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ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

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

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

Förslag till beslut:

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

Ärende 1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 14 Dnr 2020/00311 

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal för Dagab,
Logistik Bålsta kvarter 4.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen träffade i juni 2019 ett markanvisningsavtal med Dagab. 
På basis av det träffade markanvisningsavtalet har ett köpeavtal upprättats i 
augusti 2020. Detta köpeavtal har inte villkorats av Kommunfullmäktiges 
godkännande för att möjliggöra Dagabs etablering i kommunen vilket inte 
var korrekt hanterat. Detta har inte följt den gängse processen. Det är 
således nödvändigt att kommunfullmäktige godkänner detta avtal.     

Det har varit viktigt och nödvändigt för Dagab att tidigt etablera sig och 
uppföra anläggningen i kommunen. De har både sökt och erhållit marklov 
för förberedande markarbeten. De har också begärt att kommunen ansöker 
om en tidig fastighetsbildning.  

Dagab har utfört, och utför fortfarande, markarbeten som enligt 
markanvisningsavtalet egentligen skulle ha legat på kommunen. I 
markanvisningsavtalet står det att exploatören ska betala 95 Mkr för marken 
till kommunen och att kommunen ska bekosta och utföra markarbeten upp 
till maximalt 20 Mkr. Eftersom Dagab utfört och bekostat dessa 
markarbeten har köpeskillingen jämkats till 79 Mkr i köpeavtalet (§5). 
Kommunen har således i förhållande till markanvisningsavtalet gjort en 
positiv uppgörelse.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 13 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal 
Markanvisningsavtal 
KS 2019-09-16 § 170 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 
eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärende 2



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

"Vi ser ytterst allvarligt på hanteringen av detta ärende och vi förutsätter 
att ärendet kommer att bli föremål för en granskning av våra revisorer, 
eftersom undertecknandet och hanteringen strider mot de reglementen som 
finns antagna av fullmäktige. Vi har efterlyst de verkliga kostnaderna för 
mellanskillnaden mellan 95 mkr till de underskrivna 79 mkr men har fått till 
svar att detta är svårt att kunna redovisa." 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi ser allvarligt på hanteringen av detta ärende, och det kommer därför bli 
föremål för en översyn av förvaltningen, eftersom hanteringen inte följt 
fastslagna processer för hur förvaltningen driver ärenden framåt genom 
processen.”  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 13 Dnr 2020/00311  

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal för Dagab, 
Logistik Bålsta kvarter 4.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen träffade i juni 2019 ett markanvisningsavtal med Dagab. 
På basis av det träffade markanvisningsavtalet har ett köpeavtal upprättats i 
augusti 2020. Detta köpeavtal har inte villkorats av Kommunfullmäktiges 
godkännande för att möjliggöra Dagabs etablering i kommunen vilket inte 
var korrekt hanterat. Detta har inte följt den gängse processen. Det är 
således nödvändigt att kommunfullmäktige godkänner detta avtal.     

Det har varit viktigt och nödvändigt för Dagab att tidigt etablera sig och 
uppföra anläggningen i kommunen. De har både sökt och erhållit marklov 
för förberedande markarbeten. De har också begärt att kommunen ansöker 
om en tidig fastighetsbildning.  

Dagab har utfört markarbeten som enligt markanvisningsavtalet egentligen 
skulle ha legat på kommunen. I markanvisningsavtalet står det att 
exploatören ska betala 95 Mkr för marken till kommunen och att kommunen 
ska bekosta och utföra markarbeten upp till maximalt 20 Mkr. Eftersom 
Dagab utfört och bekostat dessa markarbeten har köpeskillingen jämkats till 
79 Mkr i köpeavtalet (§5). Kommunen har således i förhållande till 
markanvisningsavtalet gjort en positiv uppgörelse.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal 
Markanvisningsavtal 
KS 2019-09-16 § 170   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 
avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller 
förslaget.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning: "Vi ser ytterst 
allvarligt på hanteringen av detta ärende och vi förutsätter att ärendet 
kommer att bli föremål för en granskning av våra revisorer, eftersom 
undertecknandet och hanteringen strider mot de reglementen som finns 
antagna av fullmäktige. Vi har efterlyst de verkliga kostnaderna för 
mellanskillnaden mellan 95 mkr till de underskrivna 79 mkr men har fått till 
svar att detta är svårt att kunna redovisa."  

______________ 

 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-05 KS 2020/00311 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Jonas Orring,  
Jonas.orring@habo.se 

 

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4  

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal för Dagab, Logistik 
Bålsta kvarter 4.   
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen träffade i juni 2019 ett markanvisningsavtal med Dagab. 
På basis av det träffade markanvisningsavtalet har ett köpeavtal upprättats i 
augusti 2020. Detta köpeavtal har inte villkorats av Kommunfullmäktiges 
godkännande för att möjliggöra Dagabs etablering i kommunen vilket inte 
var korrekt hanterat. Detta har inte följt den gängse processen. Det är 
således nödvändigt att kommunfullmäktige godkänner detta avtal.     

Det har varit viktigt och nödvändigt för Dagab att tidigt etablera sig och 
uppföra anläggningen i kommunen. De har både sökt och erhållit marklov 
för förberedande markarbeten. De har också begärt att kommunen ansöker 
om en tidig fastighetsbildning.  

Dagab har utfört markarbeten som enligt markanvisningsavtalet egentligen 
skulle ha legat på kommunen. I markanvisningsavtalet står det att 
exploatören ska betala 95 Mkr för marken till kommunen och att kommunen 
ska bekosta och utföra markarbeten upp till maximalt 20 Mkr. Eftersom 
Dagab utfört och bekostat dessa markarbeten har köpeskillingen jämkats till 
79 Mkr i köpeavtalet (§5). Kommunen har således i förhållande till 
markanvisningsavtalet gjort en positiv uppgörelse.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Köpeavtalet innebär ett positivt resultat för kommunen.   

Barnperspektivet 
Fler arbetstillfällen i kommunen är positiva för barnfamiljerna i kommunen.  

Näringslivsperspektivet 
Etableringen av Dagab i kommunen är positiv för näringslivet.  

Uppföljning 
Uppföljning sker genom fastighetsbildning, bygglov och fakturering med 
mera. 

Beslutsunderlag 
– Köpeavtal 
– Markanvisningsavtal 
__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-19 KS 2019/00205 nr 91528 

 

Beslut skickas till 
Plan- och exploateringsavdelningen  

 

 





















 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2019-09-16  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 170 Dnr 2019/00205  

Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 4  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för kvarter 4, 
Lundby 2:8, Logistik Bålsta, till Dagab Inköp & Logistik AB.  

Sammanfattning  
Plan- och exploateringsavdelningen har i uppdrag att planlägga och mar-
kanvisa områdena i Logistik Bålsta för industriverksamhet. I samband med 
pågående detaljplanearbete för kvarter 4, Logistik Bålsta har tre exploatörer 
visat intresse för att etablera sig i området.  
Plan- och exploateringsavdelningen har därefter förhandlat med intressen-
terna och föreslår att ingå markanvisningsavtal med högstbjudande företag. 

Markanvisning innebär en ensamrätt för exploatören att slutförhandla med 
kommunen om exploatering och förvärv av området.  

Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att det sammanvägt 
bästa för Håbo kommun är att ingår markanvisningsavtal med Dagab Inköp 
& Logistik AB.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 144 
Tjänsteskrivelse 2019-08-19 
Markanvisningsavtal 
Kartbilaga kvarter 4  
Utkast detaljplan nr 421  
Utkast detaljplanekarta 

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslu-
tet och önskar få följande antecknat till protokollet:  

Sverigedemokraterna i Håbo reserverar oss utan eget yrkande mot förslaget 
om markanvisning då vi anser att Vision 2030 som kommunen antagit i till-
räcklig utsträckning inte tar hänsyn till vare sig miljö eller boende. Vidare 
ifrågasätter vi tillräcklig konsekvensanalys och helhetssyn i det tilltänkta 
projektet.  

I visionen går att läsa: "Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som 
skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta ett stort ansvar för att kom-
mande generationer ska ha samma eller bättre möjligheter att förvalta och 
utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-16  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

och kommunen ska skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya na-
turområden i anspråk." 

Vi menar att nybyggnation av ett industri och logistikområde inte gynnar 
vare sig grön miljö, biologisk mångfald eller människors närhet till natur i 
linje med visionen. 

Vi ställer oss frågande till storleken och omfattningen på flertalet planer och 
exploateringar i kommunen. Vi är i sak inte emot bostadsbyggande eller 
verksamhetsutveckling men vill påstå att proportionerna återkommande 
tänjs till max med ”alla ägg läggs i samma korg” vilket leder till att mång-
falden blir minimal om inte obefintlig och risktagandet för stort. 

Det är enligt vår mening inte en hållbar utveckling av vår kommun och vi 
anser inte heller att den stämmer överens med varken antagen vision eller 
agenda, ej heller med våra miljömässiga hållbarhetsmål och infrastruktur. 
Medborgarna måste alltid komma i första hand. 

Vi behöver säkerställa att detaljplaner tas fram enkom för medborgarnas 
bästa och inte för att tillfredsställa exploatörer i form av exempelvis direkt-
anvisningar, intentionsavtal eller markbyten. 

Då exploateringsintäkter primärt skall användas för investeringar och avbe-
talningar av befintliga lån ställer vi oss dessutom frågande till om dessa re-
surskrävande exploateringar verkligen genererar medel i proportion för att 
kompensera och reinvestera i kommunens fortsatta goda samhällsutveckl-
ing.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan-och exploatering 
 
 





 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(7) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPED ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

kommunens investeringar och exploatering varit lägre än beräknade i budget 
för år 2020. 

För att reglera likviden på kommunens checkkredit för år 2020 är behovet 
av ny upplåning 40 miljoner kronor. 

År 2021 

I Budget 2021 är det kalkylerade behovet av ny upplåning beräknad till 
244,3 miljoner kronor. Saldot på kommunens checkkredit har ökat 
ytterligare per 2021-01-29 med 63,0 miljoner kronor till -103,0 miljoner 
kronor. 

Prognos från Plan- och exploateringsavdelning avseende inkomsterna för 
markförsäljningen år 2021 beräknas uppgå till totalt 93,4 miljoner kronor 
inklusive inkomsterna från Dagab. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ny upplåning genomförs från 
externa kreditinstitutioner motsvarande det negativa saldot på checkkrediten 
per 2021-01-29, -103,0 miljoner kronor.  

Ytterligare behov av medel kommer att uppstå, för finansieringen av 
kommunens pågående investeringar och exploatering från år 2020 och 
budgeterade för år 2021. Förvaltningen föreslår, när behovet av upplåning 
uppstår, att det rapporteras till kommunstyrelsen, om kommunens egen 
finansiering genom bland annat markförsäljning inte räcker till.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse    

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tjänsteskrivelse 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-29 KS 2021/00050 nr 99475 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Upptagning av nya lån år 2021  

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2021 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med 103 
miljoner kronor.  

2. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för 
kommunstyrelsens räkning under år 2021 uppta nya lån om 103,0 
miljoner kronor. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev, som är beslutade med stöd av 
delegering, ska undertecknas två i förening enligt kommunstyrelsens 
beslut om firmateckning. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt höja likviden på kommunens 
checkkredit med 100 miljoner kronor. Krediten gäller till och med 2021-
04-30.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut för åren 2020 och 2021 avseende 
upptagandet av nya lån har det beslutats att kommunstyrelsen ska 
återkomma när behov av upplåning uppstår” för år 2020 (2019-12-09 § 168 
Dnr 2019/00336 och för år 2021 (2020-11-30 § 121 Dnr 2020/00285). 
 
År 2020 

 
Saldo på kommunens checkkredit uppgick till -40,1 miljoner kronor per 31 
december 2020.  

I budget för år 2020 framgick att upplåningsbehovet skulle uppstå för att 
finansiera investeringar och exploateringsverksamheten, och att ny-
upplåning behövdes med 157,0 miljoner kronor från externa kredit-
institutioner, men att kommunstyrelsen skulle återkomma till KF för ett 
beslut. 

I likviditetsplanering för år 2020 kalkylerades det med att kommunen skulle 
få in inkomster från markförsäljningen från Dagab i slutet av året enligt 
prognos från plan- och exploateringsavdelningen. Av olika anledningar har 
det blivit förskjutning på det och ny bedömning från avdelningen är att 
försäljningsinkomsterna kan faktureras andra halvåret 2021. Ytterligare ett 
skäl till att ny upplåningen inte skett år 2020 är att utgifterna för 
kommunens investeringar och exploatering varit lägre än beräknade i budget 
för år 2020. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-29 KS 2021/00050 nr 99475 

 

För att reglera likviden på kommunens checkkredit för år 2020 är behovet 
av ny upplåning 40 miljoner kronor. 

 

 

År 2021 

I Budget 2021 är det kalkylerade behovet av ny upplåning beräknad till 
244,3 miljoner kronor. Saldot på kommunens checkkredit har ökat 
ytterligare per 2021-01-29 med 63,0 miljoner kronor till -103,0 miljoner 
kronor. 

Prognos från Plan- och exploateringsavdelning avseende inkomsterna för 
markförsäljningen år 2021 beräknas uppgå till totalt 93,4 miljoner kronor 
inklusive inkomsterna från Dagab. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ny upplåning genomförs från 
externa kreditinstitutioner motsvarande det negativa saldot på checkkrediten 
per 2021-01-29, -103,0 miljoner kronor.  

Ytterligare behov av medel kommer att uppstå, för finansieringen av 
kommunens pågående investeringar och exploatering från år 2020 och 
budgeterade för år 2021. Förvaltningen föreslår, när behovet av upplåning 
uppstår, att det rapporteras till kommunstyrelsen, om kommunens egen 
finansiering genom bland annat markförsäljning inte räcker till.   
 
Ärendet 
"[Beskriv ärendet och vad som framkommit i beredningen]"  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunens låneskuld från externa kreditinstitutioner för de långfristiga 
skulderna ökar från 783 675 000 kronor till 886 675 000 kronor. 

Barnperspektivet 
Inte tillämplig 

Näringslivsperspektivet 
Inte tillämplig 

Uppföljning 
Delårsbokslut och bokslut 

Beslutsunderlag 
– "[Ange vilka underlag som hör samman med tjänsteskrivelsen]"    
__________ 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-29 KS 2021/00050 nr 99475 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 21 Dnr 2020/00468 

Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anslår investeringsbudget om 121 miljoner kronor
för byggnation av ett nytt äldreboende på ”Åsen”, eller i andra hand på
annan lämplig plats, totalt för åren 2021-2024.

2. Den totala investeringsbudgeten fördelas enligt följande: år 2021 5,0 mkr,
2022 40,0 mkr, år 2023 60,0 mkr och för år 2024 16,0 mkr.

3. Finansieringen av investeringsutgiften om 121 mkr sker genom extern
upplåning och beslutas av kommunfullmäktige då det blir aktuellt.

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige äskat att 
fullmäktige anslår medel för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, 
inriktning demens. Nämnden anför att andelen äldre i Håbo beräknas öka 
kraftigt och för att möta prognostiserade behovet behöver kommunen 
säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre, inriktning demens.  

Nämnden förordar även en flytt av de särskilda boenden på Plommonvägen 
till det nya särskilda boende på Västerhagsvägen år 2022 då lokaler inte 
uppfyller kraven på ett modernt äldreboende, vilket leder till behov av ett 
ytterligare särskilt boende med inriktning demens, år 2024.  

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie 
gällande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre 
alternativ som redovisas i förstudien förordar nämnden – inplacering Åsen.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 19 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-12-08 VON § 103 
Förstudie Särskilt boende för äldre daterat 23 november 2020 
Tjänsteskrivelse Socialförvaltning, 4982, daterad 2020-11-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: att platsen Åsen i beslutspunkt 1 ersätts med "Åsen 
eller annan lämplig plats" för att lämna möjlighet att vid behov använda 
annan plats för boendet.  

Ärende 4



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med ändring enligt Owe Fröjds (Båp) 
yrkande och finner att så sker.  

Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att förtydliga i beslutet att Åsen 
är förstahandsalternativet.  

 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 19 Dnr 2020/00468  

Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anslår investeringsbudget om 121 miljoner kronor 
för byggnation av ett nytt äldreboende på ”Åsen”, totalt för åren 2021-2024. 

2. Den totala investeringsbudgeten fördelas enligt följande: år 2021 5,0 mkr, 
2022 40,0 mkr, år 2023 60,0 mkr och för år 2024 16,0 mkr. 

3. Finansieringen av investeringsutgiften om 121 mkr sker genom extern 
upplåning och beslutas av kommunfullmäktige då det blir aktuellt.   

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige äskat att 
fullmäktige anslår medel för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, 
inriktning demens. Nämnden anför att andelen äldre i Håbo beräknas öka 
kraftigt och för att möta prognostiserade behovet behöver kommunen 
säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre, inriktning demens.  

Nämnden förordar även en flytt av de särskilda boenden på Plommonvägen 
till det nya särskilda boende på Västerhagsvägen år 2022 då lokaler inte 
uppfyller kraven på ett modernt äldreboende, vilket leder till behov av ett 
ytterligare särskilt boende med inriktning demens, år 2024.  

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie 
gällande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre 
alternativ som redovisas i förstudien förordar nämnden – inplacering Åsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-12-08 VON § 103 
Förstudie Särskilt boende för äldre daterat 23 november 2020 
Tjänsteskrivelse Socialförvaltning, 4982, daterad 2020-11-19   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________  

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-10 KS 2020/00468 nr 99161 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel 

Förslag till beslut  
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 

investeringsbudget om 121 miljoner kronor för byggnation av ett nytt 
äldreboende på ”Åsen”, totalt för åren 2021-2024. 

2. Den totala investeringsbudgeten fördelas enligt följande: år 2021 5,0 
mkr, 2022 40,0 mkr, år 2023 60,0 mkr och för år 2024 16,0 mkr. 

3. Finansieringen av investeringsutgiften om 121 mkr sker genom extern 
upplåning och beslutas av kommunfullmäktige då det blir aktuellt.   
 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige äskat att 
fullmäktige anslår medel för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, 
inriktning demens. Nämnden anför att andelen äldre i Håbo beräknas öka 
kraftigt och för att möta prognostiserade behovet behöver kommunen 
säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre, inriktning demens.  

Nämnden förordar även en flytt av de särskilda boenden på Plommonvägen 
till det nya särskilda boende på Västerhagsvägen år 2022 då lokaler inte 
uppfyller kraven på ett modernt äldreboende, vilket leder till behov av ett 
ytterligare särskilt boende med inriktning demens, år 2024.  

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie 
gällande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre 
alternativ som redovisas i förstudien förordar nämnden – inplacering Åsen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I förstudien anges den indikativa investeringsutgiften på tidigt stadium till 
121 miljoner kronor. Driftskostnaden för ett äldreboende om 40 platser år 
2024 beräknas till cirka 22 miljoner kronor per år, exklusive hyreskostnader. 

Utgiften för eventuell infrastruktur utanför tomtmark och grundförstärkning 
såsom pålning, urgrävningar och dylikt ingår inte, utan måste följas upp 
särskilt till vård och omsorgsnämnden och till kommunstyrelsen eftersom 
det kan fördyra investeringsutgiften och eventuellt driftkostnaderna. 

Nämnden gör bedömning att särskilda boenden på Plommonvägen ger dålig 
drift ekonomi på grund av att platsantalet per enhet är begränsat till åtta 
boenden och gör en bedömning att en flytt av verksamheten på Pomona till 
det nya äldreboendet på Västerhagsvägen ger bättre drift ekonomi. Någon 
jämförelse till kostnadsbesparing i drift eller jämförelse med idag har inte 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-10 KS 2020/00468 nr 99161 

 

angetts men förutses att nämnden redovisar det till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige i samband med budget för år 2022. 

För att finansiera det nya äldreboende år 2024 görs en bedömning att 
upplåning av externa medel blir nödvändigt. Kommunstyrelsens förvaltning 
återkommer till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige då upplåningen 
blir aktuellt. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt. 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt. 

Uppföljning 
Någon jämförelse till kostnadsbesparing i nämndens drift ekonomi vid flytt 
av särskilda boendeplatser från Plommonvägen till det nya äldreboende på 
Västerhagsvägen år 2022 lämnas inte av nämnden utan förutses att nämnden 
redovisar det till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med 
budget för år 2022. 

Investeringsekonomi följs upp löpande i samband med delårsbokslut och 
bokslut till Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
– Protokoll Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-12-08 VON § 103 
– Förstudie Särskilt boende för äldre daterat 23 november 2020 
– Tjänsteskrivelse Socialförvaltning, 4982, daterad 2020-11-19   
__________ 

Beslut skickas till 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Fastighetschefen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialchef 
Ekonomichef     
  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2020-12-08  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 103 Dnr 2020/00059  

Äldreboende 2024 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa projektstart 

för ett särskilt boende för äldre i enlighet med förslag från fastighetsenheten och 
lokalförsörjningschef, inplaceringsalternativ ”Åsen”’. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att boendet ska projekteras och utformas i 
nära samarbete med socialförvaltningen. 

3. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige äska om inve-
steringsmedel om 121 miljoner kronor.   

Sammanfattning 
Andelen äldre i Håbo beräknas öka kraftigt under de kommande åren. För att möta 
prognostiserade behov av boendeplatser behöver kommunen säkerställa fler platser 
i särskilt boende för äldre.   

Ärendet 
För att beräkna kommande behov av platser inom särskilt boende för äldre har för-
valtningen tittat på befolkningsprognosen för kommunen. Platsbehovet har progno-
stiserats baserat på den demografiska utvecklingen samt kända insatsvolymer avse-
ende särskilt boende för äldre i 2019, för åldersintervallen 
65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89,90-94 och 95-100. 

