun, gör kommunkansliet bedömningen att rådets behov är övervägande. 
De främsta anledrlingama till att de1ma bedömning görs är för att förbättra 
rådets möjligheter till information och påverkan. 

Kommunkansliet föreslår att fem personer finns representerade i ett a,t·bets
utslcott. Dessa personer skulle kunna bestå av handikapprådets ordförande, 
vice ordförande samt tre personer som representerar både handikapprådet 
och HSO. Kornmunkansliet föreslår att bestämmelserna on1 arbetsutskott in
förs i reglemente för både kommunala handikapprådet och kommunala pen
sionärsrådet 

Ä ven om handikapprådets arbete skulle fårbättras genom inrättande av ett 
arbetsutskott så kvarstår frågetecken laing hur Håbo kommun vill använda 
sig av inte bara handikapprådet utan även av pensionärsrådet samt vad de 
två råden vill få ut av Håbo kommun. Det levarstår även därefter att finna 
hur råden bör vara utformade får bästa möjliga fimktion. 

Kommunfullmäktige beslutade i april2013 om en ny organisation för Håbo 
komn1un som ska infåras år 2015. Fullmälctige gav då även kommunstyrel
sen i uppdrag att återkomma tillkommunfullmäktige med fårslag till regle
menten och andra förändringar som bedöms nödvändiga för organisations
förändringen. Kormnunkansliet förslår att både det konununala handikapp
rådets och det kommunala pensionärsrådets funktion utreds och tydliggörs i 
s8mband med· organi~atiousföränclringen. En utredning bör även se över al
tenm.tlva ai-betsupplägg 'får råden, det 'lill säga formen får rådens samman
träden och möjligheter till förberedelser. De båda rådens medlemmar bör 
m~d fördel involverB..s i detta arbete. 

Nr 20'13.2248 
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Kommunstyreh:;en 

KS § 118 KS 2013/1 

Beslutsunderlag 
Utredning om forslag om inrättande av ett arbetsutskott till KHR, date
rad 2013-07-23 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22, § 9 -
Framställan från det lcormnunala handikapprådet, daterad 2012-12-21 
Förslag till nytt reglemente för kornrntmala handilcapprådet, daterad 
2013-07-23 
Förslag till nytt reglemente for kommunala pensionärsrådet, daterad 
2013..:07-23 
Tjänsteskrivelse 2013-07-23 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-08-20, § 95. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsel1 beslutar att· ett arbetsutskott inrättas inom det kommunala han
dikapprådet. 

2. Styrelsens förvaltning får i uppdrag att införa regleringen med ett ar
betsutskott i reglemente får handilcapprådet och pensionärsrådet Ar
betsutskotten består av respektive råds ordförande, vice ordförande samt 
tre ledamöter. 

3. Styrelsens förvaltning får i uppdrag att i samband med organisations
översynen utreda pensionärsrådets och handikappråd-ets funktion samt 
att utreda lämpliga arbetsformer. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kommundirektör 
Administratör kommunstyrelsens kansli 
Kommunala. handikapprådet 
KonunW1ala pensionärsrådet 

._l . 

·. '. 

UTDRAGSBES1YRKNING 

·. 

Nr 2013.224B 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-07-23 

Vår beteckning 

KS 2011/6 nr 2013.2070 

Kommunstyrelsens förva ltning 
Kommunstyrelsens kans li 
Caroline Uttergård, Administratör 
0171-525 61 

caroline.uttergard@habo.se 

Förslag till revidering av reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 

(Föreslagen förändring markeras nedan i texten) 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 

Allmänt 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja fårutsättningatna får goda 
levnadsförhållanden bland annat får personer med funktionshinder, och i nära samarbete med de 
funktionshindrades egna organisationer främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunens handikappråd är ett organ får samråd och ömsesidig infonnation mellan företrädare 
för handikapporganisationerna å ena sidan och kommunens nämnder och styrelse å andra sidan. 
Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess 
synpunkter beaktas. 

Arbetsuppgifter 

Kommunen skall infmmera rådet om planer får förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör de funktionshindrade och därvid inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendens handläggning i nämnder eller 
styrelse. 

Organisationernas företrädare kan i rådet aktivt arbeta för föränchingar i den komrotmala 
verksamheten. De kan informera om och ge fårslag tilllämpliga anpassningar av det 
verksamhetsutbud, som berör de funktionshindrades fårhållande i samhället. Således skall 
kommunala handikapprådet vara ett referensorgan i frågor som rör funktionshindrade. 

Rådet sammansättning 

Kommunala handikapprådet är organisatmiskt knutet till kommunstyrelsen. Representanter för 
de organisationer som är knutna till handikapprörelsens samarbetsorgan HSO i Håbo ska beredas 
representation i rådet genom att HSO utser representanter. Före den l november det år val till 
kommunfullmäktige sker, ska kommunstyrelsens kansli underrättas om vilka ledamöter och 
ersättare som organisationen utsett. Organisationer som inte är knutna till HSO kan adjungeras 
till rådets sammanträden, efter beslut i rådet. 

Anhörigfåreningen i Håbo ska representeras i rådet av en ledamot och en ersättare. 

Fem ledamöter och fem ersättare utses av HSO. Ersättarna ska utses bland organisationer som 
inte har ordinarie representation i rådet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-07-23 

Vår beteckning 
KS 2011/6 nr 2013.2070 

Övriga fem ledamöter och fem ersättare utses genom beslut i följande nämnder som dänned 
utser en ledamot och en ersättare från vardera: Kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, 
bildningsnämnden och miljö- och tekniknämnden. 

Rådet skall därmed bestå av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare får tid som sarrunanfaller 
med mandattiderna får kommunstyrelsens ledamöter. 

Arbetsutskott 

Inom handikapprådet ska det finnas ett arbetsutskott som vid behov sammanträder. 
Arbetsutskottet ska bestå av handikappt·ådets ordförande, vice ordförande samt tt·e andra 
ledamöter från handikapprådet. Utskottets ledamöter utses av handikapprådet. 

Organisation och arbetsfonner: 

Handikapprådet utser inom sig ordfårande och vice ordförande. Ordfårande utses bland 
nämndspolitikerna och vice ordfårande bland fåreträdare får organisationerna. 

Som sekreterare i rådet, fårordnas en tjänsteman från den fårvaltning i vars nämnd rådets 
ordfårande är representerad. 

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller mer än hälften av 
rådets ledamöter begär det. 

Vid sammanträde fårs protokoll, som godkätms av ordfårande samt justeras av en av rådet 
utsedd ledamot. 

Förslag till fårteckning över ärenden, som skall behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag 
skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt, att vidare information och beredning 
underlättas. 

Skliftlig kallelse jämte foredragningslista. utsänds till rådets ledamöter och för kätmedom till 
rådets ersättare, senast en vecka fåre rådets sammanträden. 

Protokollsutdrag tillställes dem som är berörda av rådets beslut. Protokoll skall delges 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt till HSO samt till de i kommunen verksanuna 
handikapporganisationer som inte är representerade i HSO. 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid rådets sanunanträden. 
Adjungerade har yttranderätt. 



3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-07-23 
Vår beteckning 

KS 2011/6 nr 2013.2070 

Ekonomiska ersättningar 

Sammanträdesarvoden, ersättning for resor och traktamenten utgår till ordinarie ledamöter samt 
ersättare och adjungerade, enligt de bestämmelser och regler som gäller för kommunens 
fortroendeval da. 

Utbildning 

Ledamöter och ersättare och efter beslut i rådet adjungerade, ska erhålla utbildning dock minst 
vid ett tillfälle per år. 

Ändring av reglementet 

Kommunstyrelsen har rätt att ändra i detta reglemente. 

Beslutat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 7 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-02 KS2015/16 nr 2015.23 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Val av ledamot, ersättare och ordförande i det kommunala 
handikapprådet, KHR 
Sammanfattning 
Enligt föreslaget reglemente för det kommunala handikapprådet, KHR, så 
ska kommunstyrelsen utse en (1) ledamot och en ersättare i rådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordförande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse ledamöter och ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet, KHR att gälla till och med 2018-12-31: 

N.N ()  Ordförande 

N.N ()  Ersättare 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder  
HSO Håbo 

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-10 KS2014/132 nr 2014.3736 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Val av ledamöter i näringslivsrådet 
Sammanfattning 
Enligt reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd så ska det finnas ett 
näringslivsråd knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet ska 
sammanträda fyra gånger per kalenderår och utifrån kommunstyrelsens 
ansvara för övergripande näringslivsfrågor: 

• stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet 

• skapa förståelse för aktörernas olika roller 

• yttra sig i ärenden som remitterats till rådet 

• bidra till att kommunens mål uppfylls. 

Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har 
hållits till kommunfullmäktige.  

Rådet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare enligt nedan: 

• Två representanter från kommunstyrelsen, väljs av kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens representanter väljs också till ordförande samt vice 
ordförande 

• Tre av näringslivet utsedda ledamöter, ledamöterna ska vara utsedda i 
samråd av samtliga näringslivsföreningar i Håbo kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunstyrelsen utse två 
representanter från kommunstyrelsen till ordförande respektive vice 
ordförande i näringslivsrådet.  

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse ledamöter i näringslivsrådet enligt 
följande;  

 

X.X (X) ordförande 

X.X (X) vice ordförande  
__________ 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-12-10 KS2014/132 nr 2014.3736 

 

Beslutsexpediering 
Matrikel 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 

 
 
 
 
 
 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-22, § 55 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-05-12 KS nr 2014.1633 

 

Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 

Allmänt 

Håbo kommuns näringslivsråd är knutet till kommunstyrelsen.  
 

Näringslivsrådet (Rådet) ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv och har till syfte att 
utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.  
 

Rådets uppgift 

Håbo kommuns näringslivsråd ska utifrån kommunstyrelsens ansvar för övergripande 
näringslivsfrågor;  
 

 stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet 
 skapa förståelse för aktörernas olika roller 
 yttra sig i ärenden som remitterats till rådet 
 bidra till att kommunens mål uppfylls 

 

Sammansättning, mandatperiod och arbetsformer 

Rådet är knutet till kommunstyrelsen 
 

Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits till 
kommunfullmäktige. 
 
Rådet består av fem ledamöter och inga ersättare: 
 

 Två representanter från kommunstyrelsen, väljs av kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsens representanter väljs också till ordförande samt vice ordförande 
 Tre av näringslivet utsedda ledamöter, ledamöterna ska vara utsedda i samråd av samtliga 

näringslivsföreningar i Håbo kommun. 
 
Från tjänstemannaorganisationen närvarar alltid kommundirektören, vd för Håbo Marknads 
AB/näringslivschef och rådets sekreterare på rådets sammanträden.  
 
Rådet får besluta om att adjungera deltagare för enskilda ärenden. 
 
Samtliga ledamöter och närvarande tjänstemän har rätt att ställa frågor i näringslivsrådet. Rådet äger 
dock ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger inte rätt att väcka ärenden i 
kommunstyrelsen. 

Administration 

Kommunsdirektören utser rådets sekreterare.  
 
Rådet ska sammanträda fyra gånger per kalenderår. Extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. I övrigt beslutar det rådet om sina egna 
rutiner. 
 
Kallelse till rådets sammanträden utfärdas av ordförande och ska på lämpligt sätt vara ledamöterna 
tillhanda senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall återföljas av föredragningslista. 



 

 REGLEMENTE 3 

 Datum Vår beteckning 

 2014-05-12 KS nr 2014.1633 

 

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Protokoll justeras av ordförande och i samband med varje sammanträde utsedd justerare senast 14 
dagar efter sammanträde. Protokollet delges rådets ledamöter eventuellt adjungerade och samtliga 
nämnder. Protokollet anmäls till kommunstyrelsen. 
 