Antalet personer som är äldre än 80 år i befolkningen fördubblas under perioden 
från 808 personer till 1610 personer och platsbehovet beräknas öka från 128 platser 
idag till totalt 226 platser under år 2030. 

Förvaltningen har i denna beräkning utgått från att kommunen väljer att omstruktu-
rera husen på Plommonvägen 2 och 4 till trygghetsboende. Förvaltningen förordar 
en flytt av de särskilda boendena på Plommonvägen då lokalerna inte uppfyller 
kraven på ett modernt äldreboende. Lokalerna ger också dålig driftsekonomi på 
grund av att platsantalet per enhet är begränsat till åtta. 

Flytten av verksamheten på Pomona gör att nettoeffekten av det nya äldreboendet 
på Västerhagsvägen inte blir tillräckligt stort för att möta behoven de närmaste 
åren.  

För att möta behovet behöver kommunen uppföra nya äldreboenden.  

I den förstudie som nämnden beställt redovisar förvaltningen prognostiserat behov 
fram till och med år 2030, se nedan tabell. 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-12-08  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 103 Dnr 2020/00059  

Tabell – utveckling av platsbehov och nettoeffekt av nya särskilda boenden 

 

 

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie gäl-
lande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre alternativ som 
redovisas i förstudien förordar förvaltningen – inplacering Åsen. 

Förvaltningen menar att den idéskiss som presenteras i förstudien ser ut att kunna 
leva upp till ställda krav. De övriga två alternativen bedömer förvaltningen har för 
stor risk att försenas och behovet av en snabb process framgår tydligt i tabell 1. 
Äldreboendet på Åsen behöver stå klart år 2024, enligt uppgift från fastighetsavdel-
ningen så är den planeringen realistisk förutsatt att beslut fattas i kommunfullmäk-
tige i början av år 2021. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I förstudien anges den indikativa investeringskostnaden på tidigt stadium till 121 
miljoner kronor. Driftskostnaden för ett äldreboende om 40 platser år 2024 beräk-
nas till cirka 22 miljoner kronor per år, exklusive hyreskostnader. 

Uppföljning 
Projektets utveckling följs under punkten förvaltningen informerar på nämndens 
kommande sammanträden.   

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-12-08  

Vård- och omsorgsnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 103 Dnr 2020/00059  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse nr 4982, daterad 2020-11-19.      
 

Förvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden: 
 Att vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa pro-

jektstart för ett särskilt boende för äldre i enlighet med förslag från fastighets-
enheten och lokalförsörjningschef, inplaceringsalternativ ”Åsen”. 

 Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att boendet ska projekteras och utfor-
mas i nära samarbete med socialförvaltningen. 

 Att vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige äska om 
investeringsmedel om 121 miljoner kronor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga förslag lämnas. 
 
Protokollsanteckning 
Ordförande informerar nämnden om att presidierna för kommunala Pensionärsrådet 
samt kommunala Funktionsrättsrådet har fått redovisning och fått de olika alternati-
ven presenterade, Åsen, Kalmarsand och Dalängen. Råden förordnar Åsen på vill-
kor att det blir ett demensboende. Ett somatiskt boende menar Råden behöver pla-
ceras närmare centrum.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut och 
finner att så sker. 
______________ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen - fastighetsenheten och lokalförsörjningschef 
 

































  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-11-19 VON 2020/00059 nr 4982 

Socialförvaltningen 
Stöd, vård och omsorg i egen regi 
Erik Johansson, Avdelningschef 
 
erik.johansson@habo.se 

 

 

Äldreboende 2024 

Förslag till beslut  
1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att beställa 

projektstart för ett särskilt boende för äldre i enlighet med förslag från 
fastighetsenheten och lokalförsörjningschef, inplaceringsalternativ 
”Åsen”’. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att boendet ska projekteras och 
utformas i nära samarbete med socialförvaltningen. 

3. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige äska 
om investeringsmedel om 121 miljoner kronor.   

Sammanfattning 
Andelen äldre i Håbo beräknas öka kraftigt under de kommande åren. För 
att möta prognostiserade behov av boendeplatser behöver kommunen 
säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre.   

Ärendet 
För att beräkna kommande behov av platser inom särskilt boende för äldre 
har förvaltningen tittat på befolkningsprognosen för kommunen. 
Platsbehovet har prognostiserats baserat på den demografiska utvecklingen 
samt kända insatsvolymer avseende särskilt boende för äldre i 2019, för 
åldersintervallen 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89,90-94 och 95-100. 

Antalet personer som är äldre än 80 år i befolkningen fördubblas under 
perioden från 808 till 1610 personer och platsbehovet beräknas öka från 128 
platser idag till totalt 226 platser under 2030.  

Förvaltningen har i denna beräkning utgått från att kommunen väljer att 
omstrukturera husen på Plommonvägen 2 och 4 till trygghetsboende. 
Förvaltningen förordar en flytt av de särskilda boendena på Plommonvägen 
då lokalerna inte uppfyller kraven på ett modernt äldreboende. Lokalerna 
ger också dålig driftsekonomi på grund av att platsantalet per enhet är 
begränsat till åtta. 

Flytten av verksamheten på Pomona gör att nettoeffekten av det nya 
äldreboendet på Västerhagsvägen inte blir tillräckligt stort för att möta 
behoven de närmaste åren.  

För att möta behovet behöver kommunen uppföra nya äldreboenden.  

 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-11-19 VON 2020/00059 nr 4982 

Socialförvaltningen 
 

 

 

I den förstudie som nämnden beställt redovisar förvaltningen prognostiserat 
behov fram till och med 2030, se nedan tabell. 

                                          
                                                           Tabell 1 – utveckling av platsbehov och nettoeffekt av nya särskilda boenden 

Fastighetsavdelningen och lokalförjningschef har presenterat en förstudie 
gällande det äldreboende som planeras vara klart till 2024. Av de tre altertiv 
som redovisas i förstudien förordar förvaltningen – inplacering Åsen. 
 
Förvaltningen menar att den idéskiss som presenteras i förstudien ser ut att 
kunna leva upp till ställda krav. De övriga två alternativen bedömer 
förvaltningen har för stor risk att försenas och behovet av en snabb process 
framgår tydligt i tabell 1. Äldreboendet på Åsen behöver stå klart 2024, 
enligt upgift från fatighetsavdelningen så är den planeringen realistisk 
förutsatt att beslut fattas i kommunfullmäktige i början av 2021. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I förstudien anges den indikativa investeringskostnaden på tidigt stadium till 
121 miljoner kronor. Driftskostnaden för ett äldreboende om 40 platser 2024 
beräknas till ca 22 miljoner kronor per år, exklusive hyreskostnader. 

Uppföljning 
Projektets utveckling följs under punkten förvaltningen informerar på 
nämndens kommande sammanträden.   

Beslutsunderlag   
– Denna tjänsteskrivelse nr 4982, daterad 2020-11-19  
– Förstudie äldreboende 
______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Fastighetsavdelningen 
Förvaltningschef tekniska förvaltningen      



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-02-11 KS 2021/00012 nr 99719 

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

Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, Parkering, 

Förslag till beslut från fullmäktiges presidium 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens beslut KS 2020-02-

08 § 13 p 3.

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-08 § 13 att: 

1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk
och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny
parkeringsanläggning för personbilar vid Skokloster slott och kyrka
genom ett arrendeavtal med markägaren. Samtidigt byggs och bekostas
nio ställplatser för husbilar av extern part.

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 5/6
av den årliga arrendevgiften bekostas av Statens Fastighetsverk och
Håbo kommun med 81 000kr vardera under 10 år enligt
finansieringsavtal i bilaga varefter en lägre arrendekostnad för marken
inträder enligt arrendeavtal i bilaga. Håbo pastorat bidrar med 1/6 av
den årliga arrendeavgiften med 31 000kr. Kommunen fakturerar
parterna enligt finansieringsavtal.

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 81 000 kr
för arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för
att under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för
parkeringen. Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande
säkerställa att denna årliga arrendeavgift ingår i deras budget med de
belopp som specificerats under punkten Ekonomiska konsekvenser och

finansiering enligt nedan och bilagda avtal.
Beslutspunkt 3 avser en budgetjustering, vilket måste godkännas av 
fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att fullmäktige 
beslutar att fastställa kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 

Ärende 5
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kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 
förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 
Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 

Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Finansiering av besöksparkering 

Parkeringsanläggningen som har beräknats kosta 1 660 000 kr byggs av 
markägaren men finansieras genom arrendeavtal mellan markägaren och 
Håbo kommun. Arrendet bekostas lika mellan parterna SFV, Håbo kommun 
och Håbo pastorat. 

Detta innebär för kommunen en årlig arrendekostnad på 81 000 kr för 
kommunen under tio år och därefter en årlig arrendeavgift på 31 000 kr. Den 
mindre del av arrendekostnaden som utgör markarrende (ca 28 000kr) ska 
räknas upp med 1,7 % per år fr o m 2022.  

Driftskostnader i form av viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor 
samt renhållning, begränsas till sommarhalvåret och beräknas uppgå till 
max 20 000 kr per år vilket fördelas på de tre finansierande parterna. 
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Barnperspektivet 
Området kring Skokloster slott och värdshuset är idag med sina olika 
besöksobjekt mycket attraktivt för barnfamiljer men med en stor potential 
att utvecklas än mer med nya platser för aktiviteter som lek, motion och 
umgänge. Statens historiska muséer som driver slottets verksamhet har 
utvecklat flera historiebaserade aktiviteter för barn och ungdomar i olika 
åldrar och kommer att fortsätta med det framöver. En viktig förutsättning för 
barnfamiljer är områdets tillgänglighet till området med bil och 
kollektivtrafik vilket hittills varit starkt eftersatt vilket skulle förbättras med 
föreslagna anläggningar.  

Näringslivsperspektivet 
Förutom all försäljning som ingår i slottets verksamhet, finns flera 
näringsidkare i området med café-, restaurang-, närbutiks- och 
hantverksinriktning som är starkt beroende av att antalet dagbesökare i 
området ökar. Skokloster som besöksmål har stor betydelse för kommunens 
turistiska värde och attraktivitet som kommun i ett nationellt sammanhang 
vilket i sig är en viktig förutsättning för kommunens allmänna utveckling 
och roll i regionen som marknad och bostadsort. 

Uppföljning 
Byggande och drift av föreslagna anläggningar ska genomföras med 
transparens och aktiv kvalitetskontroll där tre huvudparterna SFV, Håbo 
pastorat och Håbo kommun delar ansvaret och intresset för systematisk 
uppföljning och återrapportering. I praktiken hanteras detta genom SFV:s 
lokala besöksmålsgrupp. 

Beslutsunderlag 
– Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
– Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    
– Tjänsteskrivelse 
– KS 2020-02-08 § 13     
__________ 

Beslut skickas till 
Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 
Håbo Pastorat, Lars Berglund  
Fredrik von Essen, markägare 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Tekniska nämnden 
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§ 12 Dnr 2021/00012  

Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, 
Parkering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 
och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny parkeringsanläggning 
för personbilar vid Skokloster slott och kyrka genom ett arrendeavtal med 
markägaren.  

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 2/3 
av totalkostnaden bekostas av Statens Fastighetsverk och Håbo pastorat med 
en tredjedel vardera enligt finansieringsavtal i bilaga som innebär en årlig 
kostnad för kommunen med 80 000 kr under 10 år varefter en lägre 
arrendekostnad för marken inträder enligt arrendeavtal i bilaga. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska 
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 80 000 kr för 
arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för att 
under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för parkeringen. 
Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande säkerställa att denna årliga 
arrendeavgift ingår i deras budget med de belopp som specificerats under 
punkten Ekonomiska konsekvenser och finansiering enligt nedan och 
bilagda avtal.  

Sammanfattning  
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 
kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 
förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 
Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 
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Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning 
Kartbilaga    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Klas Klasson, stadsarkitekt 
0171-52740 
klas.klasson@habo.se 

 

Parkering för besöksnäringen vid Skokloster slott 

Förslag till beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 

och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny 
parkeringsanläggning för personbilar vid Skokloster slott och kyrka 
genom ett arrendeavtal med markägaren. Samtidigt byggs och bekostas 
nio ställplatser för husbilar av extern part. 

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 5/6 
av den årliga arrendevgiften bekostas av Statens Fastighetsverk och 
Håbo kommun med 81 000kr vardera under 10 år enligt 
finansieringsavtal i bilaga varefter en lägre arrendekostnad för marken 
inträder enligt arrendeavtal i bilaga. Håbo pastorat bidrar med 1/6 av den 
årliga arrendeavgiften med 31 000kr. Kommunen fakturerar parterna 
enligt finansieringsavtal. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska 
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 81 000 kr 
för arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för 
att under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för 
parkeringen. Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande 
säkerställa att denna årliga arrendeavgift ingår i deras budget med de 
belopp som specificerats under punkten Ekonomiska konsekvenser 
och finansiering enligt nedan och bilagda avtal.  
 

Sammanfattning 
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 
kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-02-05 KS 2021/00012 nr 99091 

 

förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 
Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 

Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   
 
Ärendet 
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Under främst 
sommarhalvåret har slottets, kyrkans och mackens parkeringar snabbt varit 
fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga ytor i området 
vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, markägare, 
slottets verksamhet och besökare. Viss ökning av dagbesökare kan märkas 
även vintertid och då främst bilburna sällskap och grupper med 
långfärdsskridsko från den populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. I maj 2019 genomförde kommunen en 
workshop i Skokloster med representanter från intresseföreningar, Statens 
Fastighetsverk (SFV), Håbo Pastorat och näringslivet som mynnade ut i en 
framtidsbild för områdets utveckling som tydliggjorde områdets stora 
potential som besöksmål. Detta ledde också till ett större kommunalt 
engagemang i utvecklingen med stöd till infrastruktur såsom cykelvägen 
mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, Upplandsledens 
tillgänglighet samt tillsammans med SFV medverkat i en ny VA-anslutning 
till Slottet och parken. 
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Sedan SFV med kommunens medverkan bekostat och låtit bygga en ny 
överföringsledning för vatten och avlopp med anslutning av slottet ger detta 
en viktig förutsättning för att bygga nya besökstoaletter i området. SFV har 
investerat ca 4 mkr i överföringsledningen. SFV har tillsammans med 
kommunen bekostat anslutningsledning med pumpstation för ca 1 mkr. 

Efter att det under flera år har funnits olika förslag till en lösning av 
parkeringsbehovet i området finns det nu ett konkret och realistiskt förslag 
framme till lösning som bygger på att Håbo kommun tar en mer aktiv roll 
som neutral projektledare och medfinansiär. Huvudparterna i projekten med 
ny offentlig toalettbyggnad och besöksparkering är förutom Håbo kommun, 
SFV, Håbo pastorat och ägaren till Skokloster värdshus som också äger 
Macken och stora delar av angränsande marker.  

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset.   

Beskrivning av projektet besöksparkering och ställplatser för husbilar 

Anläggningen lokaliseras till en nedsänkt plan markyta som idag ligger 
oanvänd mellan värdshuset och vattnet strax norr om nuvarande 
bussvändplan. Ytan är ca 4000 kvm stor och beräknas kunna rymma ca 110 
parkeringsplatser för personbilar samt nio ställplatser för husbilar som 
bekostas och byggs separat av markägaren eller annan extern entreprenör. 

Projektet förutsätter tillstånd i form av bygglov och dispens från 
strandskyddet och att detta ansöks om i särskild ordning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Finansiering av besöksparkering 

Parkeringsanläggningen som har beräknats kosta 1 660 000 kr byggs av 
markägaren men finansieras genom arrendeavtal mellan markägaren och 
Håbo kommun. Arrendet bekostas lika mellan parterna SFV, Håbo kommun 
och Håbo pastorat. 

Detta innebär för kommunen en årlig arrendekostnad på 81 000 kr för 
kommunen under tio år och därefter en årlig arrendeavgift på 31 000 kr. Den 
mindre del av arrendekostnaden som utgör markarrende (ca 28 000kr) ska 
räknas upp med 1,7 % per år fr o m 2022.  

Driftskostnader i form av viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor 
samt renhållning, begränsas till sommarhalvåret och beräknas uppgå till 
max 20 000 kr per år vilket fördelas på de tre finansierande parterna. 

Avtalsförslag i bilaga 
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Ansökan om Leader-stöd  
Parallellt med att denna finansiering av besöksanläggningar i området 
ordnas kommer en ansökan om LEADER-stöd till besöksnäringen att 
beredas vilket vid ett positivt utslag skulle kunna leda till en viss minskning 
av andelen allmänna medel för föreslagna anläggningar.  

Barnperspektivet 
Området kring Skokloster slott och värdshuset är idag med sina olika 
besöksobjekt mycket attraktivt för barnfamiljer men med en stor potential 
att utvecklas än mer med nya platser för aktiviteter som lek, motion och 
umgänge. Statens historiska muséer som driver slottets verksamhet har 
utvecklat flera historiebaserade aktiviteter för barn och ungdomar i olika 
åldrar och kommer att fortsätta med det framöver. En viktig förutsättning för 
barnfamiljer är områdets tillgänglighet till området med bil och 
kollektivtrafik vilket hittills varit starkt eftersatt vilket skulle förbättras med 
föreslagna anläggningar.  

Näringslivsperspektivet 
Förutom all försäljning som ingår i slottets verksamhet, finns flera 
näringsidkare i området med café-, restaurang-, närbutiks- och 
hantverksinriktning som är starkt beroende av att antalet dagbesökare i 
området ökar. Skokloster som besöksmål har stor betydelse för kommunens 
turistiska värde och attraktivitet som kommun i ett nationellt sammanhang 
vilket i sig är en viktig förutsättning för kommunens allmänna utveckling 
och roll i regionen som marknad och bostadsort. 

Uppföljning 
Byggande och drift av föreslagna anläggningar ska genomföras med 
transparens och aktiv kvalitetskontroll där tre huvudparterna SFV, Håbo 
pastorat och Håbo kommun delar ansvaret och intresset för systematisk 
uppföljning och återrapportering. I praktiken hanteras detta genom SFV:s 
lokala besöksmålsgrupp. 

Beslutsunderlag 
– Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
– Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    
Beslut skickas till 
Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 

Håbo Pastorat, Lars Berglund  

Fredrik von Essen, markägare 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Gatu- och parkavdelningen 

Tekniska nämnden 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Klas Klasson, stadsarkitekt 
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Parkering för besöksnäringen vid Skokloster slott 

Förslag till beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 

och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny 
parkeringsanläggning för personbilar vid Skokloster slott och kyrka 
genom ett arrendeavtal med markägaren.  

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 2/3 
av totalkostnaden bekostas av Statens Fastighetsverk och Håbo pastorat 
med en tredjedel vardera enligt finansieringsavtal i bilaga som innebär 
en årlig kostnad för kommunen med 80 000 kr under 10 år varefter en 
lägre arrendekostnad för marken inträder enligt arrendeavtal i bilaga. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska 
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 80 000 kr 
för arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för 
att under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för 
parkeringen. Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande 
säkerställa att denna årliga arrendeavgift ingår i deras budget med de 
belopp som specificerats under punkten Ekonomiska konsekvenser 
och finansiering enligt nedan och bilagda avtal.  
 

Sammanfattning 
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 
kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 
förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 
Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 
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Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   
 
Ärendet 
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Under främst 
sommarhalvåret har slottets, kyrkans och mackens parkeringar snabbt varit 
fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga ytor i området 
vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, markägare, 
slottets verksamhet och besökare. Viss ökning av dagbesökare kan märkas 
även vintertid och då främst bilburna sällskap och grupper med 
långfärdsskridsko från den populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. I maj 2019 genomförde kommunen en 
workshop i Skokloster med representanter från intresseföreningar, Statens 
Fastighetsverk (SFV), Håbo Pastorat och näringslivet som mynnade ut i en 
framtidsbild för områdets utveckling som tydliggjorde områdets stora 
potential som besöksmål. Detta ledde också till ett större kommunalt 
engagemang i utvecklingen med stöd till infrastruktur såsom cykelvägen 
mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, Upplandsledens 
tillgänglighet samt tillsammans med SFV medverkat i en ny VA-anslutning 
till Slottet och parken. 

Sedan SFV med kommunens medverkan bekostat och låtit bygga en ny 
överföringsledning för vatten och avlopp med anslutning av slottet ger detta 
en viktig förutsättning för att bygga nya besökstoaletter i området. SFV har 
investerat ca 4 mkr i överföringsledningen. SFV har tillsammans med 
kommunen bekostat anslutningsledning med pumpstation för ca 1 mkr. 
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Efter att det under flera år har funnits olika förslag till en lösning av 
parkeringsbehovet i området finns det nu ett konkret och realistiskt förslag 
framme till lösning som bygger på att Håbo kommun tar en mer aktiv roll 
som neutral projektledare och medfinansiär. Huvudparterna i projekten med 
ny offentlig toalettbyggnad och besöksparkering är förutom Håbo kommun, 
SFV, Håbo pastorat och ägaren till Skokloster värdshus som också äger 
Macken och stora delar av angränsande marker.  

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset.   

Beskrivning av projektet besöksparkering och ställplatser för husbilar 

Anläggningen lokaliseras till en nedsänkt plan markyta som idag ligger 
oanvänd mellan värdshuset och vattnet strax norr om nuvarande 
bussvändplan. Ytan är ca 4000 kvm stor och beräknas kunna rymma ca 110 
parkeringsplatser för personbilar och sju ställplatser för husbilar.  

Projektet förutsätter tillstånd i form av bygglov och dispens från 
strandskyddet och att detta ansöks om i särskild ordning.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 
Finansiering av besöksparkering 

Anläggningen som har beräknats kosta 2 130 000 kr byggs av markägaren 
men finansieras genom arrendeavtal mellan markägaren och Håbo kommun. 
Arrendet bekostas lika mellan parterna SFV, Håbo kommun och Håbo 
pastorat. 

Detta innebär för kommunen en årlig arrendekostnad på 80 000 kr för 
kommunen under tio år och därefter en årskostnad på 33 800 kr. Den mindre 
del av arrendekostnaden som utgör markarrende (ca 30 000kr) ska räknas 
upp med 1,7 % per år fr o m 2022.  

Driftskostnader i form av viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor 
samt renhållning, begränsas till sommarhalvåret och beräknas uppgå till 
max 20 000 kr per år vilket fördelas på de tre finansierande parterna. 

Avtalsförslag i bilaga 

Ansökan om Leader-stöd  
Parallellt med att denna finansiering av besöksanläggningar i området 
ordnas kommer en ansökan om LEADER-stöd till besöksnäringen att 
beredas vilket vid ett positivt utslag skulle kunna leda till en viss minskning 
av andelen allmänna medel för föreslagna anläggningar.  

Barnperspektivet 
Området kring Skokloster slott och värdshuset är idag med sina olika 
besöksobjekt mycket attraktivt för barnfamiljer men med en stor potential 
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att utvecklas än mer med nya platser för aktiviteter som lek, motion och 
umgänge. Statens historiska muséer som driver slottets verksamhet har 
utvecklat flera historiebaserade aktiviteter för barn och ungdomar i olika 
åldrar och kommer att fortsätta med det framöver. En viktig förutsättning för 
barnfamiljer är områdets tillgänglighet till området med bil och 
kollektivtrafik vilket hittills varit starkt eftersatt vilket skulle förbättras med 
föreslagna anläggningar.  

Näringslivsperspektivet 
Förutom all försäljning som ingår i slottets verksamhet, finns flera 
näringsidkare i området med café-, restaurang-, närbutiks- och 
hantverksinriktning som är starkt beroende av att antalet dagbesökare i 
området ökar. Skokloster som besöksmål har stor betydelse för kommunens 
turistiska värde och attraktivitet som kommun i ett nationellt sammanhang 
vilket i sig är en viktig förutsättning för kommunens allmänna utveckling 
och roll i regionen som marknad och bostadsort. 

Uppföljning 
Byggande och drift av föreslagna anläggningar ska genomföras med 
transparens och aktiv kvalitetskontroll där tre huvudparterna SFV, Håbo 
pastorat och Håbo kommun delar ansvaret och intresset för systematisk 
uppföljning och återrapportering. I praktiken hanteras detta genom SFV:s 
lokala besöksmålsgrupp. 

Beslutsunderlag 
– Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
– Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    
Beslut skickas till 
Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 

Håbo Pastorat, Lars Berglund  

Fredrik von Essen, markägare 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 13 Dnr 2021/00012  

Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, 
Parkering 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 
och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny parkeringsanläggning 
för personbilar vid Skokloster slott och kyrka genom ett arrendeavtal med 
markägaren. Samtidigt byggs och bekostas nio ställplatser för husbilar av 
extern part. 

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 5/6 
av den årliga arrendevgiften bekostas av Statens Fastighetsverk och Håbo 
kommun med 81 000kr vardera under 10 år enligt finansieringsavtal i bilaga 
varefter en lägre arrendekostnad för marken inträder enligt arrendeavtal i 
bilaga. Håbo pastorat bidrar med 1/6 av den årliga arrendeavgiften med 31 
000kr. Kommunen fakturerar parterna enligt finansieringsavtal. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska 
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 81 000 kr för 
arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för att 
under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för parkeringen. 
Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande säkerställa att denna årliga 
arrendeavgift ingår i deras budget med de belopp som specificerats under 
punkten Ekonomiska konsekvenser och finansiering i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-02-05 och bilagda avtal.   

Sammanfattning  
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 
kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 
förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 

Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 

Efter arbetsutskottets sammanträde har förhandlingarna i ärendet fortgått. 
Detta har medfört ett reviderat förslag till beslut och därmed även en 
reviderad tjänsteskrivelse. Kommundirektör Mattias Jonsgården redogör för 
det reviderade förslaget vid kommunstyrelsens sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 12 
Tjänsteskrivelse 
Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller det 
reviderade förslag till beslut som kommundirektören redogjort för och 
finner att så sker.  
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Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:   
”Sverigedemokraterna välkomnar satsningarna på Skokloster och att 
tillgängliggöra vårt kulturarv för såväl våra egna invånare som besökare 
utifrån. Behovet av en parkering är stort och har så varit över en längre tid. 

Däremot hade vi hellre sett en lösning där etablerandet av en parkering inte 
gör intrång på strandskyddet, exempelvis genom att etablera en ny 
parkering genom en utökning till vänster av den redan befintliga 
parkeringsytan framför värdshuset.” 

  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 
Håbo Pastorat, Lars Berglund  
Fredrik von Essen, markägare 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



 
 

Håbo kommun och Fredrik von Essen har träffat ett avtal om arrende för att 

förbättra parkeringssituationen vid Skokloster. Mot bakgrund av detta och 

genomförande av parkeringsanläggningen träffas detta  

 

Avtal om finansiering av parkeringsanläggning, Skokloster 

 

Parter; 

Håbo kommun, (org nr. 212000-0241), 746 80 BÅLSTA, nedan kallad Kommunen. 

Håbo Pastorat, Box 194, 746 24  Bålsta (org nr 252003-0822) nedan kallad Pastoratet.   

Statens Fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm (org nr 202100–4474), nedan kallad 
SFV.           
 
Ovanstående parter kallas gemensamt för Parterna. 

§1 Avtal om arrende. 

Kommunen, tecknat ett avtal om arrende med fastighetsägaren för parkering vid Skokloster, 
Fredrik von Essen. Se bilaga. 

§2 Genomförande av anläggande av parkeringsanläggning vid Skokloster 

Parterna är ense om att anlägga en parkeringsanläggning med ca 112 p-platser vid 
Skokloster. Anläggningen benämns nedan, för P-anläggning. 

För att genomföra denna parkeringsanläggning är parterna ense om att det uppdras till  
Fastighetsägaren eller annan välrenommerad entreprenör  att genomföra anläggandet av p-
anläggningen. Investeringskostnaden är beräknad till ca 2 130 000 kr inkl projektering mm. 
Investeringskostnaden ska täckas av en förhöjd årlig arrendeavgift under 10 år. Kommunen 
svarar för besiktning och godkännande av P-anläggningen samt drift.  

§3 Fördelning av kostnader för Parkeringsanläggningen 

Parterna är ense om respektive part åtar sig en lika fördelad finansiering enligt följande; 

SFV betalar en årlig avgift för P-anläggningen på 80 000 kronor under 10 år varav 28 000 kr 
med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.   

Pastoratet betalar en årlig avgift för P-anläggningen på 80 000 kronor under 10 år varav 
28 000 kronor med en uppräkning på 1,7% från och med 2022. Kommunen bekostar en årlig 
avgift på 81 000 kr under 10 år varav 30 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 
2022.  



 
 

Kommunen bekostar en årlig avgift på 80 000 kr under 10 år varav 28 000 kr med en 
uppräkning på 1,7% från och med 2022.  

§4 Fakturering under 10 år 

Parterna är ense om att Kommunen fakturerar varje år, under 10 år till; 
SFV 81 000 kr varav 30 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.  
samt till Pastoratet 31 000 kr varav 10 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.  
Start av fakturering sker i samband med detta avtals undertecknande och under första 
kvartalet respektive år. 

§ 5 Fakturering efter 10 år 

Fakturering sker från och med 2031 en avgift för parkeringsanläggningen för SFV på  
33 800 kr per år, för Pastoratet 33 800 kr och kommunen bekostar 33 800 kr per år med en 
årlig uppräkning på 1,7% från och med 2032 . 

§ 6 Avräkning genom bidrag och uppdelning på fyra parter 

a.) Genom att ansöka om bidrag via LEADER Mälardalen och ett positivt beslut därifrån 
kan finnas möjlighet att sänka vardera parts andel i denna kostnad.  

b.) Genom att en fjärde part och intressent medverkar sänks total kostnaden ytterligare 
som då ska fördelas på fyra istället för tre parter 

Inträffar a) och eller b) ska oberoende av varandra nytt finansieringsavtal upprättas mellan 
parterna 

§ 7 Driftskostnader 

Drift och skötsel av anläggningen omfattar viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor, 
renhållning och begränsat till sommarsäsongen beräknas kosta ca 20 000 kr per år och 
fördelas lika på det tre parterna. 

 

För Statens Fastighetsverk  För Håbo Pastorat För Håbo kommun 

Stockholm den  Bålsta den  Bålsta den 

 

 

………………………  ………………….. ………………………... 

     /Mattias Jonsgården/ 
 

Bevittnas; 



 
 

 
……………………  …………………….. 



 
 

Håbo kommun och Fredrik von Essen har träffat ett avtal om arrende för att 

förbättra parkeringssituationen vid Skokloster. Mot bakgrund av detta och 

genomförande av parkeringsanläggningen träffas detta  

 

Avtal om finansiering av parkeringsanläggning, Skokloster 

 

Parter; 

Håbo kommun, (org nr. 212000-0241), 746 80 BÅLSTA, nedan kallad Kommunen. 

Håbo Pastorat, Box 194, 746 24  Bålsta (org nr 252003-0822) nedan kallad Pastoratet.   

Statens Fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm (org nr 202100–4474), nedan kallad 
SFV.           
 
Ovanstående parter kallas gemensamt för Parterna. 

§1 Avtal om arrende. 

Kommunen, tecknat ett avtal om arrende med fastighetsägaren för parkering vid Skokloster, 
Fredrik von Essen. Se bilaga. 

§2 Genomförande av anläggande av parkeringsanläggning vid Skokloster 

Parterna är ense om att anlägga en parkeringsanläggning med ca 112 p-platser vid 
Skokloster. Anläggningen benämns nedan, för P-anläggning. 

För att genomföra denna parkeringsanläggning är parterna ense om att det uppdras till  
Fastighetsägaren eller annan välrenommerad entreprenör  att genomföra anläggandet av p-
anläggningen. Investeringskostnaden är beräknad till ca 2 160 000 kr inkl projektering mm. 
Investeringskostnaden ska täckas av en förhöjd årlig arrendeavgift under 10 år. Kommunen 
svarar för besiktning och godkännande av P-anläggningen samt drift.  

§3 Fördelning av kostnader för Parkeringsanläggningen 

Parterna är ense om respektive part åtar sig en förhöjd arrendeavgift under 10 år enligt 
följande; 

SFV betalar en årlig avgift för P-anläggningen på 81 000 kronor under 10 år varav 30 000 kr 
med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.   

Pastoratet betalar en årlig avgift för P-anläggningen på 31 000 kronor under 10 år varav 
15 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.  



 
 

Kommunen bekostar en årlig avgift på 81 000 kr under 10 år varav 30 000 kr med en 
uppräkning på 1,7% från och med 2022.  

§4 Fakturering under 10 år 

Parterna är ense om att Kommunen fakturerar varje år, under 10 år till; 
SFV 81 000 kr varav 30 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.  
samt till Pastoratet 31 000 kr varav 15 000 kr med en uppräkning på 1,7% från och med 2022.  
Start av fakturering sker i samband med detta avtals undertecknande och under första 
kvartalet respektive år. 

§ 5 Fakturering efter 10 år 

Fakturering sker från och med 2031 en avgift för parkeringsanläggningen för SFV på  
33 800 kr per år med en årlig uppräkning på 1,7% från och med 2032, för Pastoratet 16 000 
kr med en årlig uppräkning på 1,7% från och med 2032 och kommunen bekostar 33 800 kr 
per år med en årlig uppräkning på 1,7% från och med 2032 . 

§ 6 Avräkning genom bidrag och uppdelning på fyra parter 

a.) Genom att ansöka om bidrag via LEADER Mälardalen och ett positivt beslut därifrån 
kan finnas möjlighet att sänka vardera parts andel i denna kostnad.  

b.) Genom att en fjärde part och intressent medverkar sänks total kostnaden ytterligare 
som då ska fördelas på fyra istället för tre parter 

Inträffar a) och eller b) ska oberoende av varandra nytt finansieringsavtal upprättas mellan 
parterna 

§ 7 Driftskostnader 

Drift och skötsel av anläggningen omfattar viss parkskötsel, väghållning av parkeringsytor, 
renhållning och begränsat till sommarsäsongen beräknas kosta ca 20 000 kr per år och 
fördelas lika på det tre parterna. 

 

För Statens Fastighetsverk  För Håbo Pastorat För Håbo kommun 

Stockholm den  Bålsta den  Bålsta den 

 

 

………………………  ………………….. ………………………... 

     /Mattias Jonsgården/ 
 

Bevittnas; 



 
 

 
……………………  …………………….. 







 

 
 
 
 
Idéskiss av Dick Sandberg, Slottsarkitekt, som visar en möjlig utformning som underlag för 
en fortsatt projektering. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 30 Dnr 2020/00454 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2021 enligt nedan.

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-03-10
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens
kansli.

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-06-30
inkomma med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd

Sammanfattning 
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2019 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 
kommunfullmäktige (KF 2020-09-28 § 106). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna    252 340,00 kr 

Moderaterna    231 880,00 kr 

Sverigedemokraterna    190 960,00 kr 

Centerpartiet      88 660,00 kr 

Bålstapartiet      88 660,00 kr 

Liberalerna      68 200,00 kr 

Vänsterpartiet      68 200,00 kr 

Kristdemokraterna      47 740,00 kr 

Miljöpartiet      47 740,00 kr 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 24 
Tjänsteskrivelse 
Regler för partistöd (bifogas ej) 
KF 2020-09-28 § 106 

Ärende 6



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 25 Dnr 2020/00454  

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2021 enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 
kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd   

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2019 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 
kommunfullmäktige (KF 2020-09-28 § 106). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna    252 340,00 kr  

Moderaterna    231 880,00 kr  

Sverigedemokraterna    190 960,00 kr  

Centerpartiet      88 660,00 kr  

Bålstapartiet      88 660,00 kr  

Liberalerna      68 200,00 kr  

Vänsterpartiet      68 200,00 kr  

Kristdemokraterna      47 740,00 kr  

Miljöpartiet      47 740,00 kr  

     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regler för partistöd (bifogas ej) 
KF 2020-09-28 § 106   
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 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-15 KS 2020/00454 nr 98820 

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

 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2021 enligt 

nedan.  
2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till 
kommunstyrelsens kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd   
 

Sammanfattning 
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2019 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 
kommunfullmäktige (KF 2020-09-28 § 106). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna    252 340,00 kr  

Moderaterna    231 880,00 kr  

Sverigedemokraterna    190 960,00 kr  

Centerpartiet      88 660,00 kr  

Bålstapartiet      88 660,00 kr  

Liberalerna      68 200,00 kr  

Vänsterpartiet      68 200,00 kr  

Kristdemokraterna      47 740,00 kr  

Miljöpartiet      47 740,00 kr  

     
 
Ärendet 
Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 
har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 
kommun.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-15 KS 2020/00454 nr 98820 

 

Redovisningar av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 
in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 
ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 
granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2019 års 
partistöd. Dessa har redan redovisats för kommunfullmäktige (KF 2020-09-
28 § 106) 

Redovisning av 2020 års partistöd  

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2019 års 
partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 2021-06-30 för att sedan redovisas för 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog 2021-12-21 en ny blankett 
för ändamålet.  

Utbetalning av partistöd 2020 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 
som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 
det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 
% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 
kommunfullmäktige. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 kronor. Mot 
bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 
enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11      27 280,00 kr     225 060,00 kr        252 340,00 kr  

Moderaterna 10      27 280,00 kr     204 600,00 kr        231 880,00 kr  

Sverigedemokraterna 8      27 280,00 kr     163 680,00 kr        190 960,00 kr  

Centerpartiet 3      27 280,00 kr       61 380,00 kr           88 660,00 kr  

Bålstapartiet 3      27 280,00 kr       61 380,00 kr           88 660,00 kr  

Liberalerna 2      27 280,00 kr       40 920,00 kr           68 200,00 kr  

Vänsterpartiet 2      27 280,00 kr       40 920,00 kr           68 200,00 kr  

Kristdemokraterna 1      27 280,00 kr       20 460,00 kr           47 740,00 kr  

Miljöpartiet 1      27 280,00 kr       20 460,00 kr           47 740,00 kr  

Totalt  41    245 520,00 kr     838 860,00 kr     1 084 380,00 kr  

 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 
partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 
utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2021-03-10.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utbetalning av partistöd finansieras inom gällande års budgetram. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-15 KS 2020/00454 nr 98820 

 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Beslutet följs upp när partierna redovisar användningen av partistödet 

Beslutsunderlag 
– Regler för partistöd (bifogas ej) 
– KF 2020-09-28 § 106   
__________ 

Beslut skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
Kommunstyrelsens kansli, för hantering av utbetalningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-09-28  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 106 Dnr 2020/00044  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
2019 års partistöd.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2021 års partistöd hanteras 
i separat beslut vid årsskiftet 2020/2021.    

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 
in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 
ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 
granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 
partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 
inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2021 beräknas under slutet av 
2020. Så snart detta gjorts kan partistöd för år 2021 beräknas och utbetalas. 
Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 134 
Tjänsteskrivelse 
Samtliga partiers redovisningar av partistöd     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker. 

      

     ______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 

 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 10 Dnr 2020/00459 

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för
Håbo kommun.

Sammanfattning 
I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat 
av en motion framlagd av Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 

Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen 
för arbetet med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. 
Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra 
hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa 
goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i ledorden: 
säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar 
även på frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en 
hållbar utveckling av Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett 
prioriterat trafikslag vid planering, genom-förande samt drift och underhåll 
för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 
2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen 
för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för 
tekniska förvaltningen. Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda 
förvaltningar och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter 
från medborgare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal 
tillfällen. Dokumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 9 
Tjänsteskrivelse 
Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 
Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 
Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 
Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 7
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 9 Dnr 2020/00459  

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för 
Håbo kommun.   

Sammanfattning  
I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat 
av en motion framlagd av Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 

Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen 
för arbetet med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. 
Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra 
hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa 
goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i ledorden: 
säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar 
även på frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en 
hållbar utveckling av Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett 
prioriterat trafikslag vid planering, genom-förande samt drift och underhåll 
för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 
2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen 
för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för 
tekniska förvaltningen.  

Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda förvaltningar och Region 
Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter från medborgare och de 
som verkar i kommunen samlats in vid ett antal tillfällen. Dokumentet har 
sedan arbetats om efter dessa synpunkter.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 
Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 
Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 
Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  
______________ 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-07 KS 2020/00459 nr 99112 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Annika Kieri, Samhällsplanerare 
 
annika.kieri@habo.se 

 

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret  

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för Håbo 

kommun.   
Sammanfattning 
I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat av en motion framlagd av 
Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 
Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för arbetet 
med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. Cykelstyret syftar till att fungera 
vägledande i planeringen och tydliggöra hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med 
cykelfrågan för att skapa goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i 
ledorden: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar även på 
frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en hållbar utveckling av 
Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett prioriterat trafikslag vid planering, genom-
förande samt drift och underhåll för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 2019 och 
har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med tjänstepersoner 
från plan- och exploateringsavdelningen för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- 
och parkavdelningen för tekniska förvaltningen.  

Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda förvaltningar och Region Uppsala. Under 
arbetsprocessen har synpunkter från medborgare och de som verkar i kommunen samlats 
in vid ett antal tillfällen. Dokumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter.      
 
Ärendet 
Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för arbetet 
med cykel och består av tre delar varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. De andra 
delarna är riktlinjerna Ramverket och åtgärdsplanen Åtgärdshjulet. Cykelplanen ska ses 
som ett levande dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet 
och Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra hur Håbo 
kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa goda förutsättningar för 
ett ökat cyklande. Dokumentet innehåller en redogörelse av nuläget, målbilden samt en 
beskrivning hur Håbo kommun ska verka för att nå uppsatt mål. Arbetet tar avstamp i 
ledorden: säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar även på 
frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en hållbar utveckling av 
Håbo kommun.  

Målet är att se cykeln som ett prioriterat trafikslag vid planering, genomförande samt drift 
och underhåll för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Framtagande och förankring 
Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 2019 och 
har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med tjänstepersoner 
från plan- och exploateringsavdelningen för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-07 KS 2020/00459 nr 99112 

 

och parkavdelningen för tekniska förvaltningen. Kontinuerlig dialog har förts med andra 
berörda förvaltningar och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter från 
medborgare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal tillfällen. Dokumentet 
har sedan arbetats om efter dessa synpunkter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Cykelplanen innefattar såväl utbyggnad av gång- och cykelvägnätet som upprustning av 
befintliga vägar. Till detta tillkommer kostnader för övriga infrastrukturåtgärder som t.ex. 
förbättrade cykelparkeringar, passager, luftpumpar samt hänvisningsskyltning och 
belysning. Grovt uppskattat är detta en investeringskostnad på 124 100 000 kr under 
perioden 2021 till 2029.  

Nyanläggning gc-vägar 105 000 000 kr 
Upprustning bef. cykelinfrastruktur 10 000 000 kr 

Tillkommande belysning 8 600 000 kr 

Tillkommande skyltning 500 000 kr 

Totalt 124 100 000 kr 

Delar av kostnaderna återfinns redan idag i gatu- och parkavdelningens tioåriga 
investeringsplan. Likaså är flertalet åtgärder av den typ som medger statlig 
medfinansiering för upp till 50 procent av kostnaden.  