Ersättning till förtroendevalda ledamöter och ersättare i rådet utgår enligt kommunfullmäktiges beslut 
om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda. 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-18 KS2014/100 nr 2014.3849 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hannah Rydstedt,  Kulturchef 
 0171 538 42 
 hannah.rydstedt@habo.se 

 

 
Svar på ansökan om extra föreningsbidrag från Bålsta Alpina för 
ny- och utbyggnad av lift i Teknikbacken, Granåsen  
Sammanfattning 
Bålsta Alpina har kommit in med ett medborgarförslag rörande 
liftanläggningen i Teknikbacken. Föreningens önskan är att kommunen går 
in som medfinansiär av nya liftar i backen. Nuvarande liftar anser man vara 
näst intill uttjänta. Samtidigt med utbytet av de befintliga liftarna önskar 
föreningen komplettera anläggningen med en särskild lift för små barn.   

Projektbudgeten är beräknad till 8Mnkr och Bålsta Alpinas önskan är att 
kommunen beviljar ett föreningsstöd på 2Mnkr. Klubben har som ambition 
att söka resterande medel från Allmänna arvsfonden, idrottslyftet och 
Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse. 

Medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda medborgare inte av 
juridiska personer, men efter dialog med förening ändrades framställan till 
att avse ett extra föreningsbidrag. 

Skidverksamhet på anläggningen sedan tidigt 1980-tal. I avtal från 1981 
mellan kommunen och Friluftsfrämjandet reglerat dispositionen av 
anläggningen genom att kostnadsfritt upplåta teknikbacken under tiden 1981 
-1991. Förningen erhöll även ett driftbidrag motsvarande kommunens 
nettodriftskostnader, beloppet skulle vara värdesäkrat under perioden. I 
avtalet regleras även avgiften för liftkort och införskaffandet och skötsel av 
snökanon. Kommunen ska ansvara för att det finns lift under 
dispositionstiden motsvarande den som fanns när avtalet tecknades. 

Någon dokumentation och när liften ursprungligen byggdes och vem som 
bekostade anläggningen har inte gått att spåra. 

Vid denna tidpunkt arrenderade kommunen marken av Stiftsnämnden i 
Uppsala. Kommunen är nu ägare till marken.  

Avtalet från 1981 omförhandlas och ett nytt avtal trädde i kraft den 1 juli 
1994. I detta avtal regleras nyinvesteringar och underhåll. I avtalet står ” att 
fondera eventuellt överskott från verksamheten till nyinvesteringar och 
underhåll av utrustning och de byggnader som krävs för teknikbackens 
drift” 

Denna skrivning har funnits kvar i avtalstexten fram till 2012 då avtalet 
ersattes av ett rent driftavtal där kommun och förening var överens om ett 
årligt driftbidrag.  Villkoret för utbetalning av bidraget är att föreningen ska 
möjliggöra alpin skidåkning i teknikbacken, både för föreningsmedlemmar 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-12-18 KS2014/100 nr 2014.3849 

 

och för allmänheten. Bidraget är kronor 80 000.- per år. Avtalet gäller från 1 
januari 2013 till och 31 december 2015 

 

Kultur och Livsmiljös yttrande  

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka 
lokal/driftbidrag för att subventionera en del av drift och 
underhållskostnader som föreningen har för egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.nr 2008.548). Lokal /driftbidrag kan sökas med max 50% av 
föreningens nettokostander dock lägst 10%. Maxbeloppet för detta bidrag är 
150 000 kronor. Föreningens ansökan om extra driftbidrag avslås med 
motiveringen att driftbidrag inte kan sökas för investeringar. 

 

Beslutsunderlag 
– Ansökan från
– Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun 

KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 
 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Bålsta Alpinas ansökan om extra 
föreningsbidrag med hänvisning till Regelverk för Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, punkten 5 
Lokalbidrag/driftbidrag.  
 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kulturchef 

Kanslichef 

Sökande 

Personuppgifter skyddas enl. PuL



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-07 KS nr 2015.50 

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

 

 
Attesträtt år 2015 
Sammanfattning 
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 
följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 
– Attestförteckning  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2015 till angivna 
befattningar i bilaga. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 



 

Attestförteckning
Gällande både driftredovisning och investeringsredovisning
Kommunstyrelsen
Gäller 2015-01-01--2015-12-31
Rev datum: 

Attesträtt beslutad av nämnd/styrelse
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns Befattning Namn

kr per faktura
11100 10100 - 10110, 11000 500 000 Kommunfullmäktiges ordförande Ulf Winberg
11200 10200 Valnämnd 500 000 Valnämndens ordförande Fred Rydberg
12000 12000 Revision 500 000 Revisionsnämndens ordförande Bertil Berglund
13000 10300 - 10999, 13300, 

13410 2 000 000 Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund

13001 10340 100 000
Ordförande kultur- och 
livsmiljöutskottet Håkan Welin

13002 10350 100 000 Ordförande tekniska utskottet Christian Nordberg
13000-99999 13000-99999 10 000 000 Kommundirektör Per Kjellander

Gäller 20150101-20151231
Attesträtt beslutad av förvaltningschef el motsvarande
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns, Befattning Namn

kr per faktura

13010
13000, 13010, 13500,  
27000, 27500, 92700 10 000 000 Kommundirektör Per Kjellander

13011 13001, 13800 500 000 Kanslichef Jonas Eliasson
13012 92640 500 000 Kommunikationschef Karin Bärudde
130123 92660 500 000 Enhetschef kontaktcenter Domenica Gerlach

13013
21510, 21515, 99170, 
99180 2 000 000 Plan- och utvecklingschef Klas Ljungberg

130132 21520, 21525 2 000 000 Plan- och utvecklingschef Klas Ljungberg
13422 92400 500 000 IT-chef Håkan Tapani
13430 92200, 92230 500 000 Personalchef Tarja Dahlin
13431 92100, 92500, 99* 25 000 000 Ekonomichef Vipul Vithlani
13450 92300 500 000 Upphandlingschef Gudrun Lind
13800 36000 500 000 Kulturchef Hannah Rydstedt

13810
26310, 30000, 30100, 
35* 500 000 Enhetschef ung och hälsa Hans-Martin Hansen

13820
30000, 30100, 30200, 
31*, 34* 300 000 Enhetschef förening och anläggn Karin Gustafsson

13830
13600, 30100, 32000, 
36100, 92650 500 000 Enhetschef kultur och bibliotek Marie Holmqvist

Tekniska avdelningen
83000 91010-91012 5 000 000 Teknisk chef Anders Almroth
83100 76510-76551 500 000 VA-chef Thomas Högberg
83200 24310-73200 500 000 Gatu- och parkchef Ulla Lindroth Andersson
83220 34300 500 000 Badmästare Per Johansson
83400 91030 100 000 Städchef Yvonne Dalberg Borgstr
83600 91020-91040 1 000 000 Fastighetschef Lena Hagman
84000 77000-77030 1 000 000 Avfallschef Anna Darpe
89000-89599 44140 500 000 Kostchef Camilla Grandin
89600 45131 500 000 Kostchef Camilla Grandin
897** 40740 500 000 Bitr. kostchef Jenny Pettersson

Datum: Delegerat av:
Per Kjellander Kommundirektör
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Ungdom och Hälsa 
Hans-Martin Hansen 
Enhetschef 
072 528 50 11 
hans-martin.hansen@habo.se 

 

 

Förslag till ny struktur för nattvandring i Håbo kommun 
– Vuxenvandra i Håbo 

 

Sammanfattning 

Nattvandring i Bålsta har under innevarande år genomförts i samarbete med 
föreningar. Föreningen Nattvandring.nu har samordnat verksamheten och 
också stått som värdar. Nattvandring.nu har nu lagt ner sin verksamhet i 
Bålsta och en temporär lösning, där kommunen svarar för samordning och 
värdskap, har gjorts för hösten 2014. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att, från och med 2015, permanenta 
nattvandringsbidraget till en kostnad av 120 kkr. Av dessa delas 90 kkr ut 
som bidrag till deltagande föreningar och 30 kkr avsätts för samordning och 
värdskap.  

 

Beslutsunderlag 

- Policy – Regler för nattvandrande förening i Håbo kommun, 
2014-01-09 2013/153 nr 2013.3732 

- Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 11 

- Gyllene regler för vuxenvandrare, Tryggare Uppsala län, 
2014 

- Nattvandring Strängnäs 

Utredning 

 
Bakgrund 

Vid ett möte mellan Bålsta Nattvandring.nu, Kulturchef och Barn- och 
ungdomskoordinator den 9 september framkom det att de kommer att lägga 
ner sin verksamhet.  

 
Under innevarande år har verksamheten bedrivits genom att föreningar 
nattvandrat och fått ett bidrag för detta. Det huvudsakliga syftet med 
kommunens satsning på nattvandringsbidrag var att öka engagemanget för 
nattvandringen. Genom satsningen skulle en se om föreningslivet var 
intresserade av att nattvandra och ge Nattvandring.nu möjlighet att rekrytera 
nya nattvandringsvärdar. Därefter skulle nattvandringen utvärderas och 
beslut tas om den kunde fortsätta med stöd av nattvandring.nu eller om 
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Strängnäsmodellen var den bästa lösningen på en stabil 
nattvandringsstruktur.  
 
Kommunen och Nattvandring.nu har gått igenom den hittilsvarande 
nattvandringen. Kommunens satsning på nattvandringsbidrag har fallit väl 
ut avseende nattvandrande föreningar. Det har visat sig att föreningarna är 
intresserade av nattvandringsbidrag och att nattvandringarna har fungerat 
mycket bra. Nattvandrande förening har god kännedom om den kommunala 
geografin vilket underlättat nattvandringen. De har även god kontakt med 
kommunmedborgare inte minst ungdomar som deltar i föreningslivet.  
Nattvandringen har visat sig ha en lugnande och trygghetsskapande effekt 
och nattvandringsbidraget har visat sig vara värdefullt för föreningarnas 
barn och ungdomsverksamhet. Både nattvandrande föreningar och Bålsta 
nattvandring.nu har varit nöjda.  

Nattvandringen bygger på ideella krafters engagemang. Vår samlade 
bedömning är att utan ett nattvandringsbidrag riskerar engagemanget från 
föreningarna att upphöra. Några nya nattvandringsvärdar har dock inte 
anmält intresse för att ansluta sig och därför har Nattvandring.nu lagt ner sin 
verksamhet.  

Behovet av nattvandring kvarstår och för att klara hösten har en lösning 
gjorts mellan Kultur- och livsmiljö och Bålstapolarna där de går in som 
värdar för verksamheten.  
 
Den 1 oktober hölls ett möte mellan kommunen, nattvandring.nu och 
intresserade föreningar. Nattvandring.nu informerade och lämnade över 
verksamheten och en diskussion om hur nattvandring kunde fortsätta i 
Bålsta. Föreningarna var mycket intresserade av att fortsätta med 
nattvandringen och eventuellt även stå som värdar. 
 
Förslag till framtida nattvandring 

Förvaltningen föreslår att Strängnäsmodellen införs utifrån Håbos lokala 
förutsättningar med namnet Vuxenvandra i Håbo. Modellen innebär att 
föreningar tar på sig ansvar för att mobilisera medlemmar och upprätthålla 
nattvandring i Bålsta. 
 
Nattvandringsbidraget förseslå permanentas och en ny struktur för 
nattvandring mellan kommun och föreningsliv införs från och med 2015. 
Med en något sänkt ambitionsnivå, från 50 till 45 kvällar med nattvandring 
är kostnaden för detta 90 kkr/år. 
 