Utöver investeringskostnader genererar nya gång- och cykelvägar större driftkostnader, 
vilket ställer krav på ökad driftbudget. Kostnaderna måste konkretiseras i kommande 
budgetarbete. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i arbetet. Stort fokus på barn och ungas rätt till rörelse. Om 
andan i cykelstrategin genomsyrar det som kommer genomföras i framtiden så kommer 
det gynna barn och unga. Barn och unga har inte körkort och behöver kunna ta sig 
självständigt till skola och fritidsaktiviteter.  

Näringslivsperspektivet 
Att cykla har starka positiva effekter på lokalhandeln. Bilister spenderar mindre tid i 
affärer jämfört med dem som cyklar eller går och försök där centrala gator stängts av för 
biltrafik visar att lokalhandeln ökat med tio procent. När huvudcykelnätet förbättras med 
till exempel god koppling till stationen, stora arbetsplatser och centrum skapas goda 
förutsättningar för pendling till jobbet på ett mer hälsosamt och hållbart sätt. 

Uppföljning 
Cykelstyret ska aktualitetsprövas regelbundet. 

Beslutsunderlag 
– Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 
– Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 
– Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 
– Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)   
__________ 

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 
Region Uppsala 
Trafikverket Region Öst  
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 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-05-02  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 47 Dnr 2014/00121  

Svar på motion: Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 
av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Sammanfattning  
Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 
att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 
Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 
att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 
cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 
när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen bevil-
jas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda beho-
vet av cykelfrämjande åtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds banvall har re-
dan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-04-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående utveckl-
ing av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 





Diarienummer  ”[Ange för vilka diarienummer dokumentet har]” 

Gäller för    ”[Ange för vilka verksamheter detta styrdokument gäller]” 

Tidpunkt för   ”[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]” 

aktualitetsprövning

Ersätter tidigare versioner ”[Ange datum och § för antagande av tidigare versioner]” 

Foto framsida  ”[Ange vem som är fotograf för foto framsida]” 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Projektorganisation

Cykelstyret har tagits fram av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från både kommunstyrelsens 
förvaltning och tekniska förvaltningen.  
Projektgrupp: Annika Kieri, Samhällsplanerare 

Simon Lange, Trafikplanerare 
Simon Linde, Trafikplanerare





4 Cykelstyret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-27 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 8 Dnr 2016/00469 

Svar på medborgarförslag: Cykelplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till tidi-
gare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). Medborgarförslaget
ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny cykelplan.

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-
munen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun tagit 
fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad och 
underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och utveckl-
ingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen ”Cykla i 
Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget vill lyfta 
cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 2016 be-
slutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 
genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 
välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 
och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder. Handlingsplanen ska även 
samordnas med övriga övergripande strategiska dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 
i utredningsarbetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 28 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 15 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Kommunstyrelsen 2016-11-21 
Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Förslagsställaren 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2016-11-21  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 216 Dnr 2016/00583  

Cykelfrämjande åtgärder, utredning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att i sam-
arbete med tekniska avdelningen ta fram en handlingsplan för cykel för 
Håbo kommun enligt förslag nedan. 

2. Finansiering av arbetet med handlingsplanen tas upp i samband med bud-
getprocessen inför 2018.  

Sammanfattning  
Mot bakgrund av en tidigare lagd motion som kretsar kring cykling uppdrog 
kommunfullmäktige den 2 maj 2016 § 47 åt kommunstyrelsen att utreda be-
hovet av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Plan- och utvecklingsavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen har han-
terat uppdraget och föreslår att en handlingsplan för cykelfrämjande åtgär-
der tas fram för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver och ska genomfö-
ras, hur olika aktörer kan samverka i frågan och hur gemensamma resurser 
kan samordnas för att förbättra och öka cyklandet i Håbo kommun. Arbetet 
ske i samarbete med den tekniska avdelningen som ansvarar för kommunens 
gång- och cykelvägsnät, men andra aktörer avses också involveras.     

Handlingsplanen syftar till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande ge-
nomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 
välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 
och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder.  

Handlingsplanen ska samordnas med övriga övergripande strategiska do-
kument.  

Beslutsunderlag 
Svar på motion: Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Tekniska avdelningen – för åtgärd 
Ekonomienheten – för kännedom 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 15 Dnr 2021/00015 

Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutrapporten för
exploateringsprojektet Väppeby äng.

Sammanfattning 
För att möjliggöra nya bostäder i enlighet med två detaljplaner inom 
Väppeby Äng har kommunen byggt ut erforderlig infrastruktur avseende de 
allmänna anläggningarna inom området. Berörda detaljplaner är detaljplan 
”Del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218” (dpl. 425) samt ”Del av Väppeby 
6:1” (dpl. 429) där BoKlok respektive Håbohus har köpt mark av 
kommunen och uppfört bostäder. Inom området har även en förskola 
uppförts.  

De allmänna anläggningarna handlar om va-ledningar, gator, gång- och 
cykelvägar samt en mindre park. Entreprenaden har genomförts som en 
totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som utförare.  

I den av kommunfullmäktige godkända exploateringsbudgeten från 2016 
bedömdes kostnader och intäkter ge ett överskott om cirka 12,1 miljoner 
kronor. Utfallet kom att bli 11,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 14 
Tjänsteskrivelse 
Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng, projektnummer 9061. 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 8
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 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 14 Dnr 2021/00015  

Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutrapporten för 
exploateringsprojektet Väppeby äng.  

Sammanfattning  
För att möjliggöra nya bostäder i enlighet med två detaljplaner inom 
Väppeby Äng har kommunen byggt ut erforderlig infrastruktur avseende de 
allmänna anläggningarna inom området. Berörda detaljplaner är detaljplan 
”Del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218” (dpl. 425) samt ”Del av Väppeby 
6:1” (dpl. 429) där BoKlok respektive Håbohus har köpt mark av 
kommunen och uppfört bostäder. Inom området har även en förskola 
uppförts.  

De allmänna anläggningarna handlar om va-ledningar, gator, gång- och 
cykelvägar samt en mindre park. Entreprenaden har genomförts som en 
totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som utförare.  

I den av kommunfullmäktige godkända exploateringsbudgeten från 2016 
bedömdes kostnader och intäkter ge ett överskott om cirka 12,1 miljoner 
kronor. Utfallet kom att bli 11,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng, projektnummer 9061.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.     

______________ 
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 2021-01-11 KS 2021/00015 

Anna-Karin Bergvall 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Plan- och exploateringsavdelningen 
 

 

Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng i Bålsta, 
projektnummer 9061 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutrapporten för 

exploateringsprojektet Väppeby äng.  
 

Sammanfattning 
För att möjliggöra nya bostäder i enlighet med två detaljplaner inom 
Väppeby Äng har kommunen byggt ut erforderlig infrastruktur avseende de 
allmänna anläggningarna inom området. Berörda detaljplaner är detaljplan 
”Del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218” (dpl. 425) samt ”Del av Väppeby 
6:1” (dpl. 429) där BoKlok respektive Håbohus har köpt mark av 
kommunen och uppfört bostäder. Inom området har även en förskola 
uppförts.  

De allmänna anläggningarna handlar om va-ledningar, gator, gång- och 
cykelvägar samt en mindre park. Entreprenaden har genomförts som en 
totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som utförare.  

I den av kommunfullmäktige godkända exploateringsbudgeten från 2016 
bedömdes kostnader och intäkter ge ett överskott om cirka 12,1 miljoner 
kronor. Utfallet kom att bli 11,4 miljoner kronor.  

Ärendet 
Den 28 oktober 2016 träffas avtal med NCC Construction Sverige AB om 
markentreprenaden för projektet. Det är ett avrop inom gällande ramavtal 
med förnyad konkurrensutsättning av större VA- och gatuarbeten. Det är en 
totalentreprenad enligt ABT 06 och avser projektering och utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom Väppeby Äng.  

Utöver va-ledningar i huvudgata (förlängd Lindegårdsväg) och bostadsgator 
(Tegvägen och Gärdesvägen) handlar det om förlängning av 
Lindegårdsvägen, från Åkervägen till Centrumleden, två busshållplatser dels 
på befintlig Lindegårdsväg och dels en hållplats på den förlängda delen, ny 
cirkulationsplats på Centrumleden, markförberedande åtgärder för en 
mindre park samt bostadsgatorna norr om förlängda Lindegårdsvägen. Det 
är cirka 25 000 kvm mark som ingår i entreprenaden som utgör allmän plats 
i de två gällande detaljplanerna.  

Entreprenaden omfattar även projektering av ny gång- och cykelväg längs 
den befintliga Lindegårdsvägen, men själva genomförandet hanteras som en 
option för kommunen att lösa ut i ett senare skede om så önskas, vilket läggs 
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till entreprenaden längre fram och är nu utfört som ett renodlat 
investeringsprojekt inom tekniska förvaltningen.  

Exploateringsbudget antogs 2016 och projektet bedömdes då ge ett netto om 
cirka 12,1 miljoner kronor i överskott. Kommunen har sålt mark till BoKlok 
AB respektive Håbohus AB. BoKlok har uppfört 163 lägenheter och 
Håbohus AB 86 lägenheter samt två gruppbostäder med elva lägenheter. 
Även en mindre park är anlagd. En förskola har uppförts i området vilket 
blev den sista etappen att genomföras. Det är en privat utförare som driver 
förskolan. De startade upp i september 2020 och har plats för 120 barn.  

Markbearbetningskostnaderna i projektet blev högre än ursprungligt 
budgeterat på grund av svåra geotekniska förhållanden. Framöver 
rekommenderas att erforderliga geotekniska undersökningar samt 
detaljprojektering utförs av kommunen innan upphandling av entreprenad 
görs. På så sätt blir det lättare i tidigt skede att mer korrekt bedöma 
kostnaderna för bearbetning av marken.  
 
Även om kostnaderna har ökat successivt så har det inte ansetts erforderligt 
att lyfta en reviderad exploateringsbudget till kommunfullmäktige för 
godkännande då resultatet ändå är relativt oförändrat. Att nettot kan vara 
ungefär detsamma förklaras av att intäkterna visar sig högre än ursprunglig 
kalkyl, samtidigt som en del investeringar i VA och gång- och cykelvägar 
utanför exploateringsområdet har lyfts ur projektet och ingår i kommunens 
ordinarie investeringsbudget för tekniska förvaltningen.  
 
Det kan konstateras att exploateringsprojektet Väppeby Äng slutligt har 
landat i ett överskott om 11,4 miljoner kronor vilket förvisso är något lägre 
än budgeterat, men ändå kan anses vara ett gott utfall för utbyggnad av 
allmänna anläggningar inom cirka 25 000 kvm inom Väppeby Äng.  

I enlighet med Håbo kommuns projektmodell har förvaltningen nu upprättat 
en slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng. Rapporten bifogas i 
ärendet och förvaltningen föreslår att den godkänns av kommunstyrelsen för 
vidare transport till kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projektet ger ett överskott för kommunen om 11,4 miljoner kronor.  

Barnperspektiv 
Projektet har medfört flera positiva delar sett från barnens perspektiv. Bland 
annat har en förskola etablerats i ett centralt läge i Bålsta. Det ger närhet för 
de barn som redan bor eller har flyttat in i de nybyggda lägenheterna. 
Förskolegården är inte särskilt stor, men utegården kompletteras av att den 
gränsar mot den allmänna parken samt har hela Gröna Dalen så nära dit 
även korta ben orkar gå.  
 
Den bostadsnära allmänna parken är bra för barn i alla åldrar och förstås för 
alla generationer. En annan viktig aspekt i området är trafiksäkerheten så att 
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oskyddade trafikanter tryggt och säkert kan ta sig fram. Den förlängda 
Lindegårdsvägen har parallellt en väl belyst gång- och cykelväg. De 
allmänna bostadsgatorna har trottoar för att särskilja gående från trafiken.   

Näringslivsperspektiv 
Projektets betydelse för näringslivet lokalt kan sammanfattas med att det är 
positivt med ökat kundunderlag för att bibehålla och vidareutveckla service 
och tjänster som invånarna efterfrågar.  

Uppföljning 
Ingen vidare uppföljning krävs.  

Beslutsunderlag 
– Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng, projektnummer 

9061.  
__________ 

Beslutet skickas till 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen  
Ekonomiavdelningen  
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 1  Bakgrund 
Håbo kommun är i en expansiv fas, växer och vill bidra i den bostadsbrist som finns i reg-
ionen, och har därför i bostadsförsörjningsprogrammet en planering för utbyggnad av bostä-
der. Att bygga färdigt i Väppeby Äng har varit med i planeringen sedan många år.  

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 ök-
ning på nästan 300 personer varje år. I projektet Väppeby Äng har nu tillskapats drygt 250 
lägenheter.   

Ett av kommunfullmäktiges fokusområden under mandatperioden är Samhällsbyggnad med 
helhetssyn och livsperspektiv i fokus. Exploateringsprojektet Väppeby Äng är helt i linje 
med fullmäktiges övergripande mål om att utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och 
service utifrån samhällets behov.  

Då projektet påbörjades hade Håbo kommun ännu inte utarbetat sin projektmodell och där-
för finns till exempel inte något specifikt projektdirektiv eller projektplan enligt nu gällande 
projektmodell.  

Projektet innebär genomförande av två separata detaljplaner. Planerna är framtagna tids-
mässigt parallellt och samverkar därför väl då båda planerna är beroende av samma utbygg-
nad av infrastruktur. Det handlar till exempel om VA-försörjningen, men också huvudgatan i 
form av den förlängda Lindegårdsvägen och cirkulationsplatsen på Centrumleden. De två 
detaljplanerna är följande:    

 DP 429 för del av Väppeby 6:1, lagakraft 2016-07-08, Håbohus uppför flerbostads-
hus och två gruppbostäder LSS, se Bilaga 1.  

 DP 425 för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby Äng, 
laga kraft 2016-04-29, BoKlok uppför bostäder. Även en förskola ryms. Se Bilaga 2. 

De byggherrar som har genomfört bebyggelsen på kvartersmarken är BoKlok och Håbohus 
AB. Kommunfullmäktige godkände exploateringsavtal med BoKlok Mark och Exploatering 
AB den 4 april 2016. Parterna har undertecknat avtalet den 8/3 2016 respektive 16/5 2016. 
Köpeavtal har upprättats vartefter för de olika områdena. Kommunstyrelsen träffade ramav-
tal med BoKlok Housing AB den 29 maj 2013, där bland annat köpeskillingen lades fast. 
Byggnationen har utförts i fem etapper, varav en utgör en tomt som har användning som bo-
städer och skola. BoKloks samarbetspartner Functional Facilities har uppfört en förskola på 
den tomten.   

Kommunstyrelsen godkände exploateringsavtal med Håbohus AB den 23 maj 2016. Parter-
na har undertecknat avtalet den 23/5 2016 respektive 12/8 2016. Köpeavtal för aktuellt 
markområde träffades under 2015.  

Utgångspunkten i exploateringsavtalen är att kommunen ska genomföra utbyggnaden av de 
allmänna anläggningarna. Därför gör kommunen ett avrop inom gällande ramavtal med för-
nyad konkurrensutsättning av större VA- och gatuarbeten. Den 28 oktober 2016 (underteck-
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nat den 2 respektive den 11 november) träffas avtal med NCC Construction Sverige AB om 
markentreprenaden för projektet. Det är en totalentreprenad enligt ABT 06 och avser projek-
tering och utbyggnad av allmänna anläggningar inom aktuellt exploateringsområde Väppeby 
Äng. 

Under februari 2017 startade genomförandet av markentreprenaden, se karta Bilaga 3. Initi-
alt handlade det om att genomföra erforderliga geotekniska undersökningar, detaljprojekte-
ring samt planering av de olika arbetsmomenten tillsammans i en projektgrupp med inblan-
dade parter.  

 

Exploateringsområdet Väppeby Äng  

 2  Mål 

 2.1 Effektmål 

Projektet ligger i linje med den tillväxt som Håbo kommun har som ambition och projektet 
möjliggör ett ökat utbud av bostäder i Bålsta i enlighet med senaste bostadsförsörjningspro-
gram och följer ambitionerna i Vision 2030. Utbyggnad av VA och allmänna gator som ent-
reprenaden medför ger förutsättningar för bebyggelse med bostäder på omgivande obebyggd 
mark. 
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 2.2 Projektmål 
Väl utbyggd infrastruktur med god kvalitet, säkerhet och effektiva lösningar baserade på 
grundstenar utifrån långsiktigt hållbarhetsperspektiv.    
Detta åstadkoms genom effektivt samarbete mellan berörda förvaltningar, entreprenör och 
konsulter som tillsammans projekterar, planerar och genomför utbyggnad av infrastruktur 
för att möjliggöra byggnation av omgivande planlagda kvarter.  

 2.3 Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige godkände den 4 april 2016 § 38 en exploateringsbudget för projektet 
och där beskrivs att projektet förväntas ge ett resultat på 12,1 Mkr.  

Det kan konstateras att kostnaderna har blivit högre än den tidiga kalkylen från 2016. Orsa-
kerna är flera. En marksanering behövdes som var kostsam. Det krävdes mer omfattande 
grundförstärkningsåtgärder än vad som kunde förutses i det tidiga skedet, till exempel be-
hövdes lättfyllnad i gatumarken för att undvika sättningar. Det visade sig också att marken 
inte tålde belastning med jordmassor för att till exempel utgöra bullervall mot Centrumleden 
och därför har stora volymer massor behövts fraktas bort från området.  

Även om kostnaderna har ökat successivt så har det inte ansetts erforderligt att lyfta en revi-
derad exploateringsbudget till kommunfullmäktige för godkännande då resultatet ändå är re-
lativt oförändrat. Att nettot kan vara ungefär detsamma förklaras av att intäkterna visar sig 
högre än ursprunglig kalkyl. Samtidigt ingick i projektet en del åtgärder belägna utanför 
själva exploateringsområdet och som därför inte hör hemma inom projektets exploaterings-
budget. Genom särskilt beslut i kommunfullmäktige har därför majoriteten av de kostnader-
na överförts till tekniska förvaltningens investeringsbudget.  

Den 28 oktober 2016 (undertecknat den 2 respektive den 11 november) träffades avtal med 
NCC Construction Sverige AB om markentreprenaden för projektet. Det är ett avrop inom 
gällande ramavtal med förnyad konkurrensutsättning av större VA- och gatuarbeten. Det är 
en totalentreprenad enligt ABT 06 och avser projektering och utbyggnad av allmänna an-
läggningar inom Väppeby Äng. Utöver VA-ledningar i huvudgata och bostadsgator (Tegvä-
gen och Gärdesvägen) handlar det om förlängning av Lindegårdsvägen, från Åkervägen till 
Centrumleden, två busshållplatser dels på befintliga Lindegårdsvägen och dels en hållplats 
på den förlängda delen, ny cirkulationsplats på Centrumleden, markförberedande åtgärder 
för en mindre park samt bostadsgatorna väster om förlängda Lindegårdsvägen. Entreprenö-
ren lämnade ett totalpris om 12 300 000 kronor vilket accepterades.  

I entreprenaden är det cirka 25 000 kvm mark som utgör allmän plats i gällande detaljplaner 
och som ska iordningställas i projektet.  

Entreprenaden omfattade även projektering av ny gång- och cykelväg längs den befintliga 
Lindegårdsvägen, men själva genomförandet hanteras som en option för kommunen att lösa 
ut i ett senare skede om så önskas, vilket läggs till entreprenaden längre fram och är nu utfört 
som ett renodlat investeringsprojekt inom tekniska förvaltningen.  

Upphandling och fast pris har satts utan att detaljprojektering är utförd och dessutom innan 
markförhållandena är tillräckligt kända genom erforderliga geotekniska undersökningar. 
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Dalgången utgör en gammal Mälarvik och kännedom finns sedan tidigare om att det kan 
vara svåra grundläggningsförhållanden med behov av pålning samtidigt som det inom vissa 
delar av området finns risk för skred. I NCC:s anbud ingick inga grundförstärkningsåtgärder 
och dessutom var utgångspunkten att schaktmassorna enbart utgörs av Fall A. De schakt-
massor som benämns som Fall A ska kunna omhändertas inom exploateringsområdet, men 
Fall B-massor måste transporteras bort och ger då en högre kostnad. Förfrågningsunderlaget 
utgick från att det enbart handlade om schaktmassor Fall A.     

Av Håbo kommun har särskilt upphandlats konsulter inom geoteknik och landskap. Håbo 
kommun anlitade byggledare från ramavtalade Forsén Projekt AB och den byggledaren föl-
jer projektet från första till sista byggmötet samt slutbesiktningar.  

Byggherrar för de nya bostäderna är Håbohus och BoKlok. På den östra sidan av den för-
längda Lindegårdsvägen uppför Håbohus 86 lägenheter i flerbostadshus fördelat på fyra hus. 
Dessutom uppför Håbohus elva lägenheter som LSS gruppbostäder i två envåningsbyggna-
der. På den västra sidan om den förlängda Lindegårdsvägen uppför BoKlok 163 lägenheter i 
varierad bebyggelse. Det finns också byggrätt för en förskola inom planområdet där en fri-
förskola etablerats; Måbra Förskolor. Förskolan startade upp i september 2020. Förskolan 
har plats för 120 barn och är byggd i fyra block bestående av två avdelningar i varje. 

I början av 2017 startade NCC anläggandet av en gång- och cykelväg tvärs över dalgången i 
öst-västlig riktning från Åkervägen till kolonilottsområdet i centrala Bålsta. Denna GC-väg 
borde inte ha tagits in som en ny del i exploateringsprojektet, och tas också senare som en 
investering inom gata/park som beskrivits ovan. Dock lämnade NCC den 20 mars 2017 be-
sked om väsentlig rubbning av förutsättningarna för utförande av entreprenaden. Det handlar 
om Fall B massor som inte kan omhändertas lokalt, men också om GC-vägen över Gröna 
Dalen som tillkommit. NCC ansåg att de inte får besked av kommunen i tid och signalerar 
därför hinderersättning (stillestånd). Förseningen uppstod på grund av att några fastighetsä-
gare på Åkervägen inte ville acceptera en GC-väg invid sin tomtgräns. Oklarheterna löser 
sig vartefter.     

Hösten 2017 gjordes en omfördelning så att uppenbara åtgärder, som är så kallade general-
planekostnader* (se definition sid 13), belägna utanför exploateringsområdet, och inte alls 
ska belasta exploateringen utan bör tillhöra tekniska förvaltningens ordinarie investerings-
budget. Det handlar om GC-väg längs den befintliga Lindegårdsvägen, 4 Mkr, samt den nya 
GC-vägen över Gröna Dalen, 3,7 Mkr som nu istället tas inom gatu/parkavdelningens inve-
steringsbudget. Dessutom delar VA- och gatu-/parkavdelningen på kostnader för en väg-
trumma under Centrumleden, 1,6 Mkr. VA-avdelningen bekostar anläggande av en dagvat-
tendamm, 2,2 Mkr. Sammantaget är det 11,5 Mkr som istället tas som investering. Därmed 
har de större kostnadsposterna tillhörande investering hamnat rätt. De ytterligare mindre de-
taljer som snarare borde belastat en investeringsbudget får kvarstå inom exploateringen.   

I exploateringsavtalen med byggherrarna BoKlok och Håbohus framgår kostnadsfördelning-
en av de allmänna anläggningarna. När det gäller VA så står Håbo kommun för 100 procent 
av kostnaderna och byggherrarna erlägger sedan anslutningsavgift för VA enligt gällande 
taxa. När det gäller övriga markanläggningar och fördelning av gatukostnadsersättningarna 
så kan det i korthet beskrivas som att BoKlok står för 100 procent av de allmänna anlägg-
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ningarna inom sitt område. Inom Håbohus byggnadskvarter finns inga allmänna anläggning-
ar. Gatan, Vallvägen, inom Håbohus område ligger på kvartersmark. Cirkulationen på Cent-
rumleden samt den förlängda Lindegårdsvägen fördelas på kommunen och byggherrarna ef-
ter specifika rättvisa andelstal. Kostnaderna för projektering av anläggningarna fördelas på 
motsvarande sätt.   

För entreprenaden lades tidigt upp en betalplan som skulle följa de olika arbetsmomentens 
inplanering i tid. Då det var mycket som var oklart i förfrågningsunderlaget kom det att bli 
ovanligt många underrättelser, så kallade ÄTO:r. Det blev närmare 85 stycken, men ett fler-
tal av dem avser också åtgärder utanför exploateringsområdet som senare löstes som investe-
ringsprojekt. I projektet har det varit drygt 40 byggmöten.     

Som en avslutande åtgärd utfördes avetablering av byggbodar och materialupplag på kom-
munens mark öster om förlängda Lindegårdsvägen som en parkeringsplats för besökare till 
Gröna Dalen.  

 3  Projektresultat jämfört med projektmål 

 3.1 Utfall projektmål 
Projektmålet kan anses uppfyllt vad avser kvalitet och säkerhet. Däremot kunde projektet ha 
genomförts mer effektivt genom att till exempel ha utrett markförhållandena i tillräcklig ut-
sträckning som grund för en detaljprojektering av de allmänna anläggningarna innan upp-
handlingen genomfördes. Kommunens bristande resurser inom projektledning har också 
känts av såväl inom plan- och exploateringsavdelningen som inom tekniska förvaltningen.    

 3.2 Indikation effektmål 
Projektet har bidragit mycket väl till att kommunen kan nå effektmålet.  

 3.3 Utfall tidsplan 

Den tidplan som initialt upprättades för markentreprenaden var att arbetena skulle vara ut-
förda till årsskiftet 2017/2018. Entreprenaden slutförs först kring halvårsskiftet 2019. Tids-
utdräkten förklaras av att förutsättningarna för entreprenadens genomförande inte var klar-
gjorda inför upphandling och avtalsskrivande främst då detaljprojektering och geotekniska 
undersökningar inte var utförda. När de väl var framme krävdes en annan hantering av mas-
sor, grundförstärkning med mera. Dessutom tillkom i tidigt skede att entreprenören skulle 
anlägga GC-väg över Gröna Dalen. När väl de frågorna landat i goda lösningar har entrepre-
naden löpt på. Kommunens projektledare på plan- och exploateringsavdelningen slutade sin 
anställning september 2017 och ny projektledare tog över och har följt projektet till dess fär-
digställande.  

I det exploateringsavtal som träffats med BoKlok framgår att området ska vara färdigutbyggt 
senast sju år efter att detaljplan nr 425 vunnit laga kraft. Då planen vann laga kraft april 
2016 ska området vara färdigutbyggt senast april 2023. BoKlok kunde färdigställa sitt om-
råde med bostäder redan under 2019. Den sista etappen som blev färdig är förskolan som 
blev inflyttningsklar under 2020 och verksamheten kunde starta upp i september månad.  
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Håbohus påbörjade sitt bostadsprojekt strax efter att det fanns farbar tillfartsväg till området. 
Bostäderna färdigställdes under 2019 med inflyttning maj respektive september månader. 

 3.4 Utfall resurser  

 

 

 

Kommunfullmäktige godkänder den 4 april 2016 § 38 exploateringsbudget för projektet och 
där beskrivs att projektet förväntas ge ett överskott på 12,1 miljoner kronor. Det slutliga ut-
fallet är något lägre, 11,4 miljoner kronor i överskott. 
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Markförsäljningen inbringar 24,9 miljoner kronor, vilket är 1,5 miljoner kronor högre än 
budgeterat eftersom förskolemarken säljs till en privat utförare. Utgifter för den sålda mar-
ken uppgår till 2,7 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor högre än budget. Det beror 
främst på en omvärdering av markvärdet för allmän plats jämfört med kvartersmark inom 
området. Allmän platsmarken har värderats till 1,50 kronor per kvadratmeter. Realisations-
vinsten vid försäljningen uppgår därmed till 22,2 miljoner kronor. 

Av redan nämnda orsaker ökar utgifterna för infrastrukturen/anläggningarna i projektet. Det 
leder till att investeringar utanför exploateringsområdet, som från början ingick i projektet, 
förs över till investeringsprojekt i den ordinarie verksamheten.  

Investeringarna i den allmänna infrastrukturen (anläggningstillgångar) uppgick ändå till slut 
till 29,5 miljoner kronor, vilket är 5,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Exploatörernas 
ersättning för infrastrukturen ökar därmed från 11,4 miljoner till 19,7 miljoner kronor. Kost-
nadsökningen handlar om grundförstärkningsåtgärder som blev nödvändiga efter det att de 
geotekniska undersökningarna var klara. Bland annat krävde vägen lättfyll vilket fördyrade. 
Uppkomna schaktmassor kunde inte tas omhand lokalt som det var tänkt. Det fanns vissa 
föroreningar (arsenik och metaller) i massorna samt den bullervall/landscapingåtgärd som 
var tänkt mellan Centrumleden och bostäderna gick inte att genomföra på grund av skred-
risk. Sammantaget blev det Fall B massor istället som måste fraktas bort och del av till de-
poni.  

Kommunens nettoutgift för anläggningarna blir således 9,8 miljoner kronor jämfört med 
budgeterade 12,5 miljoner. 

Även VA-anläggningarna blev dyrare och uppgår till 8,8 miljoner. VA-anslutningsavgifter 
på 7,8 miljoner kronor har kommit in, men det täcker således inte utgifterna. I budgeten räk-
nades med ett överskott för VA på 2,8 miljoner kronor, men det blev ett underskott med 
cirka 900 000 kronor. 

I och med att all mark i området är såld, anläggningarna är färdigställda och inga ytterligare 
ekonomiska transaktioner är att vänta, så avslutas projektet i bokföringen per 2020-12-31. 

Finansiellt mål för exploateringsverksamheten 

Totalt sett ger detta exploateringsprojekt överskott till kommunen med 11,4 miljoner kronor, 
även om budgeten på 12,1 miljoner kronor inte uppnås helt. Projektet följer därmed kom-
munens målsättning om att exploateringsverksamheten ska ge överskott. 

 4  Organisation, roller och resurser 
Projektet har genomförts med resurser från plan- och exploateringsavdelningen och tekniska 
förvaltningen. Kommunen har anlitat byggledare och särskild besiktningsman. Kontinuer-
liga byggmöten har hållits och de kom att uppgå till drygt 40 stycken tillsammans med slut-
besiktningar. I byggmötena på arbetsplatsen har representanter från kommunen, NCC, kon-
sulter samt byggherrarna deltagit.   
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Upplägget inför entreprenaden drevs huvudsakligen från plan- och exploateringsavdelningen 
med avdelningschef och projektledare. Anne-Marie Engman, mark- och exploateringsingen-
jör, var med i exploateringsprojektet initialt och fungerade som övergripande projektledare 
fram till och med september 2017 då hon slutar sin anställning. Ansvariga avdelningschefer 
på plan- och exploateringsavdelningen har under exploateringsprojektets skede varit fem 
stycken på grund av successioner. När Anne-Marie Engman slutade i Håbo kommun finns 
ingen tillgänglig projektledare i organisationen, och för att projektet ska rulla utan fördröj-
ning går Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen in som 
projektledare från september 2017 till projektets färdigställande.  

Projektorganisationen har i huvudsak varit besatt enligt följande: 
 
Från Håbo kommun: 
Anne-Marie Engman, projektledare för berörda detaljplaner & entreprenaden t.o.m sep 2017  

Anna-Karin Bergvall, projektledare sep 2017-2020 
 
Ulla Lindroth Andersson, gatu- och parkchef 
 
Lars Åhlander, planeringschef gata och park 

Jan Lundberg, driftchef gata och park 

Jimmie Steibert, VA (tidigare även Thomas Högberg) 

Per Bladlund, Forssén Projekt AB, av kommunen anlitad som byggledare 

Hans Lindberg, NCC, platschef 

Samuel Eriksson, NCC 

Sami Karhula, NCC 

 
Representanter från byggherrarna har deltagit på flertal byggmöten: 
  
Mats Norrbrand, Håbohus 

Anders Gabrielsson, Håbohus 

Juha Norgård, BoKlok    

Från såväl kommunen som NCC har flera personer medverkat i projektet vid specifika frå-
gor men har inte nämnts vid namn ovan. En viktig resurs ”backoffice” har varit Carin 
Homann, ekonom, som övergripande stöttar projektledaren inom projektets exploateringse-
konomi och biträder att sy ihop det hela med ansvariga inom plan- och exploatering, VA och 
gata/park. Den funktionen ansvarar även för den samlade redovisningen av exploatering i 
samband med redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
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 5  Överlämning/leverans av projektet 
Överlämning från genomförande- till driftsskede har skett successivt i samband med färdig-
ställande av de allmänna anläggningarna då kommunen i olika steg har övertagit drift av an-
läggningarna efter godkänd slutbesiktning.  

Projektdokumentationen finns lagrad i katalogen M:\Planavdelningens interna remis-
ser\Genomförande Väppeby äng. En av katalogerna är viktigare än andra och det är 
\Relationshandlingar NCC januari 2019. Där finns samtliga relationshandlingar vilket verk-
samheterna inom VA respektive gata har tagit omhand och implementerat i deras verksam-
hetssystem. Utifrån relationshandlingarna avseende gata har också bygg- och miljöförvalt-
ningens geodataavdelning uppdaterat primärkartan och rapporterat aktuella geodata till 
NVDB (Nationella vägdatabasen).    

 6  Erfarenheter och förbättringar 
Innan upphandling är det lämpligt att ha undersökt markförhållandena genom att ta fram er-
forderliga geotekniska undersökningar samt ha genomfört detaljprojektering.  

Projektet har haft mycket merkostnader på grund av brister i projekteringen med fel höjd-
sättning till del, sent utförda geotekniska undersökningar, deponi av massor (Fall B-massor) 
då dessa inte gått av få avsättning som tänkt inom området då risken för skred var för stor.  
 
Exploateringsprojektet har belastats med åtgärder som snarare hör till ordinarie verksamhet-
ers investeringsbudget. Vissa delar har rättats i efterhand men långt ifrån alla. Det är viktigt 
att från början hålla isär exploateringskostnader från det som är generaplanekostnader och 
som ska finansieras via investeringsmedel hos VA eller gata/park.  

En god tidig samplanering mellan berörda verksamheter behövs inför respektive nytt bud-
getår där exploaterings- och investeringsprojekten noggrant gås igenom och gemensamt be-
döms när i tid vilka åtgärder kan vara rimliga att genomföras så att åtgärderna synkas i tid. 
Erforderliga åtgärder finansierade i investeringsbudget måste genomföras i tid som krävs för 
att planenligt kunna genomföra och slutföra exploateringen. I de tidiga skedena görs kost-
nadsuppskattningar så gott det går. I större projekt går det som regel inte att bedöma den to-
tala kostnaden, utan börja då med att år 1 begära medel för de utredningar som behövs, så 
kan det gå bättre att precisera kostnaderna mer detaljerat till år 2.   

Vid sådana gemensamma planeringstillfällen inför kommande budgetår bör i samma anda 
göras en gemensam bedömning av vilka anläggningar som kan komma stå färdiga när under 
året och då gå över i de olika verksamheternas drift. Berörd verksamhet bör erhålla en utök-
ning av sin driftsram för skötsel av de utökade ytorna gatumark, gc-vägar, park- och grön-
områden och liknande. Helårseffekten kanske kommer först år 2. Beaktande av ökning av 
driftsram kopplat till ökade ytor att sköta hanteras lämpligen i samband med kommunfull-
mäktiges beslut om ram. VA parerar lämpligen ökade driftskostnader via sin taxa. 

Ett omfattande exploateringsprojekt drar ofta ut på tiden och relationshandlingarna färdig-
ställs bland det sista i projektet. Tidsaspekten är av största vikt för att kunna få den nya verk-
ligheten i form av nya gator, gc-vägar, busshållplatser med mera publicerad till NVDB, Nat-
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ionella vägdatabasen, och kommunens primärkarta så snart som möjligt. Med erfarenhet av 
denna vanligt förekommande tidsutdräkt bör därför publicering kunna ske redan från bygg-
handlingarna. Därför ska sådant krav finnas i avtalet med entreprenör. Det ska också framgå 
av kommunens Tekniska handbok, vilket nu är infört där.    

Under projektets gång har kommunens mallar och anvisningar för exploateringsbudgetar 
förbättrats och förtydligats, bland annat kring vad som ska ingå i projektbudgeten. 

 7  Kommentarer från projektet 
Kommentar från byggledaren Per Bladlund: 
Projektet har dragits med stora förändringar och sent framkomna uppgifter. Dock har alla 
varit engagerade, både Entreprenör och Beställare. Tack vare hårt arbete har vi kunnat bygga 
Väppeby Äng med ett gott resultat i slutänden gällande kvalite, miljö och kostnadseffektivt.  

Kommentar från Lars Åhlander, planeringschef gatu- och parkavdelningen:  
Projektet har i stort sett fungerat relativt bra efter de förutsättningar kommunen, NCC och 
BoKlok haft att förhålla sig till. Men det kunde varit ännu bättre med en grundligare för- 
projektering av framförallt geoteknik, samtidigt som markförhållandena var dåliga och några 
riktigt tydliga direktiv fick vi inte heller senare med tre oberoende geotekniska undersök-
ningar (HK, NCC, BoKlok). Resultaten var ungefär desamma men rekommendationerna var 
något diffusa och inte liktydiga. En annan sak som kunde varit bättre, men som är svår att 
påverka är att det inte är bra när personal byts ut i projektorganisationen.  

Kommunen kunde i vissa fall haft en något mer och bättre kontroll och uppföljning av vår 
upphandlade byggledare, framförallt i projektets slutskede. Ett genomgående problem är att 
kommunens resurser inte räcker till vid stora projekt. NCC kunde i detta projekt haft en 
bättre projektör, kanske skulle det anlitas en oberoende projektör för detaljgranskning, men 
det är en extra kostnad som är svår att motivera. Det fanns vissa problem med samordningen 
att färdigställa allmänna anläggningar för NCC samtidigt som BoKlok skulle utföra sin byg-
gentreprenad. Detta skulle vara bra att försöka undvika för att inte skapa förseningar och  
irritation.  

Kommentar från Anna Porsér, upphandlare: 
En högre grad av projektering bör utföras innan avropet så att det finns framtagna handlingar 
för prissättningen. Om detta inte är möjligt bör beställaren efterfråga en kalkyl i lämplig de-
taljeringsgrad. Om det bedöms finnas risk för förseningar i projektet skriv då in vad som ska 
gälla för indexreglering i ett specifikt avrop. Detta ska göras redan i avropsförfrågan. Viktigt 
att det tydligt framgår vilka indexregleringar som får göras inom ramavtalets ram respektive 
om/vilka indexregleringar som parterna vid behov ska avtala om i ett avropsavtal.   

Kommentar från Anna-Karin Bergvall, projektledare: 
I rapporten finns på flera håll beskrivet vad som är viktigt att tänka på inför genomförande 
av ett exploateringsprojekt. Det är alltid angeläget att blicka bakåt och lära av projekt både 
vad som varit bra och vad som varit mindre bra. En kort summering kan vara följande: 

 Beställaren har erforderliga resurser. 
 Projektmodellen efterlevs och ger strukturen.  
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 Processkartläggning av exploaterings- och investeringsprojekten bör genomföras.  
 Samordna arbetet med berörda verksamheter inför exploaterings- och investerings-

budget.  
 Addera inte generalplanekostnader i exploateringsprojektets budget.  
 Genomför upphandling tillsammans med berörda verksamheter efter det att geotek-

niska förhållanden är kända och väl utförd detaljprojektering är klar.  
 Egna resurser inom projektering är en stor fördel.  

Avslutningsvis konstateras att trots den något skakiga inledningen av projektets förutsätt-
ningar har resultatet blivit väldigt bra. Lösningsinriktat engagemang tillsammans med god 
vilja att skapa något riktigt bra tillsammans har präglat projektgruppen. Tack för det!  

 

För projektgruppen genom 

 

Anna-Karin Bergvall 
Projektledare 

 

 

 

 

*Definition generalplanekostnad 
Generalplanekostnader är sådana kostnader som uppstår vid nyexploatering av mark och innebär en utbyggnad 
av anläggningar som inte enbart betjänar det nya området. Det rör sig vanligtvis om större parker, trafikanlägg-
ningar och VA-anläggningar som kommer att nyttjas av andra områden. Sådana arbeten som faller under defi-
nitionen för generalplaneanläggningar ska inte bekostas av fastigheterna inom exploateringsområdet, utan ska 
belasta hela skattekollektivet respektive VA-kollektivet. Generalplanekostnad är en kostnad som uppstår vid en 
exploatering, men posten tas inte upp i exploateringskalkylen eftersom den inte finansieras av de intäkter ex-
ploateringen medför.  

 

 

 

      Bilaga 1 
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DP 425 för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby Äng,  
laga kraft 2016-04-29, BoKlok uppför bostäder. Även en förskola ryms.  
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DP 429 för del av Väppeby 6:1, lagakraft 2016-07-08, Håbohus uppför flerbostadshus och 
två gruppbostäder LSS.  
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Markentreprenadens huvudsakliga markarbeten med gator, GC-vägar och cirkulationsplats.  
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Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 26 Dnr 2020/00451 

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige att antar reviderad version av dagvattenpolicy.

Sammanfattning 
Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 
VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 
mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 
behöver revideras. 

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 
dagvattenpolicyn uppdateras på två områden: 

Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål. 

En uppdatering av vilken standard som ska gälla för flödesberäkningar och 
dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 2016) i dagvattenutredningar i 
Bilaga 3 tillhörande dagvattenpolicyn.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 22 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 
Sammanfattning av förändringar i dagvattenpolicyn 
TN § 140 2020 
Förslag till dagvattenpolicy 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
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§ 22 Dnr 2020/00451  

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige att antar reviderad version av dagvattenpolicy.  

Sammanfattning  
Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 
VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 
mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 
behöver revideras. 

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 
dagvattenpolicyn uppdateras på två områden: 

Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål. 

En uppdatering av vilken standard som ska gälla för flödesberäkningar och 
dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 2016) i dagvattenutredningar i 
Bilaga 3 tillhörande dagvattenpolicyn.  

Beslutsunderlag 
TN § 140 2020 
Förslag till dagvattenpolicy      

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
tekniska nämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 140 Dnr 2020/00485  

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderad vers-

ion av dagvattenpolicy.   

Sammanfattning  

Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 

VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny man-

datperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande be-

höver revideras.  

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att dagvattenpo-

licyn uppdateras på två områden:  

Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål.  

En uppdatering av vilken standard som ska gälla för flödesberäkningar och 

dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 2016) i dagvattenutredningar i 

Bilaga 3 tillhörande dagvattenpolicyn. 

Beslutsunderlag 

Dagvattenpolicy Håbo kommun.   
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1. Inledning 
Dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten eller 
spolvatten. På mark som inte exploaterats infiltreras nederbörd och smältvatten ner i marken. 
När marken utnyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och mängden 
dagvatten i området ökar. Hårdgjorda ytor ger upphov till stora mängder regn- och 
smältvatten som behöver avledas. Med vattnet följer föroreningar som ansamlats på den 
hårdgjorda ytan vilket gör att dagvatten kan vara en källa till miljöbelastning om det går 
orenat till recipient där föroreningarna påverkar livsmiljön för vattenlevande organismer och 
naturresurser. I Håbo kommun leds dagvatten från bebyggelse via ledningar och diken till 
framförallt Mälaren och Lillsjön. 