Bålstapolarna, som redan nu möter upp varje kväll det vandras, kommer 
även fortsättningsvis att vara en resurs som stödjer nattvandrarna. 
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Den samordning och det värdskap som Nattvandring.nu har stått för måste 
ersättas. Förvaltningen ser för närvarande två alternativa lösningar. Det 
första är att det cirkulerar mellan föreningarna, förslagsvis en termin i taget, 
och att föreningen får ett bidrag för detta. En förfrågan huruvida det finns ett 
intresse från föreningarna att ta på sig ansvar för samordning och värdskap 
har gjorts men ingen har ännu visat intresse. Det andra alternativet är att 
utöka öppettiden på Verkstan och att personalen där svarar för att samordna 
vandringen. Skulle ingen förening vara intresserad att ta på sig 
samordningsansvaret kommer Verkstan att svara för vårterminen 2015. 
Oavsett vilken lösning som slutligen väljs kommer kostnaden att uppgå till 
30 kkr/år. 
 
I Skokloster genomförs nattvandringar i mindre omfattning vid sk 
”riskhelger”. Detta drivs helt ideellt. Personalen vid Slottsgården kommer 
under våren 2015 att ta tag i frågan tillsammans med andra intressenter. 
Målet är att få till en liknande lösning som för Bålsta. 
 
Konsekvensbeskrivningar  
 

Barn och Unga 

Nattvandringarna är en del i att skapa en större trygghet i den offentliga 
miljön för huvudsakligen barn och unga. Rent allmänt har även en ökad 
vuxennärvaro en brottsförebyggande effekt. Att använda föräldrar, särskilt 
föräldrar knutna till föreningsverksamhet, innebär att de får en större 
kunskap om ungas livsvillkor utanför hem, skola och förening. Det innebär 
också att föreningar ges möjlighet att informera om just sin verksamhet 
direkt till unga. Genomförs förslaget innebär en smärre minskning av antalet 
nattvandringskvällar kommer en mindre försämring för barn och unga att 
ske. 
 

Ekonomi 

Kostnaden för att genomföra förslaget är 120 kkr/år. Den budget som finns 
för ungdomsarbete, fritidsgårdar och de kommunövergripande uppdragen 
inom ungdomspolitik, folkhälsa och brottförebyggande arbete, är så pass 
begränsade att det inte är möjligt att göra en omprioritering inom ram.  
Skulle ett mindre belopp än 120 kkr/år avsättas kommer en ytterligare 
minskning av antalet kvällar som nattvandras att ske. 
 
Miljö 

Nattvandringen genomförs huvudsakligen till fots och eventuella transporter 
med kollektivtrafik. Tidigare har en av kommunens tjänstebilar funnits till 
förfogande men kommer inte att användas i fortsättningen. Genomförs 
förslaget kommer det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunstyrelsen   

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2015 permanenta 
nattvandringsbidraget i Håbo kommun med 90 kkr/år. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att medel för samordning avsätts i 
Kultur- och Livsmiljös budget med 30 kkr/år. 

 

__________ 

 

 

Beslutsexpediering 

Enhetschef ung och hälsa, Kultur och livsmiljö 
Ekonomichef 
Förvaltningschef, socialförvaltningen 



 

 

 

POLICY 
               

Regler för nattvandrande förening i Håbo kommun 2014 

Dokumentansvarig: Barn- och ungdomskoordinator 
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 Datum Vår beteckning 
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Regler för nattvandrande förening i Håbo kommun 2014 

 
En ersättning för nattvandring införs för är att öka engagemanget för nattvandring i Håbo kommun. 
Nattvandrande förening som tilldelats nattvandringskväll och uppfyller kriterierna ersätts med 2000 
kr/kväll.  
 
Ersättningen utbetalas terminsvis. Avstämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs 
efter varje nattvandringshelg. 
 
Kriterier: 

 Förening som är berättigad till Håbo kommuns föreningsbidrag (reglemente KFN 2008/23) 
kan ansöka om att nattvandra.  

 Minsta antal nattvandrare per nattvandringskväll och förening regleras till minst 6 personer 
(minimiålder 18 år) mellan kl. 20.30- 24.00 ska uppfyllas för att ersättning ska utbetalas.  

 Ansökan om intresse för nattvandring ska inkomma till avdelning för kultur- och livsmiljö 
senast sista januari (för 2014 senareläggs tiden till tisdag den 18 februari) för vårterminen och 
senast sista juli för höstterminen. 

 Vid utförd nattvandring i enlighet med kriterierna ersätts föreningen med 2000 kronor per 
genomförd nattvandringskväll. Ersättningen utbetalas i efterhand terminsvis under juli och 
december månad.   

 Nattvandring möjliggörs för 50 stycken nattvandringstillfällen per år, 25 stycken per termin. 

 Förening med antagen drogpolicy behandlas med förtur vid tilldelning av nattvandringskväll. 

 Om antalet ansökningar överstiger 25 stycken per termin tilldelas nattvandringskväll via 
lottens hjälp.  

 Ersättningen utbetalas till nattvandrande förenings enligt kontouppgifter från kommunens 
föreningsregister. 

 
 



TRYGGARE UPPSALA LÄN
www.tryggareuppsalalan.se

- Gyllene 

regler fö
r 

vuxenvandrare!



 Gyllene regler för 
vuxenvandrare

• Vuxenvandra i grupper om minst två 
personer, tre rekommenderas.

• Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla 
hjälp om nödvändigt.

• Lyssna på och prata med ungdomarna.  
Agera rådgivande inom ramen för ”sunt 
förnuft”.

• Hjälp till med första förband eller ett 
telefonsamtal.

• Verka för samverkan med kommun, 
myndigheter, företag och andra grupper 
inom samhället.

• Som vuxenvandrare får man ALDRIG 
beslagta alkohol från någon, oavsett om 
det är barn, ungdomar eller vuxna. Det är 
endast Polis som får göra detta! 

• Är man osäker vid vuxenvandring – ta alltid 
kontakt med Polisen för råd och hjälp. 

• Gå aldrig in i något med risk för dig själv. 
• Avsluta när ni känner att det är tillräckligt, 

ibland går man hem kl 23, andra kvällar 
kanske man är kvar ute till 3 på morgonen. 
Lös gärna av varandra, några kanske är mer 
kvällspigga än andra! 

• Tydliga regler och riktlinjer är viktigt när 
det gäller vuxenvandring. Ingen får eller 
ska uppfattas som någon väktare, lagens 
förlängda arm eller medborgargarde. Vi är 
bara vanliga vuxna! 

VI får ALDRIG:
• uppträda och agera som väktare, 

ordningsvakt eller agera som myndighet
• leta igenom en persons tillhörigheter 

efter alkohol eller annat (får endast göras i 
nödsituation)

• beslagta alkohol/droger (endast polis får 
göra detta enligt lagstiftningen)

• visitera person (får endast göras i 
nödsituation) 

• vara SECURITY-personal vid festivaler eller 
andra arrangemang

• agera väktare eller ordningsvakt på 
kollektivtrafik

Glöm inte vilka  
vi är ute och  

vuxenvandrar för 

– VÅRA BARN OCH 
UNGDOMAR.

Viktiga telefonnummer:
112 – akut händelse – pågående brott.
113 13 – frågelinje : vad har hänt?
114 14 – till Polisen i ett läge som ej är akut för att 
göra en anmälan.

010-569 19 23 – Uppsalapolisens 
länskommunikationscentral (LKC)
Meddela alltid LKC att ni vuxenvandrar, var ni är 
samt kontaktperson och aktuellt telefonnummer. 
Meddela när ni avslutar. Vid storhelger kan vuxen-
vandrarna få ett nummer till stab eller Polisens yttre 
befäl.
Socialjouren Uppsala
Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter 
kontorstid. De ger råd och stöd samt arbetar med 
myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. 
Hit kan du ringa på kvällar och helger om du 
behöver hjälp. Tel: 018-15 00 00
Öppettider:
Måndag–Torsdag: 16.00–01.00, Fredag–Söndag: 
14.00–01.00, Storhelger: 12.00–01.00

Kommunens kontaktperson
charlotta.carlsson@habo.se Tel: 0171-528 71
(kl 09-16)

Bålstapolarna
Polarna finns ute i hela kommunen för att stödja 
alla ungdomar varje fredags- och lördagskväll 
mellan kl 20.00-02.00. Polarnas jourtelefon: Under 
Polarnas arbetspass kan alla i kommunen, såväl 
ungdomar som vuxna, ringa till polarbussen  
för att lämna tips eller ringa om hjälp:  
070-622 51 35. Du kan även skicka sms. Alla som 
kontaktar Bålstapolarna kan vara anonyma.

Övrig tid hänvisas till:
POLISEN 114 14 eller SOS 112

Våra tre ledord är:  
OBSERVERA – LARMA 

– NOTERA 

] SOS

Personuppgifter skyddas enl. PuL



STRÄNGNÄs KOMMUN 

Nattvandring 
i Strängnäs stad 2010 

N attvandringar 

Nattvandringar organiseras genom att föreningar tar på sig ansvar för att mobilisera och 
upprätthålla en sådan verksamhet. 

Nattvandringarna ska ske fredags- och lördagskvällar enligt schema mellan 19 och 24 och 
innehålla minst 7 vuxna på stan". Vid särskilda tillfållen (Valborg, skolavslutning, marknaden) 
dubbleras insatsen. 

N attvandringarna utgår från den Finningegården som har kvällsöppet både fredag och lördag. 
Nattvandrarna samlas på gården k119.00 

N attvandrarna ska återlämna sina västar enligt instruktion vid kvällsstart en. 

Kontakt med polisen och väktare skapas vid detta kvällsstarten. Telefonnummer erhålls. 

Kontakt med fritidsgården sker via telefon 0152-294 29 

Strängnäs kommun 

Nygatan 10 

645 so Strängnäs 

Tel 0152-291 00 

Fax 0152-290 DO 

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

Personuppgifter skyddas enl. 
PuL



STRÄNGNÄS KOMMUN 

En nattvandrare 

Som nattvandrare rör du dig ute bland barn och ungdomar under ungdomsintensiva 
dagar som Valborg, skolavslutning, halloween, lucia, marknaden samt under fredags
och lördagskvällar enligt schema. 

Nattvandrare är vare sig poliser, väktare eller sociala myndigheter, utan helt enkelt 
vuxna som vågar vara vuxna och som bryr sig om och vill bidra till en tryggare tillvaro 
för barn och ungdomar. 

Som nattvandrare är man ute bland ungdomarna för att skapa förtroende och 
trygghet, och för att hjälpa till om det behövs. Det kan handla om att låna ut mobilen, 
medla, plåstra om eller bara lyssna. 

Vid allvarligare situationer ska man observera och larma polis eller ambulans. Och 
kriminella handlingar ska alltid polisanmälas. 

Tydliga regler och riktlinjer är viktigt när det gäller nattvandring. Ingen som bär 'vår 
väst' får eller skall uppfattas som någon väktare, lagens förlängda arm eller 
medborgargarde. Vi är bara vanliga vuxna. 

REGLER 

• Går alltid tillsammans i grupperna om minst tre personer 
• Var synliga, observera och hjälp, tillkalla hjälp om det är nödvändigt. 
• Nattvandrarna "ser" ungdomarna, dvs ... 