Samhället i stort står inför en växande utmaning då klimatförändringar leder till kraftigare 
och mer frekvent nederbörd, vilket ökar risken för översvämningar som i sin tur påverkar 
dagvattensystemet. Med hänsyn till dessa aspekter är det viktigt att arbeta med 
dagvattenfrågan i ett tidigt skede av samhällsplaneringen. En hållbar dagvattenhantering ska 
integreras i planering och byggande och vara en naturlig aspekt för samtliga inblandade 
intressenter i både planering och drift.  

Dagvattenpolicyn ska tydliggöra kommunens ambitioner för en hållbar dagvattenhantering 
och att  uppnå målbilden i det övergripande Vattenprogrammet för Håbo kommun, som har 
tre inriktningar i fokus:  

1. Ingen övergödning 
2. Säkrad dricksvattenförsörjning  
3. Giftfria vatten 

Dagvattenpolicyn ska även öka medvetenheten hos samhällsaktörer, exploatörer och andra 
intressenter inom kommunen om deras möjligheter att bidra till att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering.  

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och ska aktualiseras varje mandatperiod vilket 
VA- avdelningen på Håbo kommun ansvarar för.    

I dagvattenpolicyn ingår:   

 Bilaga 1. Ansvarsfördelning för dagvattenhantering  
 Bilaga 2. Regler och riktlinjer   
 Bilaga 3. Checklista för dagvattenutredningar  
 Bilaga 4. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp   

 

2. Syfte och mål 
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för en hållbar 
hantering av dagvatten i Håbo kommun. Syftet är också att skapa genomtänkta, 
miljöanpassade och kostnadseffektiva sätt att minska mängden dagvatten som behöver 
avledas.  
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Dagvattenpolicyn ska bidra till att nå ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och gällande 
miljökvalitetsnormer. Den skall också bidra till att nå de Globala målen som kan tillämpas 
på dagvatten. Att arbeta med en hållbar dagvattenhantering bidrar till uppfyllelse av följande 
mål: 

 Rent vatten och sanitet för alla 
 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
 Hållbara städer och samhällen 
 Bekämpa klimatförändringar 
 Hav och marina resurser 
 Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Dagvattenpolicyn ska gälla för planlagda områden och i tillämpliga fall på icke planlagda 
områden på såväl privat som kommunägd mark.   

Det långsiktiga målet med dagvattenpolicyn är hanteringen av dagvatten i Håbo kommun 
ska hanteras på ett sätt som tillgodoser dagens behov av omhändertagande samtidigt som 
den bemöter framtidens utmaningar.  

Mål för en hållbar dagvattenhantering 
1. Att bevara vattenbalansen, förbättra vattenkvalitén och bidra till naturvården i 

kommunen. 
2. Att skapa långsiktigt tekniskt och miljömässigt fungerande dagvattenlösningar där 

kraven uppfylls, flöden regleras och föroreningsmängderna begränsas. 
3. Att anpassa dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat. 
4. Att skapa värden för samhället där dagvatten ses som en resurs och bidrar till att berika 

den bebyggda miljön.  

För att detta ska bli möjligt att uppnå är det avgörande att dagvatten beaktas i alla skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen genom samverkan, ansvarsfördelning och uppföljning.  

Dagvattenpolicyn riktar sig till kommunens tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. Dagvattenpolicyn och tillhörande regler och riktlinjer 
ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal samt för alla 
parter som är inblandade i utvecklingen av kommunen. 

 

3. Avgränsning 
Dagvattenpolicyn riktar sig till kommunens tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. Dagvattenpolicyn och tillhörande regler och 
riktlinjer ska följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal 
samt för alla parter som är inblandade i utvecklingen av kommunen. 
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4. Dagvattenpolicy i Håbo kommun 

Dagvatten som resurs  
I Håbo kommuns vision – Vårt Håbo 2030 – beskrivs det Hållbara Håbo som tar långsiktigt 
ansvar för natur och klimat och den naturnära Mälarkommunen som ska tillgängliggöra 
natur och vattenmiljöer. Visionen beskriver också kommunens långsiktiga ansvar i att 
förvalta och bevara natur och vattenmiljöer. Med ökad miljöinsikt och satsningar på hållbar 
utveckling framstår dagvatten som en positiv resurs att förvalta i samhället.  

 Dagvatten ska, där så är möjligt, ses som en resurs vid utbyggnad av nya områden 
för bostäder och verksamheter och ses som en tillgång i området för rekreation och 
biologisk mångfald genom att synliggöras och vara en del av gestaltningen i den 
bebyggda miljön.  

 Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen 
bland annat genom att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen, och 
avrinningen.  

Uppkomst av dagvatten  
När mark nyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och mängden 
dagvatten ökar. I Håbo kommun leds dagvatten från bebyggelse via ledningar och diken till 
framförallt Mälaren och Lillsjön. Dessa ledningar och diken kan bara ta emot ett visst flöde 
av dagvatten. De pågående klimatförändringarna ger upphov till mer och kraftigare 
nederbörd, något som måste tas hänsyn till för att inte riskera att dagvattensystemen blir 
överbelastade med översvämningar och skador på mark eller fastigheter som följd.   

 Flödet av dagvatten ska minskas och/eller utjämnas.   
 Nya dagvattenlösningar ska planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde ska 

passera vidare till det befintliga dagvattennätet.  
 Belastningen av dagvattenflöde från exploateringsområden ska i möjligaste mån inte 

öka i samband med exploatering.  
 Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras.  

Hantering av dagvatten  
När dagvattenhantering planeras ska hela dagvattnets kedja från uppkomst till att det rinner 
ut i recipient beaktas. För att dagvattenhanteringen ska vara hållbar och uppnå både en god 
miljöanpassning och vara långsiktigt ekonomisk behövs generellt åtgärder tidigt i 
dagvattnets kedja. Då förebyggs uppkomst av förorenat dagvatten vilket bidrar till en positiv 
grundvattenbildning.  

 Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt.   
 Rening eller fördröjning av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för 

omhändertagande nära källan saknas.  
 Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.  
 Dagvatten ska avledas på ett klimatsäkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.  
 Dagvatten ska, där så är möjligt, användas som pedagogisk, rekreativ och estetisk 

resurs samt gynna den biologiska mångfalden. 
 Öppna dagvattenlösningar ska, så långt det är möjligt, väljas före slutna system.  
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Regler och riktlinjer  
Håbo kommuns dagvattenpolicy beskriver vilka grundprinciper som gäller för hanteringen 
av dagvatten i Håbo kommun. Regler och riktlinjer för dagvatten konkretiserar 
ställningstagandena i policyn för det praktiska arbetet med samhällsplanering, VA-frågor 
och vattenmiljö i Håbo kommun. Regler och riktlinjer för dagvatten i Håbo kommun 
redovisas i Bilaga 2.  

Riktvärden  
Med målet att uppnå vattenkvalité av god status inom hela EU har Europaparlamentet infört 
ett ramdirektiv för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet. För att uppnå god 
vattenstatus finns beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för vattendrag, sjöar, kustvatten 
och grundvatten. MKN baseras på flertalet kvalitetsfaktorer. Dessa MKN med 
underliggande kvalitetsfaktorer ska beaktas vid framtagandet av nya detaljplaner. I en 
dagvattenutredning ska planens påverkan på möjligheterna att uppnå MKN för vatten 
utredas och presenteras. För att planen ska kunna antas får utsläppet av dagvatten inte 
resultera i att enskilda kvalitetsfaktorer för den aktuella vattenförekomsten försämras över 
en klassgräns. Om vattenförekomsten har en kvalitetsparameter som är klassad som dålig så 
får vattenförekomsten inte försämras alls.  

Ansvarsfördelning  
Dagvattenfrågorna inom detaljplanelagt område regleras i lag av Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV), Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL) som gäller 
parallellt. Inom verksamhetsområde för dagvatten är PBL ett stöd för att närmare reglera de 
fysiska förutsättningar som behövs för dagvattenhanteringen. I MB finns krav på att 
verksamhetsutövare och enskild fastighetsägare ansvarar för dagvattenhanteringen och den 
miljöpåverkan eller de risker verksamheten medför. (Ligger detaljplaneområdet utanför 
verksamhetsområde för dagvatten regleras inte ansvarsförhållandena genom reglerna i 
LAV.)   

Enligt Miljöbalken är dagvatten inom detaljplanelagt område avloppsvatten. Hantering av 
avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och lagen ställer därmed särskilda krav på den som 
är verksamhetsutövare och den som har tillsyn över verksamheten.  

När ett detaljplanelagt område ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten har 
huvudmannen för verksamhetsområdet enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
ansvar för att ordna de allmänna vattentjänster som behövs för att ta hand om dagvattnet. I 
huvudmannens ansvar ingår att ordna de tekniska installationer som behövs. I Håbo 
kommun är det VA-avdelningen som är huvudman för dagvatten.   

Ansvaret för avvattning för kvartersmark inom ett planområde vilar på de enskilda 
fastighetsägarna (avvattningen inom den egna fastigheten) och på huvudmannen för de 
allmänna platserna (avvattningen av gator, vägar, torg och parker). Med avvattning menas 
då den naturliga infiltration som marken klarar och de förutsättningar marken har att leda 
undan vattnet.   

Kommunen har flera typer av ansvar utöver att vara huvudman. Vid detaljplaneläggningen 
ska kommunen ha försäkrat sig om att dagvattenhanteringen går att lösa inom planområdet 
och att det kan påvisas hur det kan göras. Checklistan för dagvattenutredningar, Bilaga 3, 
ska tillämpas. Enligt LAV ansvarar kommunen genom kommunfullmäktige för att ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp inrättas vid behov. Det är sedan VA-
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huvudmannen som ansvarar för att de allmänna VA-anläggningarna byggs och underhålls 
och att de enskilda fastigheterna och de allmänna platserna ansluts. Kommunen kan ta ut 
avgifter från de anslutna fastigheternas ägare för att täcka sitt kostnadsbehov. 
Ansvarsfördelning för dagvattenhantering framgår av Bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 
 
 
 

Bilaga 2. Regler och riktlinjer för dagvatten 

Inledning  
Följande regler och riktlinjer för dagvatten konkretiserar ställningstaganden i policyn för det 
praktiska arbetet med samhällsplanering, VA-frågor och vattenmiljö i Håbo kommun.  

Syfte och mål  
Syftet med regler och riktlinjer för dagvatten är att ge ett konkret stöd i hur dagvattenpolicyn ska 
tillämpas i samhällsplanering och i andra områden som rör dagvatten.  

Målet är att tydliggöra hur dagvatten ska hanteras i planskedet, markanvisnings- och 
exploateringsavtal, genomförandeavtal med fastighetsöverlåtelse, byggskede samt i frågor som direkt 
är knutna till dagvattenhanteringen och vattenmiljön i Håbo kommun. Målet är också att beskriva vad 
som ska ingå i dagvattenutredningar samt vilka riktvärden och förutsättningar som ska gälla för 
dagvatten- och fördröjningsdammar och föroreningsmängder i dagvatten.  

Regler och riktlinjer för dagvatten riktar sig främst till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. Regler och riktlinjer för dagvatten samt dagvattenpolicyn ska 
följas i plan- och bygglovsprocessen, vid tecknande av exploateringsavtal samt följas av alla parter 
inblandade i utvecklingen av kommunen.  

Planskedet  
 

1. Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas.  
 

2. Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten). 
 

3. Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan är huvudprincipen att 
vattenflödet utjämnas och fördröjs innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient.  
 

4. Det vatten som inte kan infiltreras eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 
öppna avrinningsstråk.  
 

5. Dagvatten ska ej infiltreras om: - marken är förorenad eller om det finns misstanke om 
förorening. - det finns risk för förorening av grundvattnet.  - det finns risk för skador på 
befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. - naturen eller jordarten inte är 
lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten.  
 

6. I samband med detaljplanering ska en dagvattenutredning tas fram, se Bilaga 3.   
 

7. Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske. Dagvattenhanteringen 
ska vid behov regleras genom planbestämmelser genom att utrymme avsättas för 
dagvattenhantering i plankartan och slutsatser från dagvattenutredningen ska återges i 
planbeskrivningen.   

 
 
 



 

 POLICY 13(15) 

 Datum Vår beteckning 
 2021-01-19 «Databas» «Diarienr» nr 

«dokDokid» 
 

 

 

Markanvisnings- och exploateringsavtal  
 

1. Exploateringsavtal och genomförandeavtal ska skrivas så att de följer Håbo kommuns 
dagvattenpolicy.  
 

2. Krav på LOD ska alltid skrivas in i exploateringsavtal och genomförandeavtal. Om 
förutsättningar för LOD saknas se punkt 3 under planskedet.  
 

3. Vid exploatering med extern exploatör ska förprojektering och projektering av 
dagvattensystem göras i samråd med VA-enheten.   

 

Bygglovsskedet  
 

1. Om det i byggskedet finns risk att ytor i detaljplan avsedda för infiltration får packskador eller 
att det sker skador på vegetation m.m. som avsevärt försämrar infiltrationsmöjligheter ska 
dessa ytor skyddas under byggskedet.  
 

Dagvattendammar 
 

1. Dagvattendammar i Håbo kommun ska endast stängslas om det föreligger särskilda skäl.  
 

Kontrollprogram och föroreningshalter  
 

1. Kontrollprogram för dagvattenanläggningar ska om dagvattenprover tas, använda sig av de 
föreslagna riktvärdena för dagvatten, se bilaga 4. 
 

2. Vid bedömning av reningsbehov från specifika områden ska analysresultat jämföras med de 
förslagna riktvärdena för dagvatten, se bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 POLICY 14(15) 

 Datum Vår beteckning 
 2021-01-19 «Databas» «Diarienr» nr 

«dokDokid» 
 

 

 

 

Bilaga 3. Dagvattenutredningar  
 Dagvattenutredningar ska alltid utföras i samband med upprättandet av nya detaljplaner. 

Undantag medges endast om det föreligger särskilda skäl och avgörs i samråd med VA-
avdelningen.   
 

 Dagvattenutredningen ska redovisa dagvattenflöden/mängder före och efter exploatering i 
området. Det ska specificeras vilken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak 
respektive körytor och parkeringar.  

 
 Flödesberäkningar och dimensioneringar ska följa branschstandard, vilket formuleras i 

publikationen P110 från Svenskt Vatten 2016. Klimatfaktor ska ingå i flödesberäkningar 
samt dimensionering av dagvattensystemet.   

 
 Flödeskraven ska om inte annat överenskommits med VA-enheten ställas i övergången från 

kvartersmark till allmän mark.  
 

 Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning samt 
hur stor del av dagvattnet som avses infiltreras och hur stora infiltrations och/eller 
fördröjningsvolymer som krävs.  

 
 Dagvattenutredningen ska redovisa områden med risk för instängda ytor med avseende på 

dagvatten.  
 

 Dagvattenutredningen ska redovisa hur dagvattnet ska tas omhand nära källan.  
 

 Dagvattenutredningen ska beskriva pågående och kända kommande verksamheter inom 
avrinningsområdet, inklusive eventuella transporter av miljöfarliga ämnen samt trafikmängd.  

 
 Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med 

klimatförändringar.   
 

 Dagvattenutredningen ska redovisa översvämningsrisker och flöden vid extrem nederbörd 
utifrån scenariot 100-årsregn med klimatfaktor.    

 
 Dagvattenutredningen ska redovisa påverkan på miljökvalitetsnormer för recipienten. 

 

 

 

 

 

 





 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-11-13 TN 2020/00485 nr 4239 

Tekniska förvaltningen 
VA-avdelningen 
Sara Frid,  
0171-52500 
sara.frid@habo.se 

 

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Förslag till beslut  
1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderad 

version av dagvattenpolicy.   
 

Sammanfattning 
Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 
VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 
mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 
behöver revideras.  

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 
dagvattenpolicyn uppdateras på två områden:  

1. Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål.  
2. En uppdatering av vilken standard som ska gälla för 

flödesberäkningar och dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 
2016) i dagvattenutredningar i Bilaga 3 tillhörande 
dagvattenpolicyn. 

   
 
Ärendet 
Dagvatten är tillfälligt förekommande flöden av regnvatten, smältvatten, 
spolvatten och framträngande grundvatten. Dagvatten förknippas vanligtvis 
med urbana miljöer och hårdgjorda ytor. Dagvatten innebär stora 
utmaningar; bland annat kapacitetsfrågor, reningsfrågor, utrymmesfrågor 
och estetiska frågor. Klimatförändringen och risken för stora skyfall och 
krav på rening av dagvatten, tillsammans med den starka tillväxten av 
staden som sker just nu ställer stora krav på kommunen och dess fysiska 
planering och genomförande av stadsbyggnad. Den övergripande 
målsättningen är att dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar. För 
att nå detta behöver kommunen tydliggöra hur frågan ska hanteras och 
vilket ansvar olika aktörer har. Dagvattenpolicyn är det övergripande 
styrdokumentet som visar kommunens inriktning i hur dagvattenfrågor ska 
hanteras. 

Kommunens Dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 
VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 
mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 
behöver revideras.  

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 
dagvattenpolicyn uppdateras på två områden:  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-11-13 TN 2020/00485 nr 4239 

 

1. Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål. VA-
avdelningen föreslår ett förtydligande där det framgår att 
dagvattenpolicyns grundprinciper syftar till att omfatta en hållbar 
dagvattenhantering i Håbo kommun.  
 
I denna del beskrivs det även att dagvattenpolicyn ska bidra till att 
uppnå ramdirektivet för vatten (2000/60/ EG) och beskriva de 
huvudsakliga Globala mål som kommunen och dess intressenter i 
dagvattenfrågor bidrar till att fylla om policyn följs.  

 
Vidare tydliggörs att dagvattenpolicyn har som syfte att bidra till att 
nå en hållbar dagvattenhantering. VA-avdelningen har i denna del 
också preciserat mål för vad en hållbar dagvattenhantering ska 
uppnå:  

 Att bevara vattenbalansen, förbättra vattenkvalitén och 
bidra till naturvården i kommunen. 

 Att skapa långsiktig tekniskt och miljömässigt fungerande 
dagvattenlösningar där kraven uppfylls, flöden regleras 
och föroreningsmängderna begränsas. 

 Att anpassa dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat. 
 Att skapa värden för samhället där dagvatten ses som en 

resurs och bidrar till att berika den bebyggda miljön.  
 

2. En uppdatering av vilken standard som ska gälla för 
flödesberäkningar och dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 
2016) i dagvattenutredningar i bilaga 3 tillhörande 
dagvattenutredningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Dagvattenpolicyn ger inte några ekonomiska konsekvenser. För att uppfylla 
de krav som anges i ramdirektivet för vatten (2000/60/ EG) kan det däremot 
komma att krävas åtgärder som kan belasta investerings-, exploaterings- och 
driftbudget. Det kan även innebära ökade kostnader för byggherrar. Ur ett 
långsiktigt perspektiv bedöms däremot att tidiga åtgärder att hantera 
dagvatten är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom man då kan 
förebygga kommande skador på byggnader och mark 

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
– Dagvattenpolicy Håbo kommun.   
__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen  



Sammanfattning av förändringar i dagvattenpolicyn 
Det som skiljer nuvarande förslag mot tidigare version är att vi förtydligat syftet med 
dagvattenpolicyn och förtydligar att ska bidra till en hållbar dagvattenhantering, i kommunen och att 
den även ska bidra till att vi uppnår ramdirektivet för vatten och de globala målen som kan kopplas 
till dagvattenfrågan. 
 
Åtgärderna i policyn har inte förändrats utan vi anser att de redan tidigare föreslagna åtgärderna 
bidrar till en hållbar dagvattenhantering. Däremot har inte incitamentet att följa policyn varit 
tillräckligt tydligt i tidigare version vilket vi anser framgår i nya förslaget.  
 
Här är textförändringarna i sin helhet: 
 

Gammal version Ny version 

Syfte & mål  
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka 
grundprinciper som gäller för hantering av 
dagvatten i Håbo kommun. Syftet är också att 
skapa genomtänkta, miljöanpassade och 
kostnadseffektiva sätt att minska mängden 
dagvatten som behöver avledas. 
Dagvattenpolicyn ska gälla för planlagda 
områden och i tillämpliga fall på icke planlagda 
områden på såväl privat som kommunägd mark.   
  
Målet är att skapa långsiktigt fungerande 
dagvattenlösningar där krav uppfylls, flöden 
regleras och föroreningsmängderna begränsas.   
  
Dagvattenpolicyn riktar sig främst till 
tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. 
Dagvattenpolicyn och tillhörande regler och 
riktlinjer ska följas i plan- och bygglovsprocessen, 
vid tecknande av exploateringsavtal samt för alla 
inblandade parter inblandade i utvecklingen av 
kommunen. 

Syfte och mål 
Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka 
grundprinciper som gäller för en hållbar 
hantering av dagvatten i Håbo kommun. Syftet är 
också att skapa genomtänkta, miljöanpassade 
och kostnadseffektiva sätt att minska mängden 
dagvatten som behöver avledas.  
Dagvattenpolicyn ska bidra till att nå 
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och 
gällande miljökvalitetsnormer. Den skall också 
bidra till att nå de Globala målen som kan 
tillämpas på dagvatten. Att arbeta med en hållbar 
dagvattenhantering bidrar till uppfyllelse av 
följande mål: 

 Rent vatten och sanitet för alla 

 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur  

 Hållbara städer och samhällen 

 Bekämpa klimatförändringar 

 Hav och marina resurser 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Dagvattenpolicyn ska gälla för planlagda 
områden och i tillämpliga fall på icke planlagda 
områden på såväl privat som kommunägd mark.   
Det långsiktiga målet med dagvattenpolicyn är 
hanteringen av dagvatten i Håbo kommun ska 



hanteras på ett sätt som tillgodoser dagens 
behov av omhändertagande samtidigt som den 
bemöter framtidens utmaningar.  
 
Mål för en hållbar dagvattenhantering 
1. Att bevara vattenbalansen, förbättra 

vattenkvalitén och bidra till naturvården i 
kommunen. 

2. Att skapa långsiktigt tekniskt och 
miljömässigt fungerande dagvattenlösningar 
där kraven uppfylls, flöden regleras och 
föroreningsmängderna begränsas. 

3. Att anpassa dagvattenhanteringen till ett 
förändrat klimat. 

4. Att skapa värden för samhället där dagvatten 
ses som en resurs och bidrar till att berika 
den bebyggda miljön.  

För att detta ska bli möjligt att uppnå är det 
avgörande att dagvatten beaktas i alla skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen genom samverkan, 
ansvarsfördelning och uppföljning.  
Dagvattenpolicyn riktar sig till kommunens 
tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och exploatörer. 
Dagvattenpolicyn och tillhörande regler och 
riktlinjer ska följas i plan- och bygglovsprocessen, 
vid tecknande av exploateringsavtal samt för alla 
parter som är inblandade i utvecklingen av 
kommunen. 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 28 Dnr 2021/00037 

Korrigering av arvodesregler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att stycke 2 i § 16 utgår
enligt nedan

2. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att sista stycket i § 16
uppdateras så att tidsfristen för att begära arvode ändras från 2 till 6
månader.

Sammanfattning 
Av kommunens arvodesregler framgår att justeringsarvode och 
sammanträdesarvode ska utgå automatiskt. Detta fungerar inte av 
redovisningsskäl, varför den förtroendevalde ändå behöver fylla i ansökan 
om justeringsarvode. 

För att arvodesreglerna ska överensstämma med faktiskt arbetssätt och för 
att minska risken för felaktigheter föreslås att arvodesreglerna revideras så 
att stycke 2 i § 16 (”Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 
och § 8 för protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver inte 
begäras. Den förtroendevaldes närvaro och rätt till sammanträdesarvode 
respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller via annan teknisk 
lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida.”) stryks.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 35 
Tjänsteskrivelse 
Nu gällande arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förslaget samt att sista stycket i § 16 
uppdateras så att tidsfristen om 2 månader andras till 6 månader.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande ändring av sista stycket i § 16: 
Ersättningsbegäran bör inlämnas snarast, dock bör man senast två (2) 
månader efter sammanträde eller förrättning inlämnat sitt yrkande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 
samt i övrigt på bifall till förslag till beslut.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande. 

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med Liselotte Grahn Elgs (M) ändring 
eller arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) ändring och 
finner att Liselotte Grahn Elgs (M) ändring bifalles.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Då förtroendevald enligt Kommunallagen, Kap 4 § 12  har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst, och eventuella krav på ersättning 
styrs av Preskriptionslagen (1981:130) så strider beslutet med en 
tidsbegränsning på 6 månader mot nämnda lag, och skulle troligtvis inte 
klara en laglighetsprövning  

Ur proppen: 

Prop. 2016/17:171: Av paragrafen framgår att kommuner och landsting är 
skyldiga att ersätta de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som 
förtroendevalda förlorar när de fullgör sina uppdrag.  

Om den förtroendevalde har rätt till ledighet enligt 11 § har den 
förtroendevalde rätt till ersättning för det inkomstbortfall som uppstår på 
grund av ledigheten. Med ekonomiska förmåner avses förlorade pensions- 
och semesterförmåner samt exempelvis förlorad arbetslöshetsersättning och 
föräldrapenning som den enskilde förtroendevalde. 

Det är inte heller rimligt att en fritidspolitiker efter 6 månader skall missa 
sin lagstadgade ersättning för förlorad arbetsinkomst, och i praktiken få 
betala för att fullgöra den samhällsplikt som politiska förtroendeuppdrag 
utgör”  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35 Dnr 2021/00037  

Korrigering av arvodesregler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att stycke 2 i § 16 utgår 
enligt nedan.    

Sammanfattning  
Av kommunens arvodesregler framgår att justeringsarvode och 
sammanträdesarvode ska utgå automatiskt. Detta fungerar inte av 
redovisningsskäl, varför den förtroendevalde ändå behöver fylla i ansökan 
om justeringsarvode. 

För att arvodesreglerna ska överensstämma med faktiskt arbetssätt och för 
att minska risken för felaktigheter föreslås att arvodesreglerna revideras så 
att stycke 2 i § 16 (”Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 
och § 8 för protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver inte 
begäras. Den förtroendevaldes närvaro och rätt till sammanträdesarvode 
respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller via annan teknisk 
lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida.”) stryks.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Nu gällande arvodesregler   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-22 KS 2021/00037 nr 99364 

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

 

Korrigering av arvodesregler 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att stycke 2 i § 16 

utgår enligt nedan.    
 

Sammanfattning 
Av kommunens arvodesregler framgår att justeringsarvode och 
sammanträdesarvode ska utgå automatiskt. Detta fungerar inte av 
redovisningsskäl, varför den förtroendevalde ändå behöver fylla i ansökan 
om justeringsarvode. 

För att arvodesreglerna ska överensstämma med faktiskt arbetssätt och för 
att minska risken för felaktigheter föreslås att arvodesreglerna revideras så 
att stycke 2 i § 16 (”Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 
och § 8 för protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver 
inte begäras. Den förtroendevaldes närvaro och rätt till 
sammanträdesarvode respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, 
eller via annan teknisk lösning, samt genom anteckning på protokollets 
förstasida.”) stryks.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Nu gällande arvodesregler   
__________ 

Beslut skickas till 
Författningssamling 
  

 





 

 

 
  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 
 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer 2018/00974 KS  

Gäller för  Förtroendevalda 

Tidpunkt för - 
aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige 2018-02-26 § 11 

Relaterade styrdokument - 



 

 REGLER 3(11) 

 Datum Vår beteckning 
 2018-12-18 KS 2018/00974 nr 87329 

 

 

  

Arvodesregler för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 § kommunallagen: 
  

 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

 Ledamot i beredning som utsetts av kommunfullmäktige 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

 Ledamöter och ersättare i nämnd, utskott, kommitté, etc. som utsetts av 

kommunfullmäktige eller med kommunfullmäktiges bemyndigande 

 Ledamöter och ersättare i beredning, utskott, kommitté, råd, etc. som utsetts av 

nämnd 

 Förtroendevalda revisorer 

 Ledamöter och ersättare i de kommunala bolagens styrelser1 

§ 2 Ersättningsformer 
Ersättning kan utgå i form av: 
 

 Årsarvode, sammanträdesarvode, justeringsarvode och förrättningsarvode 

 Kostnadsersättning som traktamente, reseersättning och övriga ersättningar 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

 Ersättning för förlorad semesterförmån  

 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

 Jourersättning 

§ 3 Ersättningarnas storlek 
Kommunfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek enligt bilaga 1. 

§ 4 Uppräkning 
Basbeloppen i bilaga 1 ska uppräknas efter det gällande årets inkomstbasbelopp (IBB).  

§ 5 Årsarvode 
Fasta årsarvoden utgår enligt bilaga 1. 
 
De fasta årsarvodena inkluderar generell ersättning för det ansvar och de uppgifter som 
allmänt följer med uppdraget såsom:  
 

 Överläggningar med tjänsteman 

                                                           
1 Gäller under förutsättning att bolagets stämma har fattat beslut att anta dessa regler. 
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 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare  

 Sammanträden  

 Protokolljustering 

 Eventuella besökstider  

 Uppvaktningar och representation 

 Deltagande i kurs eller konferens 

 Deltagande i besiktning eller inspektion  

 Information och studiebesök 

 Beslutsfattande i delegerade ärenden med undantag av de beslut som fattas under 

jourtjänstgöring inom socialnämnden  

 Information till egen partigrupp 

 Besök på förvaltning för utanordning eller påskrift av annan handling 

 Överläggning med icke kommunalt organ 

 Engagemang i övrigt i anslutning till uppdraget exempelvis tillfälliga arbetsgrupper 

 
Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode för 
förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
Förtroendevalda revisorer är undantagna och har både grundersättning enligt bilaga 1, samt 
sammanträdes- och förrättningsarvode för uppdrag i nämnder och bolag.   
 
För att det inte ska råda något tvivel kring om ersättning ska utgå vid möten och 
förrättningar ska det alltid tydligt framgå i kallelse eller motsvarande i vilken egenskap som 
de förtroendevalda kallas. 
 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av till exempel sjukdom är förhindrad att 
utföra sitt uppdrag under en tid som överstiger fyra veckor ska arvodet minskas i 
motsvarande proportion. Den som istället utövar uppdraget ska erhålla arvodet. 
 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid2  har rätt att varje 
år ta ut ledighet motsvarande den semester som en arbetstagare med motsvarande ålder och 
tjänstgöringsgrad har rätt till enligt allmänna bestämmelser (AB), utan att arvodet reduceras.  

§ 6 Sammanträdesarvode 
Förtroendevalda har rätt till arvode per sammanträde enligt den nivå som fullmäktige 
fastslagit i bilaga 1.  Olika sammanträden som följer direkt efter varandra med uppehåll 
understigande en timme ersätts som ett sammanträdestillfälle. 
 
Högst två (2) sammanträdesarvoden betalas ut per dag.  

                                                           
2 Med betydande del av heltid avses uppdrag motsvarande arvode om 40 % av basbeloppet enligt bilaga 1 eller 
mer. 
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Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till sammanträdesarvode som berör 
samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 7 Förrättningsarvode 
Med förrättning avses deltagande i: 
 

 Konferens, kurs, verksamhetsbesök eller liknande kommunal angelägenhet 

 Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ 

den förtroendevalde själv tillhör 

 Överläggning med annan myndighet 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdraget 

 
Förtroendevald som uppbär årsarvode äger inte rätt till förrättningsarvode för förrättning 
som berör samma nämnd eller instans som årsarvodet avser. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till arvode enligt den nivå som fullmäktige fastslagit i bilaga 
1. Under en och samma dag utges högst två (2) förrättningsarvoden.  
 
Förrättningsarvode utges till förtroendevald efter beslut om deltagande av nämnd eller i 
förekommande fall av ordförande i berörd nämnd.   
 
Ledamöter i kommunfullmäktige har rätt till verksamhetsbesök. Detta ska ske i samråd med 
ordföranden för berörd nämnd/styrelse samt gruppledare innan verksamhetsbesök bokas in. 
En ledamot får maximalt två dagar/år göra verksamhetsbesök.  

Borgerlig begravningsförrättare äger rätt till dubbelt förrättningsarvode i samband med 
begravning. 
 
Borgerlig vigselförrättare äger rätt till förrättningsarvode i samband med vigsel. 
 
§ 8 Justeringsarvode  
Vid protokollsjustering utges arvode per justerat protokoll enligt bilaga 1. Förtroendevald 
som uppbär årsarvode äger inte rätt till justeringsarvode för justering som berör samma 
nämnd eller instans som årsarvodet avser. 

§ 9 Förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid är 
berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst. I Håbo kommun innebär detta att alla 
förtroendevalda enligt § 1 har rätt till förlorad arbetsinkomst med undantag för de 
förtroendevalda som innehar uppdragen som kommunalråd eller oppositionsråd. 
 
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå krävs:  
 

 Att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst eller motsvarande på grund av 
sammanträde eller förrättning som föranletts av uppdraget. 
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 Att sammanträdet eller förrättningen finns med i den uppräkning av 
ersättningsberättigade förrättningar eller sammanträden som finns angivet i detta 
regelverk. 
 

 Att den förtroendevalde kan styrka sin förlust av arbetsinkomst eller motsvarande i 
enlighet med de anvisningar som kommunen utfärdar. 

 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads- eller 
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra liknande ersättningar och bidrag som 
reduceras till följd av förtroendeuppdraget. 
 
Har den förtroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid, med undantag för kompensationstid 
eller semesterdag, i dennes vanliga anställning äger denne ingen rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. Av detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass i sin 
anställning för att få ledig tid när man ska ha sitt uppdrag i kommunen, inte har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 
Anställd: 
För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska 
inkomstbortfall styrkas genom inlämnande av ett intyg från arbetsgivaren. Intyget ska visa 
att den förtroendevalde är anställd och att den förtroendevalde förlorar arbetsinkomst för 
deltagande i politiska sammanträden och förrättningar. Belopp behöver inte anges. Intyg 
lämnas till kommunen en gång per år eller vid förändrade anställningsförhållanden.  
 
Egen företagare: 
För förtroendevald som bedriver näringsverksamhet som egen företagare ska följande vara 
uppfyllt för att ersättning ska utgå: 
 

 Den förtroendevalde bedriver en aktiv näringsverksamhet, det vill säga att 
verksamheten är registrerad för F-skatt och är registrerad i momsregistret. 

 
Ersättningens storlek: 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt schablon fastställd i bilaga 1. Kan den 
förtroendevalde tydligt påvisa att denne förlorat belopp överstigande schablonen ska istället 
detta belopp ersättas. Ersättning per dag begränsas till maxbeloppet för förlorad 
arbetsinkomst enligt bilaga 1. 
 
Schablonenlig ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn 
om inte schemaläggning av arbetstiden påvisar annat förhållande. 
 
Förtroendevald som har oregelbunden arbetstidsförläggning har rätt att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för arbetspass som skäligen måste avstås i anslutning till 
sammanträdet.  

§ 10 Resekostnadsersättning 
Ersättning för reskostnader med egen bil utbetalas om avståndet från den förtroendevaldes 
fasta bostad eller arbetsplats överstiger 3 kilometer (enkel väg).  
 
Reseersättning utgår för sammanträde och förrättning som berättigar till arvode. För 
årsarvoderade där kommunen tillhandahåller arbetsplats utgår ingen reseersättning till och 
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från denna. Därutöver utbetalas ersättning för resa för att justera protokoll i styrelse, nämnd 
eller utskott.  
 
Kostnader för resor ersätts enligt de bestämmelser som gäller i det kommunala 
bilersättningsavtalet – BIA. 

§ 11 Traktamenten  
Förtroendevald, som har merkostnad för kost och logi i samband med förrättning utanför 
kommunen, har rätt till ersättning i enlighet med kommunala traktamentsavtalet - TRAKT 
04. 

§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättning för tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas hem 
och som ej fyllt 12 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.  

§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 
Ersättning utbetalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  

§ 14 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning utbetalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning och som inte ersatts på 
annat sätt. Här ingår styrkta kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläggning av handlingar och liknande.  

§ 15 Övriga kostnader 
För styrkta kostnader utöver vad som avses i §§ 12-14 utbetalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Frågor om ersättning enligt denna paragraf ska prövas av kommunstyrelsen. 

§ 16 Begäran om ersättning 
Vid begäran om ersättning ska den förtroendevalde själv fylla i sina uppgifter och anspråk 
om ersättning via den kanal som Håbo kommun tillhandahåller, samt styrka dessa uppgifter 
genom intygande på eget ansvar. Ordförande i aktuell instans ska sedan kontrollera 
uppgifterna innan de går vidare till löneenheten för behandling inför utbetalning. 
 
Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 och § 8 för protokollförda 
sammanträden utgår automatiskt och behöver inte begäras. Den förtroendevaldes närvaro 
och rätt till sammanträdesarvode respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller 
via annan teknisk lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida. 
  
 
Förlorad arbetsinkomst enligt § 9 ska redovisas i hela timmar. Reseersättning enligt § 10 ska 
redovisas i hela kilometer.  
 
För att få ersättning enligt §§ 10-15 skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Underlag för förluster eller kostnader skall anmälas till tjänstgörande sekreterare. 
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Berörd förvaltning ansvarar för att, till lönefunktionen, rapportera uppgifterna för 
utbetalning, enligt givna instruktioner. 
 
Ersättningsbegäran ska inlämnas snarast, dock senast två (2) månader efter sammanträde 
eller förrättning. 

§ 17 Utbetalning 
Årsarvode/fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott. 

§ 18 Tolkning och tillämpning 
Kommunstyrelsen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser.   

§ 19 Semesterförmån 
Förtroendevald som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till 
ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättningen omfattar ett belopp på 12 % av den 
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Ersättning enligt denna paragraf är 
inräknad i schablonersättningen för förlorad arbetsinkomst (bilaga 1). 

§ 20 Pensionsförmån 
Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån.  Ersättningen utbetalas i form av ett procentpåslag 
om 4,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som den 
förtroendevalde erhåller. Ersättning enligt denna paragraf är inräknad i schablonersättningen 
för förlorad arbetsinkomst (bilaga 1). 
 
Samtliga förtroendevalda har även rätt att stärka sin framtida pension genom att växla 
arvode mot pension. Sådan anmälan ska inges till kommunens personalavdelning.  
 
Ytterligare föreskrifter gällande förtroendevalda och pension finns i kommunens 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

§ 21 Jourersättning 
Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och som under av nämnden angivna 
veckor ska finnas tillgänglig för prövning av sådana frågor äger rätt till jourersättning per 
verkställd jourvecka, enlig bilaga 1. 
 
§ 22 Avvikelsehantering 
Kommunen äger rätt att genomföra stickprovskontroller för att verifiera begärda 
ersättningar. Avvikelser hanteras av personal- och förhandlingsutskottet på delegation från 
kommunstyrelsen. 
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Förrättningsarvode 
 

Gäller för Procenttal Kommentar 

Ersättning vid 
förrättning 

1,5 % av basbelopp  

 
Justeringsarvode 
 

Gäller för Procenttal Kommentar 

Justering 0,5 % av basbelopp  

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 

Gäller för Procenttal Kommentar 

Högsta belopp som 
ersätts per dag  

5 % av basbelopp Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

Schablonbelopp per 
timme  

0,45 % basbelopp 
 

Ersättning för förlorad 
pensionsförmån samt 
semesterförmån är 
inräknat i beloppet. 

 
Jourersättning inom socialnämnden 
 

Jourersättning per 
verkställd jourvecka 

3,5 % av bas per 
verkställd vecka. 

 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 33 Dnr 2018/00875 

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför 
förslagsställaren bland annat att det dagligen är många barn som går denna 
väg och att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar. 

Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet 
föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till bland annat:  

Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara god. 

Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från skola. 

Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska 
nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 
270, då man menade att man borde se över andra alternativ till 
hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett 
uppdrag till tekniska förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra 
alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 
Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som återrapporterades till nämnden, 2020-
10-29 § 124, innefattade åtgärder som var inkluderade i 2020 års arbete med
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man:

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast
övergångsstället,

- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon
som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för
synskadade.

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.  

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 29 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22 
Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss 
Protokoll TN 2020-03-19, § 26 
Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras i 2 minuter för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.   

 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 29 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om trafikljus vid 
Stockholmsvägen 34 besvarat med hänvisning till nedanstående.    

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför 
förslagsställaren bland annat att det dagligen är många barn som går denna 
väg och att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar. 

Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet 
föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till bland annat:  

Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara god. 

Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från skola. 

Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska 
nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 
270, då man menade att man borde se över andra alternativ till 
hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett 
uppdrag till tekniska förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra 
alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 
Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som återrapporterades till nämnden, 2020-
10-29 § 124, innefattade åtgärder som var inkluderade i 2020 års arbete med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man: 

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället 
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast 
övergångsstället, 

- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon 
som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut 
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och 

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för 
synskadade. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.   
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 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22 
Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss 
Protokoll TN 2020-03-19, § 26 
Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-06 KS 2018/00875 nr 99106 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
 
 

 

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om trafikljus vid 

Stockholmsvägen 34 besvarat med hänvisning till nedanstående.    
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför 
förslagsställaren bl a att det dagligen är många barn som går denna väg och 
att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar. 

Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet 
föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till bl a:  

 Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara 
god. 

 Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från 
skola. 

Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska 
nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 
270, då man menade att man borde se över andra alternativ till 
hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett 
uppdrag till tekniska förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra 
alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 
Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som återrapporterades till nämnden, 2020-
10-29 § 124, innefattade åtgärder som var inkluderade i 2020 års arbete med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man: 

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället 
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast 
övergångsstället, 

- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon 
som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut 
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och 

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för 
synskadade. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-06 KS 2018/00875 nr 99106 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.   

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i tekniska förvaltningens 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Näringslivsperspektivet 
Ej aktuellt 

Uppföljning 
Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2018-11-12 
– Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22 
– Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss 
– Protokoll TN 2020-03-19, § 26 
– Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14   
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren – för kännedom 
Kansliet 
Tekniska förvaltningen – för kännedom 
  

 





 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-14 TN 2020/00458 nr 4061 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
0171-46 43 57 
simon.lange@habo.se 

 

Återrapportering av uppdrag: Genomförande av alternativa 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 
Stockholmsvägen 34. 

Förslag till beslut  
1. Tekniska nämnden godkänner återrapporteringen och beslutar att 

uppdraget är slutfört.    
 

Sammanfattning 
Efter att Medborgarförslag (2019/00135) om trafikljus på Stockholmsvägen 
återremitterat till Tekniska förvaltningen för att genomföra alternativa 
trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsstället. 