Lyssnar på och pratar med ungdomarna, ger råd inom ramen för sunt förnuft, 
hjälper gärna till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem 

• Nattvandrarna är vuxna+ 20 år 
• Ingen alkoholförtäring i samband med nattvandring 
• Är vuxna - inte poliser 
• Ska använda västar märkta "Vuxna på stan"(kommunen fixar) 
• Går till fots enligt huvudsaklig rutt (följ karta eller instruktion du får på fritidsgården) 
• Kontaktar polis vid risk för bråk 
• Kontaktar väktare vid skadegörelse 

Strängnäs kommun 

Nygatan 10 

645 BO Strängnäs 

Tel 0152~291 00 

Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 



STRÄNGNÄS KOMMUN 

Här går nattvandrarna! 

Nattvandrarna följer huvudsakligen den rutt som finns på kartan. 

Vid upptakten på fritidsgården får nattvandrarna instruktioner om vilken rutt de ska 
nattvan dra, antingen enligt karta eller efter instruktioner vid det enskilda tillfåll et. 

Blå slinga nattvandras av en grupp som sedan ansluter till huvudslingan (svart). 
Under kvällens lopp går en grupp upp till Vasavallen och återvänder till huvudslingan. 

Särskilt viktiga platser; 

• Långberget/Utsikten 
• Långbergsskolan inkl Storken & Pelikanen 
• Vasavallen 
• Präntaren 
• Järnvägsstationen 
• Visholmen 
• Thomas Arena 
• Grassagården 
• Paulinska skolan 

Strängnäs kommun Tel 0152-291 DO 

Nygatan 10 Fax 0152-290 00 

645 80 Strängnäs 

ko m m u n s ty re l se n @stra n gna s. se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 



STRÄNGNÄs KOMMUN 

@strangnas.se 

2009-02-17 

Nattvandringar 2009, information mm 

Fyra föreningar har anmält intresse om att delta i projektet "Vuxna på stan". 
Nattvandringar ska ske vid 48 tillfållen under året med start lördagen 14 mars. 

Varje förening måste ha en kontaktperson som är ansvarig och samordnar 
Nattvandringarna. Kontaktpersonen ska kontakta Finninge fritidsgård innan varje 
tillfälle och informera om vilka som kommer från föreningen. 

Obs! Det är viktigt att föreningen uppnår det antal vuxna som anges i 
sammanställningen av vandringsschema. (Får gärna skicka fler än minsta antal) 

Anmäl till mig vem som är ansvarig med telefonnummer och e-postadress 
så sammanställer jag uppgifterna. 

Finninge fritidsgård är utgångs- och avslutningsställe för vandringarna. Samlingsstart är 
kl.18.oo och inleds med fika, information/utbildning inför kvällens vandring, utbyten av 
telefonnummer som behövs samt utdelning av västar till kvällsvandrarna så de blir 
synliga. Det är personal från fritidsgården som ansvarar för den delen. 

Vid träffen kommer även polisen att delta om de har möjlighet, beror på hur 
arbetssituationen ser ut för dem. 

Beroende på hur läget ser ut inför kvällen, är det stökigt, lugnt, oväder mm så bestäms 
avslutningstid vid varje tillfälle. Generellt är kl.23.00 en riktpunkt men den kan och bör 
vara flexibel beroende hur det ser ut. 

Se vidare i informationsbladet Nattvandring i Strängnäs stad 

Jag har delat in deltagande föreningar i en sammanhängande period av vandringar, 
utom IFK Str som har två perioder. Anledningen är attjag tror det blir lättare för 
respektive förening att samordna föräldrar j deltagare under föreningens mest aktiva 
säsong. 

Redovisning och utbetalning av ersättning till föreningen kommer att göras efter 
avslutad period. Redovisningen består i att föreningen nedtecknar en redogörelse om de 
fullföljt de kvällar som tilldelats, hur de upplevt dem, har det varit problem att få fram 
vandrare, kan/bör något förändras mm. 

Strängnäs kommun 

Nygatan 10 

645 80 Strängnäs 

Tel 0152-291 DO 

Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se 

www.strangnas.se 

Bankgiro 621-6907 

Personuppgifte
r skyddas enl. 
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Personuppgifter skyddas enl. PuL
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 Svar på medborgarförslag 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-17 KS2014/19 nr 2015.55 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Förening och anläggning 
Karin Gustafsson 
Enhetschef 
karin.gustafsson@habo.se 

 

 
Svar på medborgarförslag: Lokaler anpassade för Bålsta 
Gymnastikklubbs verksamhet 

Sammanfattning 

I förslaget förslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastikklubb med ett 
utökat bidrag för att kunna hyra en egen hall samt att bistå med medel för att 
utrusta lokalen med för verksamheten lämplig utrustning för hela 
föreningens verksamhet. 

Bålsta Gymnastikklubb bedriver gymnastik, dans, parkour samt 
motionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 var ca 330 
barn och ungdomar, 200 motionärer och ca 70 ledare aktiva i föreningens 
olika verksamheter. På barn- och ungdomssidan bedrivs både tränings-och 
tävlingsverksamhet. Verksamheterna bedrivs i dag i huvudsak i av 
kommunen ägda och inhyrda lokaler. Förslagsställarnas önskemål är att 
Bålsta Gymnastikklubb får tillgång till egen anläggning som är särskilt 
anpassad och utrustad för sin verksamhet. En egen anläggning där 
redskapen permanent kan stå uppställda gör det möjligt att effektivare 
utnyttja varje träningstillfälle då aktiva och ledare inte behöver lägga ner tid 
och kraft på att ta fram och ta bort redskap. En egen anläggning frigör också 
de tider föreningen i dag disponerar i kommunens idrottshallar och dessa 
tider kan då erbjudas till andra föreningar och verksamheter. 

Kultur och Livsmiljös yttrande  

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka 
lokal/driftbidrag för att subventionera en del av drift och 
underhållskostnader som föreningen har för egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.nr 2008.548). Driftbidrag kan sökas med max 50 % av 
föreningens nettokostnader dock lägst 10 %. Maxbeloppet för detta bidrag 
är 150 000 kronor.  Förslagsställarnas ansökan om extra föreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastikklubb avslås med motiveringen att föreningen i dagsläget 
saknar egen anläggning och därmed inte uppfyller kraven för att kunna söka 
och erhålla lokal/driftbidrag. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från  
KS2014/19 hid.nr 2014.183 

- Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo 
kommun KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 
 
 

Personuppgifter skyddas enl. PuL



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-17 KS2013/153 nr 2015.55 

 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslag från  

om extra föreningsbidrag till Bålsta 
Gymnastikklubb med hänvisning till Regelverk för Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, punkten 5, 
Lokalbidrag/driftbidrag.  

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Enhetschef för förening och anläggning 
Kulturchef 
Kanslichef 
Förslagställarna 

Personup
pgifter 
skyddas 
enl. PuL



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-02-24  

Kommunfullmäktige  

KF § 126 KS 2014/19 

 

Medborgarförslag om frigörande av lokaler för föreningslivet 
genom att Bålsta Gymnastikförening får tillgång till för 
föreningen anpassade lokaler 
Sammanfattning 
I förslaget föreslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastikförening med ett 
utökat bidrag för att föreningen ska kunna börja använda en för 
verksamheten lämplig hall med utrustning anpassad för hela föreningens 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2014-02-14. 
– Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-20, KS his 2014.599.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen (kopia av beslut samt kopia av förslaget)  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.673 

           

           

 



Medborgarförslag: 
Lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

Föreningens verksamhet 
Bålsta Gymnastiklubb (BGK) har gymnastikverksamhet för Håbo kormnuns barn, ungdornar och 
vuxna men även barn och ungdomar från Upplands-Bro konunun deltar i verksamheten. I BGKs 
barn- och ungdomsverksamhet ingår barngymnastik (från 2 års ålder), truppgymnastik, dans och 
parkour. D essutom tillkonu11er BGKs motionsverksamhet m ed aktiviteter för ungdomar och 
vuxna. 
Verksamheten på barn- och ungdomssidan bedrivs både på träningsnivå och på flera oWm 
tävlingsnivåer för att kunna erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt en rolig och 
utvecklande fritid. 

Lokalutnyttjande 
Bålsta GK hyr idag in sig i sju olika lokaler i konummen: Västerängens sporthall (6 dagar/v), Lilla 
Futurum (5 dagar/v), Räddningstjänsten (6 dagar/v), Slo ttshallen i Skoldoster (4 dagar/v), 
Skeppet (2 dagar/v), Knarrbacken (2 dagar/v) och simhallen (2 dag/v). 

Medlemsutveckling 
Föreningen har en alltjämt ökande efterfrågan på platser i barn- och ungdomsverksamheten. De 
senaste åren har barn- och ungdamsverksamheterna ökat stadigt med nya grupper varje termin. 
H östen 2013 ingick närmare 330 barn och ungdomar, 200 motionärer och cirka 70 ledare. Inför 
vårterminen 2014 kommer barn och ungdomsverksamheten att öka med drygt 25% och även 
ledarteamet med minst 10%. Flera grupper har dessutom önskemål om utökad träningstid. 

Verksamhetsutveckling 
Under de senare åren har Bålsta GK inte bara utökat verksamheten sett till antalet medlemmar. 
D et har skapats nya tränings-grupper i form av "FöräldraBarn" -grupper, en grupp för barn och 
ungdomar med särskilda behov och flera parkourgrupper. Alla dessa nya grupper har skapats 
inom ramarna för de resurser som finns tillgängliga med avseende på lokaler och redskap. Dock 
skulle det kunna skett mer på den här fronten. 

U tvecldingen av vår verksamhet har under flera års tid begränsats både på gnmd av brist på tider 
i hallar samt utrynune för våra redskap. Utrymmesbristen gör också att de redskap vi har slits 
oerhört snabbt då vi behöver lyfta fram och bort redskapen före och efter varj e pass. Våra 
redskap tar stor plats i jämförelse med andra sporter och tar tid att bygga iordning. D et tar tid 
från den halltid vi har vilket leder till kortare effektiv träning och därigenom sämre utnyttjande av 
tillgängliga träningstider. Utöver detta blir inte träningen likvärdig för alla som deltar i vår 
verksamhet på grund av att träningen är förlagd till olilm anläggningar som har oW<a 
förvaringsmöjligheter och därigenom kan erbjuda vissa typer av redskap. N är nya redskap köps in 
är det oftast för att ersätta gamla utslitna redskap istället för att utöka redskapsparken. 

Framtiden 
Bålsta Gymnastildubbs vision är att alla som vill ska kutma träna och utvecldas så långt man vill 
på den nivån man vill. För att kunna ge alla den möjligheten är tillgång tilllokaler som är 
anpassade till verksamheterna inom föreningen ett måste. D et läge vi har idag, med aktiviteter 
utspridda i olil\:a lokaler som inte är optimala och på olika platser, gör att verksamhetens 
utveclding begränsas. För att lösa problemet bör så många delar av vår verksamhet som möjligt 
sanlias på en plats, ilokaler som anpassas för detta. HÄBO KOMM UN 

KOl.MJNSn'RELSENS FORVAL TNING 
INKOM 

2014 ~ot- 2 o 
t·• KSJlr Reg.nr , : . 
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Fördelarna med att ge Bålsta GK träningsmöjligheter under ett tak skulle vara många: 
Många tirrunar skulle frigöras för de anläggningar föreningen använder idag. Då skulle 
andra föreningar kunna få bättre tillgång tilllokaler för inomhusträning och andra 
arrangemang (tävlingar/kurser m.tn.). 
Lägerverksamhet och helgkurser skulle kunna utvecklas avsevärt för både BGK men 
också för andra föreningar då många tider frigörs. 
Fler gn1pper skulle startas då vi själva skulle kunna fördela halltider på ett effektivt sätt. 
Många fler träningsgrupper skulle få tillgång till alla träningsredskap. 
Utnyttjandet av träningstider skulle förbättras avsevärt då tid inte skulle behöva läggas på 
att bygga och riva träningsredskapen varje pass. 
Säkerheten för deltagare i verksamheterna skulle förbättras genom att vi skulle kunna 
erbjuda bättre utrustning 
Vi skulle kunna utöka de sarnarbeten son'l påbörjats med skolor och andra föreningar för 
att nyttja träningslokalerna på bästa sätt, även under dagtid. 
Löpande kostnaderna för att reparera och byta ut sliten utrustning skulle troligtvis minska 
eftersom redskap skulle kunna vara permanent uppbyggda. 
Möjlighet skulle ges att bygga upp specialanpassade träningsredskap permanent. Redskap 
som inte kan användas i de lokaler vi har tillgång till idag. 
Outnyttjade träningstider i en BGK hall skulle kunna hyras ut till föreningar som vill ha 
tillgång till träningslokaler och redskap som kanske inte erbjuds på andra platser. D etta 
skulle också kunna erbjudas föreningar från andra kommuner. I förlängningen skulle det 
kunna leda till att fler skulle få anledning att besöka vår konunun. 
E n synergieffekt med att alla BGKs verksamheter är samlade på ett ställe är att föräldrar 
skulle kunna träna samtidigt som deras barn tränar. Troligtvis skulle då fler få möjlighet 
att träna och fallmälsan skulle förbättras generellt i kommunen. 
BGK skulle få möjligheten att u tveckla den egna och andra föreningars kvalitetsarbete 
genom att vara värdar för oW<a utbildningar genom Gymnastikförbundet Just nu är det 
svårt då det kräver att andra föreningar avsäger sig tider. 
Med en ny behovsanpassad hall skulle BGK kunna utveckla sina relationer till sponsorer 
genom en mer tydlig plats att aktivera ett sponsorskap på. I princip alla idrottsföreningar 
med utvecklingsambitioner har behov av att stärka sin relation till näringslivet. Mer 
konunersiella samarbeten med sponsorer kan på silet också minska belastningen på 
konununen och ge föreningen bättre förutsättningar att jobba mer självständigt kopplat 
till en ny hall. Idag är exempelvis exponeringsytor för reldamskyltar och ytor för 
aktiviteter mycket svåra för BGK att erbjuda sina sponsorer. Ofta är detta ett grundvärde 
innan man ens kan diskutera ett vidareuvecklat sponsorskap. 

Förslag: 
BGKs aktiva ledare och medlellli'l'lar har en gedigen kunskap, kompetens, engagemang och 
drivkraft att driva föreningen framåt för att fler, stora som små, ska få plats i vår verksamhet. 
Vårt medborgarförslag är att ko1rununen bistår Bålsta Gylru'lastilddubb med bidrag för att kunna 
hyra en egen hall samt bistår m ed medel för att utrusta lokalen med lämplig utrustning för hela 
föreningens verksamhet. Hänsyn bör tas till det växande antalet medle1runar och de möjligheter 
som kanuner att erbjudas alla kmrununens uu1evånare i form av utökade träningsmöjligheter, nya 
träningsformer, nya målgrupper samt synergieffekter för andra förenu1gar. 

Bålsta 2014-01-16 
Personuppgifter skyddas enl. PuL



Vi använder oss av många stora redskap som kräver vuxen hantering. Vår trampolin väger 300 kg, tumblinggolvet 
mer än så. Det sliter p å ledare, gymnaster och redskap att släpas fram och tillbaka. 

Personuppgifter skyddas enl. PuL
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Personuppgifter skyddas enl. PuL



Personuppgifter skyddas enl. PuL



 

 FÖRSLAG 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS 2014/180 nr 2015.124 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Anders Almroth, Teknisk chef 
0171-528 20 
anders.almroth@habo.se 

 

 

 

Ekonomiska åtgärder för Segerstavägen 

Sammanfattning 

Segerstavägens Samfällighetsförening har till Kommunstyrelsen den 20 
december 2014 skickat in en begäran om ekonomiska åtgärder för 
Segerstavägen. Föreningen ansvarar för Segerstavägens förlängning från 
infarten till Krägga Herrgård, fram till vändplanen vid vägens slut. Vägen 
används idag av åretruntboende, fritidsboende och gäster till de boende i 
området.  

Håbo kommun är väghållare främst inom Bålsta tätort, men är även 
väghållare inom Skoklosterområdet. Det övriga trafiknätet inom Håbo 
kommun drivs i enskild regi. Underhållet och driften av Segerstavägen 
bekostas av föreningens medlemmar. Föreningen får även årligen ett bidrag 
från Håbo kommun och Trafikverket. 

I föreningens framställan så begär de i första hand en inhibition av ärende 
MTN § 118, MTN 2013/79 om ekonomiska åtgärder. Samt i andra hand ett 
engångsbidrag till nybeläggning av Segerstavägen á 400 000 kr av Håbo 
kommun. Tidigare har samfälligheten begärt ett årligt bidrag á 100 000 kr 
av Håbo Kommun.  

Inhibition 

Tillsynes framstår det som att saklig grund för inhibition saknas i ärendet då 
denna åtgärd i det aktuella fallet inte är påkallat. Framställan utgör inte ett 
överklagande utan ett nytt ärende. Likväl återfinns inget beslut där 
verkställighet är aktuellt. 

Utökat bidrag 

I 2 kap. 2 § Kommunallagen(1991:900) återfinns likställighetsprincipen. 
Denna utgör ett förbud mot att gynna eller missgynna enskilda 
kommunmedlemmar utan saklig grund härför. Där av skall samma 
ersättning som ett eventuellt bidrag till Segerstavägen ges till alla andra 
samfälligheter i kommunen som önskar uppföra nybeläggning på deras 
vägar och detta ser förvaltningen inte att budgeten tillåter. Ett utökat bidrag 
till föreningen skulle även betyda att skattekollektivet finansieras det under 
många år uppkomna eftersatta underhållet inom föreningen. Huvudregeln är 
att detta finansieras av de enskilda samfälligheterna. Detta vore ett icke 
sakligt gynnande av kommunmedlemmar.  

Beslutsunderlag 

– Styrelsen för Segerstavägens Samfällighetförening, Begäran om 
ekonomiska åtgärder för Segerstavägen, daterad 2013-10-24 



 

 FÖRSLAG 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-08 KS nr 2015.124 

 

 

– Miljö- och tekniknämnden, MTN § 118, MTN 2013/79, daterad 2014-
12-08 

– Styrelsen för Segerstavägens Samfällighetförening, Begäran om 
inhibition av ärende MTN § 118, MTN 2013/79 om Ekonomiska 
åtgärder – Segerstavägen enligt Miljö- och tekniknämndens 
sammansträdesprotokoll den 8 december 2014 samt Begäran om bidrag 
till nybeläggning av Segerstavägen, daterad 2014-12-20 
 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att inte överta ansvaret för Segerstavägens 
Samfällighets vägar enligt förslag från miljö- och tekniknämnden, MTN § 
118. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att inte utöka vägbidraget får Segerstavägens 
Samfällighetsförening, enligt förslag från miljö- och tekniknämnden, MTN 
§ 118. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att inte utge ett engångsbidrag till nybeläggning 
av vägen á 400 000 kr till Segerstavägens Samfällighetsförening.  

__________ 

Beslutsexpediering 

Segerstavägens Samfällighetsförening 
Tekniska avdelningen, Gatuenheten  









Personuppgifter skyddas enl. PuL
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Från: Agneta Hägglund 
Skickat: den 17 december 2013 11:14
Till: Jonas Eliasson; Per Kjellander
Ämne: VB: Segerstavägen Krägga/Stämsvik
 
 
 
Från:  
Skickat: den 17 december 2013 10:59
Till: Agneta Hägglund; Ulla Lindroth
Kopia: 
Ämne: Segerstavägen Krägga/Stämsvik
 
Hej,
Jag skriver det här brevet i egenskap av ny ordförande i Segerstavägens Samfällighetsförening och efter beslut i
föreningens styrelse.
 
Först vill jag framföra vårt tack för att räddningsvägen från Ekolsunds krog till Krägga/Stämsvik nu kommer till
stånd. 
 
Sedan vill jag hänvisa till bifogade brev till Kommunalfullmäktige som föreningens styrelse lämnade in för en tid
sedan.
Mot bakgrund av vad som där sägs måste vi nu tyvärr konstatera att kvaliteten på Segerstavägen inte längre är
acceptabel. Under senare år har vi genomfört lappningar av vägen för att den skall hålla en godtagbar kvalitet.
Tyvärr visar det sig nu att dessa lagningar inte blir varaktiga. I och med att underlager är bristfälligt rivs
lagningarna upp efter mycket kort tid. Det har varit en grupp frivilliga som under åren genomfört lagningarna, men
av åldersskäl har de svårt att fortsätta längre och några andra frivilliga är svårt att få tag i.
 
Styrelsen har därför börjat hämta in offerter för att göra en omläggning av vägen nästa år. Detta med viss vånda
eftersom vi vet att detta kommer att leda till höjda årsavgifter och många invånare har en svår ekonomisk situation
där en höjning skulle var förödande.
 
Därför kontaktar vi nu Håbo Kommun med en begäran att få ett ordentligt bidrag för att göra denna upprustning.
Det är inte bara den ekonomiska aspekten för invånarna som påkallar detta utan vi anser också det vara ett
rättviseskäl att vi inte ska drabbas mer än andra kommuninnevånare för vägunderhåll. Dessutom har kommunen
själv nytta av vägen och det är också det som bidrar till den snabba förslitningen. Bussen gör många turer dagligen.
Den utgör den största belastningen på vägen och för vilken den egentligen inte är dimensionerad. Vidare har
kommunen anläggningar längs vägen till vilka kommunen måsta ha kontinuerlig tillgång.
 
Den upphandling som vi påbörjat tyder på att vi kommer att hamna på en kostnad för upprustningen på omkring 1
miljon kronor. För täckning av kostnaden kommer Trafikverket att bistå med sitt årliga bidrag om 15 000 kr.
Beloppet har sänkts från 30.000 kr för att vägen numera bedöms ligga i ett tätbebyggt område, vilket i sig också
talar för ett större engagemang från kommunens sida. Även det faktum att kommunen i detaljplanen för området
avser att intensifiera bebyggelsen talar för detta.
 
Det lån som vi behöver ta upp för den del som inte kommer att täckas av bidrag kommer att amorteras under sex
år, vilket motsvarar livslängden på vägomläggningen. Lånets storlek är naturligtvis också avhängigt av om vi måste
inkludera moms i totalbeloppet.
 
Vi skulle gärna vilja träffa företrädare för kommunen i syfte att nå en överenskommelse om storleksordningen på
bidrag från kommunen. Det kan t.ex. röra sig om ett engångsbidrag för att genomföra omläggningen och ett årligt
bidrag för underhåll. Vi är tacksamma för förslag på tidpunkt för detta möte.
 
Med en tillönskan om en God Jul och Gott Nytt År!
 
Hälsningar
 

Personuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter skyddas enl. PuL
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 FÖRSLAG 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS2014/176 nr 2014.3707 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Riktlinjer för passerkort till kommunhuset och Landstingshuset 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 2006-11-27, § 138 nuvarande riktlinjer för 
tilldelning av passerkort till kommunhuset. 

De senaste två åren har förvaltningen arbetat med att öka säkerheten i 
kommunhuset genom att bland annat byta ut entrédörrarna till 
våningsplanen samt att ett nytt inbrottslarm och passagesystem har 
installerats. Det nya larmet möjliggör att kommunhuset delas in i 
behörighetsområden där endast de delar som används är avlarmade vilket 
ger en tryggare arbetsmiljö för medarbetarna i kommunhuset. 

Kommunen hyr även sedan ett par år tillbaka översta våningen i 
Landstingshuset för kommunens verksamhet. Larmet i Landstingshuset har 
samma förutsättningar som kommunhusets larm. 

De nu gällande riktlinjerna bör uppdateras utifrån ett högre säkerhetstänk 
och även inkludera kommunens våningsplan i Landstingshuset. Förslaget 
innebär en generell begränsning av behörigheterna för både medarbetare och 
förtroendevalda med fokus på en trygg arbetsmiljö för medarbetarna. 

Beslutsunderlag 
– Gällande riktlinjer, daterade 2006-11-27 (rev. 2006-12-14) 
– Riktlinjer för passerkort till kommunhuset och Landstingshuset, 

daterade 2014-12-09 
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar att anta redovisade riktlinjer för passerkort till 
kommunhuset och Landstingshuset. 

2. Styrelsen upphäver tidigare beslut i ärendet, 2006-11-27, § 138. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Vaktmästeriet 
Säkerhetssamordnaren 



 

 RIKTLINJER 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS2014/176 nr 2014.3708 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Riktlinjer för passerkort till kommunhuset och Landstingshuset 
Sammanfattning 
Kommunhuset 
Kommunhuset har sedan 2013 ett nytt inbrottslarm och passagesystem. I 
och med det har kommunhuset nya kortläsare och är indelat i behörighets-
områden.  

Syftet med behörighetsområden är att bara de delar av kommunhuset som 
används ska vara avlarmade och därmed ge en tryggare arbetsmiljö för de 
som arbetar i kommunhuset och ett bättre skalskydd för byggnaden. 

Landstingshuset 
Kommunen hyr även sedan ett par år tillbaka översta våningen i Lands-
tingshuset för kommunens verksamhet. Larmet i Landstingshuset har 
samma förutsättningar som kommunhusets larm. 

Riktlinjerna gäller alla som har ett passerkort till kommunhuset och Lands-
tingshuset. 

Riktlinjerna gäller under det som benämns ”personaltid”, dvs måndag-
fredag kl. 07.30-17, samt under övrig tid. 

Beställning av passerkort görs på intranätet eller via blankett hos kontakt-
center. Ansvarig för beställningen är verksamhetschef eller nämndsordfö-
rande. 

Grundbehörighet gällande anställda och förtroendevalda 
– Anställda med arbetsplats i kommunhuset har alltid tillträde till arbets-

platsens våningsplan samt under personaltid även tillgång till övriga vå-
ningsplan. 

– Anställda med arbetsplats i Landstingshuset har alltid tillträde till ar-
betsplatsens våningsplan. 

– Anställda från annan verksamhet med chef i kommunhuset har tillträde 
till chefs våningsplan under personaltid. 

– Anställda från annan verksamhet med chef i Landstingshuset har till-
träde till våningsplanet under personaltid. 

– Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har alltid tillträde 
till entréplanet samt kommunstyrelsens våningsplan. 

– Nämndsordförande och gruppledare har alltid tillträde till entréplanet 
samt det våningsplan där dess nämnds förvaltning arbetar. 

 



 

 RIKTLINJER 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS nr 2014.3708 

 

Grundbehörighet gällande föreningar, entreprenörer samt besökare 
– Föreningar som hyr konferenslokal i kommunhuset har tillträde till kon-

ferenslokalen under bokad tid samt 30 minuter före och efter bokad tid. 
– Entreprenörer har tillträde till kommunhusets/Landstingshusets vånings-

plan under personaltid. 
– Besökare anmäler sig i kontaktcenter och får där en namnbricka som ska 

bäras synligt. Kontaktcenter ringer på mottagaren av besöket för upp-
hämtning och mottagaren ansvarar för att besökaren eskorteras ut vid 
avslutat besök. 

 
Utöver ovan grundbehörigheter prövar och beslutar säkerhetssamordnaren 
vem som ges rätt till ett visst behörighetsområde utifrån kortinnehavarens 
uppdrag och behov av tillträde för att kunna sköta sina arbetsuppgifter re-
spektive det politiska uppdraget. 
 
Övrigt 
– Fastighetsjouren och räddningstjänsten har alltid tillträde till kommun-

husets samtliga våningsplan samt kommunens våningsplan i Lands-
tingshuset. 

– Verksamhetschef/nämndsordförande ansvarar för att kort återlämnas till 
vaktmästeriet när anställning/det politiska uppdraget upphör. 

– Kortinnehavaren ansvarar för att borttappat/stulet kort spärras hos vakt-
mästeriet. 

 



HABO KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens stab 

RIKTLINJER 
Datum Diarienummer 

2006-11"14 KS 2006/100 
Dpl nr Hidnr 

2006.2201 

Riktlinjer för tilldelning av passerkort till kommunhuset 

Beskrivning 

För inpassering i kommunhuset finns kod
nummerlåda med kortdragare uppsatta 
utanför huvudentren respektive entren vid 
lastkajen. 

Inne i kommunhuset finns kodnummerlåda 
med kortdragare även uppsatt i trapphuset 
på plan 1 och 2 samt vid receptionens 
korridordörr och socialtjänstens entredörr. 

Flexkort och passerkort programmeras och 
ändras av receptionens personal genom 
särskild teknisk utrustning i rummet bakom 
receptionen. 
Programmering/ändring för inpassage kan 
göras på passerkort samt på externa kort 
med magnetband (kontokortsmodell). 

Receptionen kan vid behov spärra och där
med låsa samtliga dörrar som har kodnum
merlåda, det vill säga inga kort kan använ
das för inpassage. 
Detta är en viktig tekn isk möjlighet vid hot
situationer mot anställd personal eller mot 
kommunhuset 

Förslag till riktlinjer för inpassering. 

Förtroendevalda och anställda ges in
passeringsmöjligheter och tillgång till 
kommunhuset och dess olika vånings
plan i den utsträckning som erfordras 
för att sköta det politiska uppdraget 
respektive arbetsuppgifter. 

Passerkort/passerfunktion (motsvarande) 
ges till: 

• Kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare 

• Presidiet 
• Ordföranden och vice ordföranden 
• Anställda med tjänsterum i kommunhuset 
• Teknisk personal 

(fastighetsskötare och drifttekniker) 
• Kommunens tekniska jour-personal 
• Räddningstjänstens personal 

Begäran om passerkort alternativt in
passeringsfunktion utöver ovanstående 
prövas och beslutas av kanslichefen. 



HABO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2006-11-27 

KS § 138 Dn r KS 2006/100 

Riktlinjer för tilldelning av passerkort till kommunhuset 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 1997-05-12, § 67, nuvarande reglertörtilldelning av pas
serkort till kommunhuset 

En aktualisering av beslutet bedöms lämplig. Frågan har bl.a. berörts i fullmäktiges de
mokratiberedning. 

Beslutsunderlag 
1. Reviderade riktlinjer, Hidnr 2006.2201 , för tilldelning av passerkort. 
2. Tjänsteskrivelse 2006-11-14. 

Kommunstyrelsens behandlig av ärendet 

Viss komplettering av personkretsen för tilldelning av kort, noteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. styrelsen beslutar att anta redovisade riktlinjer och regler för tilldelning av passer
kort till kommunhuset, daterade 2006-11-14, reviderade 2006-11-27, att gälla tills 
vidare. 

2. styrelsen beslutar att tilldelade kort, utanför nu beslutad personkrets, dras in med 
omedelbar verkan. 

3. styrelsen upphäver tidigare beslut i ärendet {KS § 87/1997). 

Beslutsexpediering 
Kanslichef (beslut samt skrivelse daterad 2006-11-14, reviderad 2006-11-27) 
Receptionen (beslut samt skrivelse daterad 2006-11-14, reviderad 2006-11-27) 

Justerare Utdragsbestyrkande Hidnr 2006.2338 



 

 FÖRSLAG 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS2014/168 nr 2014.3724 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Politikers inpassering i kommunhuset 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-24 yrkade Owe Fröjd (BP) att 
samtliga politiker ska ha möjlighet att komma in i kommunhusets entréplan 
samt att lokalernas tillgänglighet i övrigt för politiker utreds. 

I dag är kommunhusets entré öppen för alla mellan kl. 8.00-16.45 måndag- 
torsdag och kl. 8-15.00 fredag samt kl. 8-12.00 dag före röd dag. 
Kontaktcenter finns tillgängliga under dessa tider för att svara på frågor och 
guida besökare och andra som vill komma i kontakt med tjänstemännen som 
sitter i kommunhuset. De konferenslokaler som används mest frekvent vid 
sammanträden finns i direkt anslutning till entrén. 

De ledamöter som har ett passerkort ges behörighet i den utsträckning som 
behövs för att de ska kunna sköta det politiska uppdraget. 

I och med arbetet med att aktivera behörighetsområdena har tyvärr vissa 
användare blivit påverkade redan innan ändringarna är genomförda. Detta är 
olyckligt och har justerats för de som har hört av sig till intern service. 

Förslag till uppdaterade riktlinjer för passerkorten till kommunhuset och 
Landstingshuset presenteras i ett separat ärende. 

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-09 
– Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2014-11-24, § 170 
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om att samtliga politiker 
ska ha möjlighet att komma in i kommunhusets entré då kommunhusets 
entré redan i dag är tillgänglig. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet om utredning då förslag på 
nya riktlinjer för samtliga passerkort presenteras i separat ärende. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnaren 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-09 KS2014/168 nr 2015.136 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Politikers inpassering i kommunhuset 
Sammanfattning 
På kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-24 yrkade Owe Fröjd (BP) att 
samtliga politiker ska ha möjlighet att komma in i kommunhusets entréplan 
samt att lokalernas tillgänglighet i övrigt för politiker utreds. 

I dag är kommunhusets entré öppen för alla mellan kl. 8.00-16.45 måndag- 
torsdag och kl. 8-15.00 fredag samt kl. 8-12.00 dag före röd dag. Kontakt-
center finns tillgängliga under dessa tider för att svara på frågor och guida 
besökare och andra som vill komma i kontakt med tjänstemännen som sitter 
i kommunhuset. De konferenslokaler som används mest frekvent vid sam-
manträden finns i direkt anslutning till entrén. 

Kommunhuset har under senare år drabbats av inbrott där datorer och annan 
elektronik stulits samt att entrédörrar och kontorsrum förstörts. Medarbetare 
har blivit hotade och känt sig otrygga på sin arbetsplats under kvällstid. 

De senaste två åren har förvaltningen arbetat med att öka säkerheten i kom-
munhuset genom att bland annat byta ut entrédörrarna till våningsplanen 
samt att ett nytt inbrottslarm och passagesystem har installerats. Det nya 
larmet möjliggör att kommunhuset delas in i behörighetsområden där endast 
de delar som används är avlarmade vilket ger en tryggare arbetsmiljö för 
medarbetarna i kommunhuset. 

I samband med det säkerhetsarbetet gjordes även en inventering av de pas-
serkort och nycklar som fanns i kommunens verksamheter och som inte an-
vändes eller där personal slutat. Många nycklar togs bort och ersattes av 
kortläsare för passerkort. Passerkorten uppdaterades med rätt behörigheter. 
Besökare ska anmäla sig i kontaktcenter och bära en besöksbricka väl syn-
lig. Medarbetare uppmanas att vara uppmärksamma på obehöriga på vå-
ningsplanen. Det är viktigt att komma ihåg att för de allra flesta medarbetare 
är de förtroendevalda inte kända och kan därför ses som obehöriga. 

Kommunstyrelsen tog beslut 2006-11-27, § 138 om nu gällande riktlinjer 
för passerkort till kommunhuset och dessa bör uppdateras utifrån detta 
högre säkerhetstänk. Ett förslag på uppdaterade riktlinjer har tagits fram där 
en generell begränsning av behörigheterna för både medarbetare och förtro-
endevalda föreslås. Detta går helt i linje med det högre säkerhetstänk som 
förvaltningen kontinuerligt arbetar efter. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-11-24  

Kommunstyrelsen  

KS § 170 KS 2014/168 

 

Politikers inpassering i kommunhuset 
Sammanfattning 
Under pågående översyn av kommunhusets skalskydd har störningar 
uppstått gällande lokalernas tillgänglighet för politiker. Tillgängligheten 
regleras via ett kortsystem. 

Yrkande  
Owe Fröjd (Båp) yrkar att samtliga politiker ska ha möjlighet att komma in i 
kommunhusets entreplan. Lokalernas tillgänglighet i övrigt för politiker ska 
utredas. Utredningen bör redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
styrelsens nästa sammanträde.  

Kommunstyrelens beslut 

1. Styrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för utredning i enlighet 
med Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3594 

           

           

 



 

  1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2015-01-02 KS2014/174 nr 2015.14 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
0171525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 

Reglementen för kommunstyrelsens utskott 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-XX § XX, att inrätta två utskott med 
tre (3) ledamöter och två (2) ersättare vardera.  

 Ett tekniskt utskott 

 Ett kultur- och livsmiljöutskott. 

Eftersom arbetsuppgifterna och befogenheterna för de nya utskotten inte 
återfinns i kommunstyrelsens reglemente så har kommunstyrelsen 
förvaltning förslag till reglementen för de båda utskotten.   

Beslutsunderlag 

– Reglemente för tekniska utskottet 

– Reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet.  
 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta reglemente för tekniska utskottet 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta reglemente för kultur- och 
livsmiljöutskottet. 

__________ 

Beslutsexpediering 

Reglementen till författningsamling/hemsida. 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS2014/174 nr 2014.3726 

 

Reglemente för kultur- och livsmiljöutskottet 
Utöver det som står skrivet om kommunstyrelsen i kommunallagen och det allmänna 
nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
§ 1 Uppgifter 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett kultur- och livsmiljöutskott. Kultur- och livsmiljöutskottet 
ansvarar för beredning av de ärendegrupper som återfinns under § 11 i kommunstyrelsens 
reglemente.  Kultur- och livsmiljöutskottet får avgöra ärenden på delegation i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar.  
 
§ 2 Utskottets sammansättning 
Kultur- och livsmiljöutskottet består av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare. Ledamöterna och 
ersättarna utses av kommunstyrelsen för en mandatperiod. 
 
En ordförande utses bland kultur- och livsmiljöutskottets ledamöter utav kommunstyrelsen för en 
mandatperiod. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
§ 3 Ersättare 
Ersättare får endast närvara vid utskottens sammanträden om de har kallats in att tjänstgöra då 
ordinarie ledamot har fått förhinder att närvara. Inkallande av ersättare sker i den ordning som 
fullmäktige fastställer efter förslag från respektive parti. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav kommunstyrelsen 
 
§ 4 Sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet eller kommunstyrelsen bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter 
begär det. 
 
Utskottet får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ett 
ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av två (2) av de närvarande 
ledamöterna. 
 
§ 5 Beredning och delegation 
De ärenden inom utskottets ansvarsområde som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om beredning behövs. 
 
De ärenden i vilka kultur- och livsmiljöutskottet äger rätt att besluta åt kommunstyrelsen anges i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Reglemente för tekniska utskottet 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-12-09 KS nr 2014.3725 

 

Reglemente för tekniska utskottet 
Utöver det som står skrivet om kommunstyrelsen i kommunallagen och det allmänna 
nämndreglementet gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
§ 1 Uppgifter 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett tekniskt utskott. Det tekniska utskottet ansvarar för 
beredning av de ärendegrupper som återfinns under § 6 i kommunstyrelsens reglemente. Det tekniska 
utskottet får avgöra ärenden på delegation i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar.  
 
§ 2 Utskottets sammansättning 
Det tekniska utskottet består av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare. Ledamöterna och ersättarna 
utses av kommunstyrelsen, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, för en mandatperiod. 
 
En ordförande utses för tekniska utskottet bland tekniska utskottets ledamöter utav kommunstyrelsen 
för en mandatperiod. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid än tre månader kan kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
§ 3 Ersättare 
Ersättare får endast närvara vid utskottens sammanträden om de har kallats in att tjänstgöra då 
ordinarie ledamot har fått förhinder att närvara. Inkallande av ersättare sker i den ordning som 
fullmäktige fastställer efter förslag från respektive parti. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas utav kommunstyrelsen 
 
§ 4 Sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet eller kommunstyrelsen bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter 
begär det. 
 
Utskottet får bara handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ett 
ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av två (2) av de närvarande 
ledamöterna. 
 
§ 5 Beredning och delegation 
De ärenden inom utskottets ansvarsområde som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om beredning behövs. 
 
De ärenden i vilka tekniska utskottet äger rätt att besluta åt kommunstyrelsen anges i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 
 
 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-01-09 KS nr 2015.139 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Per Kjellander, Kommundirektör 
per.kjellander@habo.se 

 

 
Förslag om kontorsrum och arbetsplatser för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 
Sammanfattning 
I dagsläget saknas gällande politiska beslut avseende förtroendevaldas 
arbetsplatser i kommunhuset men inredda kontorsrum finns för 
kommunalråd och oppositionsråd. Behov av ytterligare arbetsplatser finns. 

För att få en långsiktig lösning bör kommunstyrelsen besluta vad som gäller 
i denna fråga. 

Utifrån vad förvaltningens bedömning skulle en utökning med två 
arbetsplatser i landskap tillgängliga för partiernas gruppledare, tillsammans 
med de två rum som upplåtits åt kommunalråd och oppositionsråd, 
tillgodose nuvarande behov och vara möjligt att genomföra utan att någon 
anställd behöver byta arbetsplats. Arbetsplatserna utrustas med dator 
uppkopplad mot kommunens nätverk och bokas hos kansliet. Hos kansliet 
finns även lånetelefon tillgänglig för gruppledarna att använda när de är på 
plats. 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunalråd och oppositionsråd skall ha 
tillgång till varsitt eget kontorsrum. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att två arbetsplatser, utrustade med dator, 
skall vara tillgänglig för bokning och användning av gruppledare. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kanslichef  
Gruppledare 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-10-23 KS nr 2014.3138 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljö 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Kommun – Polis, samverkansöverenskommelse  
Sammanfattning 

Syftet med överenskommelsen är att öka förmågan inom olika sektorer att 
identifiera, förebygga och hantera sociala risker och social oro. Genom egna 
eller gemensamma aktiviteter verka för minskad brottslighet och drog- 
användning, för ökad hälsa, -trygghet, -jämlikhet och delaktighet.  

Med stöd i kunskap om skydds och riskfaktorer, tillgänglig forskning, 
beprövad erfarenhet och statistiskt underlag bedöms de insatser som 
föreslås. 

Ungas levnadvillkor, hälsa, makt och inflytande ska ha en central plats i 
samverkansarbetet. 

Samverkansområden 
1. Sociala riskfaktorer 
2. Säkerhet och trygghet 
3. Fungerande samhällsfunktioner 

 
Beslutsunderlag 
– Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommunen och 

Polismyndigheten i Uppsala län, Lokalpolisområde Enköping/Håbo. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Barn och Unga 
Samverkan är en del i att skapa en större trygghet i den offentliga miljön för 
huvudsakligen barn och unga. Rent allmänt har även en ökad samverkan en 
positiv effekt och ger kunskap om ungas livsvillkor utanför hem, skola och 
förening. Förslaget innebär att det preventiva arbetet effektiviseras och 
kvalitetssäkras. Barn har vid demokratidagar och via ungdomsråd uttryckt 
vikten av samverkan i en rad frågor som innefattas i förslaget. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för att genomföra förslaget innebär inga extra kostnader förutom 
den tid samverkansgrupperna träffas. Den budget som finns inom ordinarie 
verksamhet inom Polis och kommunens olika verksamheter samt hos övriga 
aktörer är de medel som bekostar de aktiviteter som planeras. 
 
Miljö 
Genomförs förslaget kommer det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 
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 Datum Vår beteckning 
 2014-10-23 KS nr 2014.3138 

 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och Polismyndigheten i Uppsala län, Lokalpolisområde 
Enköping/Håbo. Avtalet löper under perioden 2015-01-01- 2015-12-31. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, att underteckna 
avtalet. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
BRÅ 
Styrgrupp för ungdomsarbete 
Barn- och ungdomskoordinator 



 

 

   

2014- 11- 21 

 
Kommun – Polis 

 

Samverkansöverenskommelse  
2015  

 
För ökad trygghet och social hållbar 

utveckling i Håbo kommun 
 

Ett brottsförebyggande tvärsektoriellt arbete för minskad brottslighet, -droganvändning, ökad 
jämlikhet och -delaktighet. Med ungas levnadvillkor, hälsa, makt och inflytande i fokus. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Barn- och ungdomskoordinator 
Håbo kommun 

     

 

1 (4) 
 



 

Samverkansöverenskommelse 
Håbo kommun och Polisens lokalpolisområde Enköping/Håbo är överens om att samverka i 
det lokala brottsförebyggande arbetet. För att uppnå syftet med samverkansprogram1 utarbetas 
en handlingsplan2 tillsammans med Räddningstjänst, Hälsoäventyret i Håbo och 
Familjeläkarna i Bålsta. Samverkansöverenskommelsen gäller som längst till och med 31 
december 2015.  
 
Håbo kommuns vision och övergripande mål samt polisens projektdirektiv OP-17, 
pilotprojekt att utveckla processer med lokala medborgarlöften är vägledande i 
samverkansarbetet.  
 
Arbetet är sektorsövergripande och ingår som en del av kommunens övergripande risk och 
sårbarhetsarbete. Handlingsplanen ska ses som ett ”levande” dokument vilket innebär konkret 
att den kan förändras utifrån förändrade förutsättningar. Aktiviteter samordnas mellan olika 
sektorer där det är relevant. 
 
Syfte 
Syftet med överenskommelsen är att öka förmågan inom olika sektorer att identifiera, 
förebygga och hantera sociala risker, social oro samt arbeta för ökad medborgardialog. 
Genom egna eller gemensamma aktiviteter verka för minskad brottslighet och minskad 
droganvändning, för ökad hälsa, -trygghet, -jämlikhet och delaktighet i lokalsamhället. 
 
Ungdomsperspektiv 
Ungas levnadvillkor, hälsa, makt och inflytande ska ha en central plats i samverkansarbetet. 
Perspektivet innebär en strävan att förbättra ungdomars reella möjligheter att utöva sina 
mänskliga rättigheter. Vilket innebär att ungdomar betraktas som en mångfald av individer 
med egna resurser. Alla ungdomar (13-25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.3 De ska stödjas i att bli självkritiska, ges 
möjlighet till delaktighet, inflytande, goda levnadsvanor, egen försörjning, kultur- och 
fritidsverksamhet.  
 
Samverkansområden 

1. Sociala riskfaktorer 
2. Säkerhet och trygghet 
3. Fungerande samhällsfunktioner 

 
Samverkansformen kännetecknas av  

• Olika perspektiv, öppenhet och dialog. 
• Hög trovärdighet, rättsäkerhet och medborgardialog. 
• Förståelse för olika sektorers kunskap, kompetens och uppdrag. 
• Samverkan och helhetssyn. 
• Varje sektor löser ansvarsområde med egna resurser. 
• Gemensam vision och problembild.  

 
Metod 
Med stöd i kunskap om skydds och riskfaktorer, tillgänglig forskning, beprövad erfarenhet 
1 Samverkansprogram: Ett styrdokument, som talar om vad parterna vill uppnå inom ett geografiskt eller 
verksamhetsmässigt område.  
2 Handlingsplan: Ett verktyg för genomförande och uppföljning av samverkansprogrammet. 
3 Prop. 2013/14:191 
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och statistiskt underlag bedöms de insatser som föreslås. Vi åtgärdar direkt, i arbetsgrupp eller 
i projektform. För ett kvalitetssäkrat arbetssätt används uppföljningsbara nyckeltal.  
 
Arbetsmetoden strävar efter att kombinera kvalitativt och kvantitativt arbetssätt i syfte att nå 
en så allsidig belysning av problemområdet som möjligt. Det innebär att vi problematiserar 
underlaget vid analys genom att sammanväga olika typer av faktorer vid bedömning av insats.  
 
Vi arbetar utifrån frågeställningarna:  

• Hur vill vi ha det?  
• Varför ser det ut som det gör?  
• Vad kan vi göra?  
• Vem ska göra vad?  

 
Nyckeltal 
Samverkanarbetet följs upp via nyckeltal.  
 
Sociala riskfaktorer 

• Ökad andel elever åk 2 i gymnasiet som uppger att de aldrig använt narkotika (flickor 
89.2 %, pojkar 86.4 %, 2013).  

• Personer (16-64 år) med riskabla alkoholvanor utifrån glidande medelvärde under fyra 
år (16 %, 2012).  

• Ohälsotal antal dagar, åldersgruppen 16-64 år (23.5 dagar, 2013). 
• Nöjdindex gällande fritidsaktiviteter (57, 2013). 
• Betyg åk. 9, andel % behöriga till gymnasieskolan (90.1 %, 2013). 
• Fullföljd gymnasial utbildning, andel % av invånare 20 år (69 %, 2013). 
• Barn 0-17 år som lever i ekonomisk utsatthet (relativt mått, 6.1 %, 2011).  
• Andelen öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd åldersgruppen 

16-64 år (3.7%, 2013).  
 

Säkerhet och trygghet 
• Känslan av otrygghet ute en sen kväll i det egna området (9 %, 2013). 
• Antalet anmälda bostadsinbrott (552 st. 2013). 
• Antalet anmälningar om klotter (96 st. 2013).  
• Antalet anmälningar om tillgreppsbrott av motorfordon (301 st. 2013). 
• Antalet anmälda brott om misshandel utomhus med gärningsman som är obekant för 

offret (170 st. 2013). 
• Antalet anmälda brott om misshandel inomhus med gärningsman som är bekant med 

offret (281 st. 2013). 
 
Fungerande samhällsfunktioner 

• Andel elever åk. 9 som anser sig ha stor möjlighet föra fram sina åsikter till de som 
bestämmer (flickor 17 %, pojkar 13.9 %, 2013). 

• Personer med litet förtroende för rättväsendet (11 %, 2012). 
• Antal genomförda medborgardialoger 

 
Uppföljning och utvärdering 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på uppdrag av kommunstyrelsen (KS) har det lokala 
ansvaret för uppföljning och utvärdering av samverkan. Utvärdering görs årligen med stöd av 
de uppgifter styrgrupp för ungdomsarbete redovisar.  
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Styrgrupp för ungdomsarbete är processägare för samverkansöverenskommelse och 
handlingsplan samt har en stöttande sammanhållande uppgift gentemot ansvariga 
verksamheter. Handlingsplanen är verksamheternas verktyg för genomförande och bildar 
underlag för uppföljning. I Handlingsplanen beskrivs problemområde, aktivitet, syfte och mål 
samt ansvarig för insatsen. Varje verksamhet ansvarar för att driva arbetet inom sitt eget 
ansvarsområde.   
 
En samlad redovisning av utvecklingen ska lämnas till kommunstyrelsen inför varje ny 
mandatperiod.  
 
 
Undertecknande samverkansparter 
 
 
Bålsta  
  
 
Håbo kommun  _______________________ 

Carina Lund, kommunstyrelsens ordförande 
 

Polismyndigheten  _______________________ 
Jan Håkansson, Tf. lokalpolisområdeschef 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-01-12 KS nr 2015.159 

  

 

Samråd med UL 

Sammanfattning 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02 kommer 
representanter från UL att träffa kommunstyrelsen för samråd om 
kommande trafik – se ärende nr 32 i sammanträdets äredelista. 

Samrådet genomförs kl. 17.00 – 18.00 därefter inbjuds till en enklare måltid. 
Mellan kl.19.00 – 20.00 genomförs en brukardialog om kollektivtrafiken. 
Inbjudan till allmänheten om dialogen sker genom annonsering i lokala 
media. 



( 

{ 

( 

( 

~ landstinget i Uppsala län 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

2014-08-15 

Kommunstyrelsens ordförande 
Agneta Hägglund (S) 
Håbo kommun 

E-post h @ul.se 746 80 Bålsta 
HÄBO KOMMUN 

KO~NSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

2014 -08- 1 8 
KSOnr Reg.nr 

Sam rådsprocessen !doiV. J_f'/g 

Under våren/sommaren 2011 beslutade samtliga kommuner i Uppsala län i enlighet med 
handlingen "Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län". Avtalet 
reglerar ansvarsförhållandena mellan parterna kommunerna och Landstinget i Uppsala 
län inom flertalet områden. 

Under punkt 8 i avtalet beskrivs fonnema för samverkan. "Samverkansformer ska 
etableras för att säkerställa dialog- och samrådsmöjligheter mellan Landstinget, 
kommunerna och Regionförbundet." 

Med utgångspunkt från avtalet beslutade kollektivtratiknämnden 2012-02-02 att anta en 
samrådsprocess som bland annat innefattar kommunsamråd. 

Kommunsamråd 

Enskilda kommunsamråd ska genomföras med samtliga kommuner. Samrådet syftar till 
att diskutera frågor av lokal karaktär vad gäller tlet1alet områden såsom fysisk 
planering, regional utveckling, tratikplanering, utbud, kvalitetsfrågor samt övriga 
aktuella frågestä11ningar att behandla. 

Deltagare på samrådet ska vara Kollektivtrafiknämndens presidium, 
kollektivtrafikförvaltningens trafikdirektör, planeringschef samt övriga tjänstemän 
beroende på aktuella frågor, entreprenörsrepresentanter, kommunala politiker och 
kommunala tjänstemän. 

Kommunsamrådet är förberedande för kollektivtrafikförvaltningens budgetarbete för 
budget 2016. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Drottninggatan 7 l Box 1400 l 751 44 Uppsala l tfn 018·611 00 00 l fax 018-13 03 25 l arg nr 232100-0024 

www.ul.se 

Personuppgifter skyddas enl. PuL

Personuppgifter 
skyddas enl. 
PuL
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 Datum Vår beteckning 

 2014-01-12 KS 2015.179 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kvalitetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

 

 

Beslut om tidplan för mål- och budgetarbetet inför år 2016 

Nedan kommenteras huvudpunkterna i tidplanen för mål- och budgetarbetet 

för år 2016. 

Målkonferens och fastställande av mål för fullmäktige och nämnder 

Mål- och budgetarbetet startar med en målkonferens planerad till den 4 februari. 
Samtliga politiker och kommunens ledningsgrupp kallas. Konferensen börjar med 
en omvärldsanalys samt en nulägesbeskrivning gällande verksamheternas kvalitet, 
måluppfyllelse samt kostnader. Syftet är att skapa en gemensam bild av 
verksamheterna och de utmaningar som finns att hantera i det fortsatta mål- och 
budgetarbetet. Under eftermiddagen kommer deltagarna att ta fram grunden till nya 
mål för kommunfullmäktige samt nämnderna.  

Förslagsvis ger kommunstyrelsen respektive parti i uppdrag att utse en representant 
att delta i en arbetsgrupp som efter målkonferensen arbeta vidare med definitionen 
av mål för fullmäktige. Arbetsgruppen har sitt första möte i direkt anslutning till 
målkonferensen för att besluta om två mötestider för det vidare arbetet. 
Arbetsgruppens uppdrag är att till kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars ta 
fram förslag till nya mål för fullmäktige för perioden 2016-2018.  

Respektive nämnd kommer arbeta vidare med nämndsmålen. 

Kommunfullmäktiges mål för år 2016-2018 fastställs på fullmäktigesammanträdet 
den 23 mars. Nämndernas mål fastställs tillsammans med budgetramar på 
fullmäktigesammanträdet den 15 juni. 

Budgetkonferens och fastställande av budget 

Den 4 maj hålls en budgetkonferens där ledningsgruppens förslag till budget för 
drift och investeringar presenteras. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning och behov, förändringar i lagar och 
förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. Struktur och anvisningar utarbetas av 
ekonomiavdelningen. Politiker, förvaltningschefer, ekonomer och utvecklingsledare 
deltar på konferensen. 

Utifrån ledningsgruppens budgetförslag har de politiska partierna att lägga fram 
sina budgetförslag till kommunstyrelsen den 25 maj. Budget för år 2016 fastställs 
på fullmäktigesammanträdet den 15 juni. 

Beslutsunderlag 

– Tidplan för budgetarbetet inför 2016 (KS 2015.178, 2015-01-12) 
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Förslag till beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Tidplan för budgetarbetet inför 2016 godkänns. 

2. Varje parti utser en representant som deltar för sitt partis räkning i 
arbetsgruppen som kommer att arbeta vidare med kommunfullmäktiges mål.   
Arbetsgruppens förslag till nya mål för kommunfullmäktige för år 2016-2018 
ska presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars för att antas på 
kommunfullmäktigesammanträdet den 23 mars. 



Tidplan mål- och budgetprocess 
Datum Aktivitet Vem 

2 feb 
Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen samt arbetsgrupp för vidare 

arbete med KF-mål. 
KS 

4 feb 

Målkonferens – inriktningsmål för KF och nämnder 2016-2018 

Presentation med omvärldsanalys, Nulägesanalys, Utmaningar. 

Arbetsgrupp arbetar vidare med underlagen under feb. 

Politiker, ledningsgrupp, bolag 

2 mars Arbetsgrupp presenterar förslag till KF-mål KS 

23 mars Beslut om KF-mål för 2016-2018 KF 

23 mars Befolkningsprognos klar Plan- och utvecklingsavdelningen 

April Regeringens vårproposition 

8 april Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Budgetansvarig, Förvaltningschef 

14-15 April Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

20 april Nämndernas delårsuppföljning klar   

27 april Sista beslutsdag för nämnder att föreslå nya nämndsmål Respektive nämnd 

29 april Skatteprognos från SKL   

4 maj 
Budgetkonferens - Ledningsgruppens förslag till budget baserat på 

verksamhetsanalyser och mål.  

Politiker, ledningsgrupp, 

utvecklingsledare, ekonomer 

25 maj 
Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndsmål, 

skattesats och budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU) 
KS 

 maj-juni Information till fackliga representanter Komsam 

15 juni 
Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 

budgetstyrprinciper 
KF 

KS 2015.178    2015-01-12 



Datum Aktivitet Vem 

14 aug Skatteprognos från SKL   

Sept Regeringens budgetproposition   

 Sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, budgetansvarig 

8 okt Skatteprognos från SKL   

26 okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

10 nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS Au 

23 nov Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS 

14 dec Återrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KF 

Tidplan mål- och budgetprocess 

KS 2015.178    2015-01-12 
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