Övergångsstället inkluderades i arbetet med år 2020s 
trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna som har utförts är att sikten förbättrats 
från Stockholmsvägen, refugen har utformats så att sväng in mot OKQ8 
måste göras längre ifrån gång-/cykelbanan samt att övergångsstället 
tillgänglighetsanpassats.    
 
Ärendet 
Det initiala förslaget i Medborgarförslag om trafikljus på Stockholmsvägen 
(2019/00135) avråddes av Tekniska förvaltningen bland annat baserat på de 
låga flödena vid detta övergångsställe och att överanvändande av FIVÖ-
system degraderar värdet. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 
Tekniska nämnden som gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra 
alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället. 

Åtgärderna inkluderades i 2020 års arbete med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. I och med det har man: 

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället 
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast 
övergångsstället, 

- utformat refugen med påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon 
som kommer från Gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut 
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och 

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för 
synskadade. 

Tekniska förvaltningen ser uppdraget som utfört. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-14 TN 2020/00458 nr 4061 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
- 

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag om trafikljus på Stockholmsvägen (2019/00135)   
__________ 

Beslut skickas till 
Gatu- & Parkavdelningen  

 



Medborgarförslag 

 

Förslag: 

Jag föreslår att kommunen placerar ett trafikljus alternativt en blinksignal eller motsvarande lösning 

vid övergångsstället placerat vid adressen Stockholmsvägen 34 då det är en tungt trafikerad passage. 

 

 

Motivering: 

• Det finns ca. 100 hushåll med uppskattningsvis 350 boende i området varav många barn som 

dagligen går denna väg till Västerängsskolan 

• Kommunen ansvarar för trygga skolvägar 

• Effekten skulle sannolikt bli minskad hastighet och trafik på Stockholmsvägen 

• Med tanke på att minst ett medborgarförslag har inkommit tidigare till fullmäktige med 

liknande motiveringar, men då lite längre ner på Stockholmsvägen så finns det motiv att öka 

säkerheten för gångtrafikanter längs Stockholmsvägen. 

 

 

Kommentar till motivering: 

Många fordon, UL-bussar inkluderat, stannar inte vid övergångställena som finns trots rådande 

lagstiftning. 

Jag som förälder samt andra med mig har vid upprepade tillfällen tyvärr fått uppleva att såväl bilar 

och bussar ”tutar” på barn som är på väg över vägen vid övergångstället trots att det är fordonet som 

har plikten att släppa fram gångtrafikanterna. 

 

Yrkande till förslag: 

Jag yrkar att fullmäktige uppdrar till aktuell nämnd att genomföra hastighetsdämpande åtgärder vid 

Stockholmsvägen 34 i enlighet med vad medborgarförslaget beskriver ovan 

 

 

Förslagslämnare: 

Tommy Lövgren 
 

 
 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-22 KS 2018/00875 nr 92510 

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

 

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till tekniska nämndens bedömning.     
 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Tekniska nämnden har 
yttrat sig över medborgarförslaget och anser att förslaget ska avslås. Som 
skäl för detta anför man följande. 

Det finns inget behov av åtgärder av den typen som föreslås i 
medborgarförslaget. Vid övergångsstället vid Stockholmsvägen 34 bedöms 
såväl skyltning som sikt vara god. Den typ av lösning som föreslås av 
förslagsställaren, ett FIVÖ-system (Förstärkt Information Vid 
Övergångsställen) ingår främst i kommunens arbete med Säkra skolvägar, 
något som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Övergångsstället är inte ett övergångsställe som nyttjas specifikt i syfte att ta 
sig till och från skola. Det finns även risk för att ett FIVÖ-system förlorar 
sitt värde om det ”överanvänds”. Kostnaden för ett FIVÖ-system beräknas 
till ca 65 000 kronor med en årlig servicekostnad på ca 12 500 kronor.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra.       
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
- 

Uppföljning 
- 

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2018-11-12 
   
__________ 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
Förslagsställaren – för kännedom  
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 270 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över andra alternativ 
till hastighetsbegränsande åtgärder på platsen.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid över-
gångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Tekniska nämnden har yttrat 
sig över medborgarförslaget och anser att förslaget ska avslås. Som skäl för 
detta anför man följande. 

Det finns inget behov av åtgärder av den typen som föreslås i medborgarför-
slaget. Vid övergångsstället vid Stockholmsvägen 34 bedöms såväl skylt-
ning som sikt vara god. Den typ av lösning som föreslås av förslagsställa-
ren, ett FIVÖ-system (Förstärkt Information Vid Övergångsställen) ingår 
främst i kommunens arbete med Säkra skolvägar, något som sker i samar-
bete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Övergångsstället är inte ett 
övergångsställe som nyttjas specifikt i syfte att ta sig till och från skola. Det 
finns även risk för att ett FIVÖ-system förlorar sitt värde om det ”överan-
vänds”. Kostnaden för ett FIVÖ-system beräknas till ca 65 000 kronor med 
en årlig servicekostnad på ca 12 500 kronor.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra.     

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde diskuteras möjligheten 
att se över behovet av lösningar i enlighet med medborgarförslagets förslag 
om trafikljus och skyltar i Bålsta tätort som helhet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 215 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2018-11-12 
Tekniska nämndens yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för att se över andra al-
ternativ till hastighetsdämpande åtgärder på platsen, vilket föreslås i slutet 
av medborgarförslaget.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand återremiss enligt Owe Fröjds 
(Båp) yrkande och i andra hand att medborgarförslaget ska bifallas genom 
att hastighetsdämpande åtgärder görs på platsen.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska återremitteras i 
enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande eller om ärendet ska behandlas idag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslut skickas till 
Uppdragslista 
Kansli 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-02-05 KS 2021/00066 nr 99629 

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

Entledigande från uppdrag som ordförande i socialnämnden 
och ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval och 
begäran om ny sammanräkning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Susanna Kraftelid (M) från uppdrag som

ordförande i Socialnämnden.
2. Kommunfullmäktige entledigar Susanna Kraftelid (M) från uppdrag som

ersättare i kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ordförande i Socialnämnden i

Susanna Kraftelids (M) ställe.
4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare
i kommunfullmäktige i Susanna Kraftelids (M) ställe.

Sammanfattning 
Susanna Kraftelid (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige och ordförande i socialnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Avsägelse
__________ 

Beslut skickas till 
Susanna Kraftelid (M) 
Vald 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 

Ärende 12



    Bålsta 2021-01-14 

 

Jag önskar härmed att avsäga mig mitt uppdrag som vice gruppledare i Håbo Moderaterna, 

ordförande i socialnämnden Håbo kommun och ersättare i kommunfullmäktige Håbo kommun, med 

avslut så snart som möjligt.  

 

Susanna Kraftelid 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-18 KS 2021/00027 nr 99276 

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

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i tekniska nämnden och 
ledamot i överförmyndarnämnden samt begäran om ny 
sammanräkning till kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser N.N. till ny ledamot i tekniska nämnden i Bo

Johnsons (M) ställe.
2. Kommunstyrelsen utser N.N. till ny ledamot i överförmyndarnämnden i

Bo Johnsons (M) ställe.
3. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot
i kommunfullmäktige i Bo Johnsons (M) ställe.

Sammanfattning 
Bo Johnson (M) har avlidit. Fyllnadsval till posterna som ledamot i tekniska 
nämnden och överförmyndarnämnden behöver förrättas. Likaså behöver 
Länsstyrelsen göra en ny sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för 
att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige i Bo Johnsons (M) ställe.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
–
__________ 

Beslut skickas till 
Valda 
Tekniska nämnden 
Överförmyndarnämnden 
Länsstyrelsen 
Säkerhetssamordnare 
Förtroendemannaregister 

Ärende 13



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-12-22 KS 2020/00474 nr 98997 

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

Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, Östra Sveriges Luftvårdsförbund och i 
kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som

ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som

ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
3. Kommunfullmäktige entledigar Gabriel Tidestav (S) från uppdrag som

ersättare i kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i barn- och

utbildningsnämnden i Gabriel Tidestavs (S) ställe.
5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i Östra Sveriges

Luftvårdsförbund i Gabriel Tidestavs (S) ställe.
6. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare
i kommunfullmäktige i Gabriel Tidestavs (S) ställe.

Sammanfattning 
Gabriel Tidestav (S) har begärt entledigande från sina uppdrag i Håbo 
kommun.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 
– Avsägelse
__________ 

Beslut skickas till 
Gabriel Tidestav (S) 
Vald 

Ärende 14



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-22 KS 2020/00474 nr 98997 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Länsstyrelsen 
Löneadministration 
Förtroendemannaregister 
Säkerhetssamordnare 

  

 



Från: Gabriel Tidestav 
Skickat: den 21 december 2020 19:37 
Till: Sara Widströmer 
Kopia: Helene Cranser; Agneta Hägglund 
Ämne: Begäran om entledigande 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej, och tack för ett bra möte i dag! 

Jag ska flytta från kommunen och vill därför begära entledigande från mina uppdrag i kommunen: 
ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden, ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund och ersättare i 
kommunfullmäktige. Räknar med att lämna in paddan i Kontaktcenter. 

Vänligen, 

//Gabriel 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 31 Dnr 2020/00461 

Informationsärende, Rapport från inspektion av 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 
Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 
och även i övrigt sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska 
alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret över ärenden, 
dels stickprovsvis utvalda akter. 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
(Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 
Uppsala län). Rapporten tillställs kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt kommunrevisionen, för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 27 
Tjänsteskrivelse 
Information om inspektionsrapport 
Rapport: Tillsyn Uppsala 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 15



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 27 Dnr 2020/00461  

Informationsärende, Rapport från inspektion av 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 
Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 
och även i övrigt sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska 
alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret över ärenden, 
dels stickprovsvis utvalda akter. 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
(Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 
Uppsala län). Rapporten tillställs kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt kommunrevisionen, för kännedom.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Information om inspektionsrapport 
Rapport: Tillsyn Uppsala 2020   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2021-01-07 KS 2020/00461 nr 99139 

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

 

Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Förslag till beslut till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 
Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 
och även i övrigt sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska 
alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret över ärenden, 
dels stickprovsvis utvalda akter. 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
(Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 
Uppsala län). Rapporten tillställs kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt kommunrevisionen, för kännedom.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Om allvarlig kritik framförs i rapporten ska Länsstyrelsen följa upp frågan, 
antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt 
uppföljande möte/samtal.  

Beslutsunderlag 
– Information om inspektionsrapport 
– Rapport: Tillsyn Uppsala 2020   
__________ 

Beslut skickas till 
Överförmyndarnämnden, för kännedom 
Länsstyrelsen, för kännedom 
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Datum
2020-12-15
 

Beteckning
203-20045-2020
 

Enheten för tillsyn
Lotta Reimers

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från digital inspektion under år 2020 av 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden för 

Uppsala län (nämnden) på följande punkter:

- Bristfällig bevakning av att årsräkningar lämnas in.

- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett förmynderskap.

- Bristfällig hantering av ett överklagande. 

Inledning
På grund av situationen med Covid-19 har Länsstyrelsen genomfört inspektionen 

digitalt och utan något platsbesök på nämndens kansli. 

Inspektionen genomfördes genom att vi inledningsvis granskade nämndens 

register över aktiva akter. Därefter, utifrån denna granskning, begärde vi 

dagboksblad från 23 akter. Efter att vi granskat dagboksbladen begärde vi in 

handlingar från 10 av akterna, för vidare granskning. Se bilaga för vilka akter som 

granskades.

Länsstyrelsen vill betona att urvalet av akter och handlingar för granskning gjorts 

med utgångspunkt i riktad granskning, i syfte att hitta avvikelser. Det har därför 

inte skett ett slumpvis urval. 

Ett digitalt sammanträde hölls den 6 oktober 2020 och där deltog nämndens 

ordförande Bertil Brunn och från nämndens kansli Susanna Sandström, Kristina 

Lindgren, Suparna Das och Gisela Miller samt från Länsstyrelsen Lotta Reimers 

och Lisa Wellenius. 

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tas 

det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från föregående inspektion (dnr 29588-2019) riktade Länsstyrelsen 

kritik mot nämndens handläggning på följande punkter.

- Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut till ”professionella” 

ställföreträdare.

- Bristfällig bevakning av årsräkningar i ett förmynderskap.

- Långsam handläggning av ansökan om byte av god man i ett ärende.
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Länsstyrelsen riktade kritik mot nämndens rutin för arvode till s.k. professionella 

ställföreträdare. Som en del av nuvarande inspektion begärde vi in och granskade 

den nya rutin för timarvodering som från och med den 1 januari 2021 ersätter den 

tidigare modellen för arvode. 

Nämnden informerade på sammanträdet om att de ställföreträdare som är aktuella 

för denna arvoderingsmodell har kontaktats och uppgett att de tycker det är bra. 

Det framgår av ärendehanteringssystemet vilka ställföreträdare som omfattas. Vi 

har inga synpunkter på den nya rutinen och ser positivt på att nämnden vidtagit 

åtgärder för att ändra den bristfälliga rutinen. 

Övriga två punkter följdes inte upp särskilt, men bristande bevakning av att 

årsräkningar lämnas in tas upp i rapporten. 

Aktgranskning med kritik
Bristfällig bevakning av årsräkningar

Sammanfattning
Inför inspektionen ombads nämnden att redogöra för sina handläggningstider 

avseende granskning av årsräkningar för år 2018. Nämnden svarade att 98,75 % 

av årsräkningarna var granskade per den 1 oktober 2019 och att samtliga 

årsräkningar utom fyra var granskade per den 31 december 2019. Den sista 

årsräkningen var färdiggranskad den 14 februari 2020.

Länsstyrelsen bad att få granska dagboksbladen för dessa fyra akter och noterade 

följande vad gäller granskningen av årsräkningar.

9710 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i november 2017 och gav in en förteckning över 

barnets tillgångar. Den granskades utan anmärkning den 24 november 2017. 

Därefter, och fram till den 10 juni 2019, finns inga åtgärder registrerade i 

dagboken. Första anmodan om att ge in årsräkning avseende år 2017 och 2018 

skickades ut i december 2019. Årsräkningarna inkom i januari 2020 och 

granskades utan anmärkning i februari 2020.

10280 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i augusti 2018 och gav in en förteckning över 

barnets tillgångar. Barnet blev myndigt i september 2019 och nämnden begärde in 

en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 

årsräkningen avseende år 2018 skickades ut i oktober 2019 och gavs in i januari 

2020. Båda räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När 

dagboksbladet är utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att 

redovisningshandlingarna hade överlämnats till barnet. 

11446 förmynderskap (särskilt förordnad vårdnadshavare)

Förmyndaren blev förordnad i december 2018. Förteckningen över barnets 

tillgångar är granskad utan anmärkning den 15 februari 2019. Nämnden begärde 

därefter inte in någon årsräkning för år 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 

från den 11 november 2019 angående att barnet är myndigt och att nämnden 

begärde in en sluträkning som gavs in i december 2019. En anmodan om att ge in 
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årsräkningen skickades ut i december 2019 och gavs in i januari 2020. Båda 

räkningarna granskades utan anmärkning i januari 2020. När dagboksbladet är 

utskrivet, den 15 maj 2020 saknades notering om att redovisningshandlingarna 

hade överlämnats till barnet. 

13263 godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB

Ett byte av god man beslutades i november 2017 och den nye gode mannen fick 

redovisningshandlingarna i februari 2018. Nästa anteckning i dagboksbladet är 

från december 2019 angående ett klagomål på gode mannen. En anmodan om att 

ge in årsräkningen för år 2017 och 2018 skickades ut i december 2019 och gavs in 

i januari 2020. Båda räkningarna är granskade utan anmärkning i januari 2020.

Vid sammanträdet framförde nämnden följande. De upptäckte dessa ärenden när 

de drog ut en lista på årsräkningar som inte kommit in. Det visade sig att de var 

rätt registrerade men att de ändå inte hade kommit med på listorna tidigare. De har 

försökt ändra rutinen särskilt vad gäller särskilt förordnade vårdnadshavare så att 

det inte ska hända igen. 

Efter sammanträdet har nämnden tillagt följande. Akt 9710 och 10280 hade en 

felaktig inställning i ärendehanteringssystemet avseende redovisningssätt. 

Systemet hade därför inte hämtat upp ärendena i samband med årsräknings-

utskick. I samband med en fullständig registervård i december 2019, avseende 

samtliga ärenden med ensamkommande barn och samtliga ärenden med särskilt 

förordnad vårdnadshavare, upptäcktes dessa felregistreringar och att årsräkningar 

därför inte inkommit. Begäran om årsräkning skickades då ut och hanterades 

därefter. 

Länsstyrelsens bedömning
En förordnad ställföreträdare är skyldiga att inge förteckning i samband med att 

de förordnas, årsräkningar varje år och sluträkning till överförmyndaren (se 14 

kap. 1, 15 och 18 §§ föräldrabalken, FB). För att en ställföreträdare ska kunna 

lämna in en års- eller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste 

överförmyndaren fatta ett sådant beslut (se 14 kap. 19 § FB). I överförmyndarens 

tillsyn ingår att bevaka att redovisning inkommer och att vidta åtgärder då det 

brister, genom att t.ex. förelägga med vite (se 16 kap. 13 § FB).

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förteckningar, årsräkningar och 

sluträkningar kommer in i tid och att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa 

detta. Det är viktigt att överförmyndaren är aktiv i detta arbete, om redovisning 

inte kommer in i tid kan det vara ett tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt 

uppdrag. JO har angående årsräkningar (årsräkningar ska inkomma före 1 mars 

varje år) uttalat att en påminnelse bör gå ut någon vecka in i mars månad och att 

ställföreträdaren i tillämpliga fall normalt bör få ett vitesföreläggande i god tid 

före sommaren (se JO:s beslut den 15 augusti 2012 med dnr 2971-2011). 

Vad gäller överlämnande av redovisningshandlingar vill Länsstyrelsen framföra 

följande. Enligt 16 kap. 8 § FB ska överförmyndaren sedan denne har granskat 

förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens sluträkning, lämna över 

sluträkningen samt de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 

och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot 
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redovisning för förvaltningen. Det kan röra sig om en ny ställföreträdare efter ett 

byte eller ett barn som blivit myndigt. Om handlingar har lämnats till en ny 

ställföreträdare, ska denne inom två månader därefter återlämna handlingarna. 

Överförmyndaren ska skriftligen upplysa ställföreträdaren om detta när 

handlingarna lämnas ut. 

Länsstyrelsen är kritisk mot nämndens bristfälliga hantering av dessa ärenden.

Arvskifte i förmynderskap

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboken och utvalda handlingar i akt 7682 angående ett 

förmynderskap noterades följande. Ärendet har rört två barn, varav ett blev 

myndigt under år 2020. Barnen har sedan år 2013 en särskilt förordnad 

vårdnadshavare som är en släkting till barnen. Barnens mormor avled i början av 

2018 och både barnen och den förordnade förmyndaren var delägare i dödsboet. I 

april 2018 beslutade därför nämnden att utse en god man enligt 11 kap. 2 § FB.

Den förordnade förmyndaren gav i februari 2019 in en årsräkning som granskades 

utan anmärkning i april 2019. I årsräkningen har förmyndaren redovisat en 

inkomst om ca 71 000 kr under ”övrigt” och hänvisat till en bilaga som 

Länsstyrelsen inte tagit del av. Nämnden har antecknat ”KU” bredvid posten. 

En bouppteckning gavs in i april 2019. I samband därmed informerade gode 

mannen i ett samtal med nämnden att arvskiftet är klart. Nämnden bad om 

underlag och en ansökan om samtycke. 

I maj 2019 gav förmyndaren in en ansökan om tillstånd att ta ut pengar för att 

betala advokatkostnader i samband med arvskiftet. Nämnden frågade 

förmyndaren varför kostnaden inte regleras i dödsboet när skiftet ännu inte är 

klart. Förmyndaren uppgav att boet skiftades i december 2018 och att arvet finns 

redovisat i årsräkningen för år 2018. Gode mannen ringde vid samma tidpunkt 

och undrade om värderingen av bostadsrätten som sålts är tillräcklig.

Gode mannen gav den 28 maj 2019 in en ansökan om samtycke till arvskiftet, 

men utan underlag. En vidimerad kopia av arvskiftet gavs in den 11 juni 2019. 

Enligt arvskiftet ska barnens förmyndare tillskiftas bostadsrätten, mot att övriga 

delägare tillskiftas likvida medel. Det framgår inte att bostadsrätten hade sålts. 

Arvskiftet är daterat den 6 september 2018 och är undertecknat av samtliga 

dödsbodelägare utom gode mannen, den 12 oktober 2018. Gode mannens 

underskrift är daterad den 16 oktober 2018. 

I oktober 2019 fick nämnden, efter egen begäran, in underlag för försäljningen av 

bostadsrätten från mäklaren. Av handlingen framgår att försäljningen ägde rum 

den 13 oktober 2018. Som säljare står den avlidna, inte hennes dödsbo. Kontraktet 

är underskrivet av en representant för hela dödsboet, genom fullmakt. Gode 

mannen har skrivit en fullmakt ”för [den avlidna]” till denna person och har själv 

inte undertecknat köpekontraktet. 

Den 18 maj 2019 begärde gode mannen sig entledigad. Gode mannen gav den 27 

juni 2019 in en ny ansökan om samtycke till arvskiftet. Den 28 juni 2019 

beslutade nämnden att entlediga gode mannen. I juli 2019 skrev nämnden till 

förmyndaren om bytet och om försäljningen av bostadsrätten. Förmyndaren 

ifrågasatte då att en ny god man behövs, eftersom bostadsrätten är såld, dödsboet 
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skiftat och barnen har fått sina pengar. Nämnden svarade att de måste besluta om 

samtycke. 

Den 25 oktober 2019 beslutade nämnden att förordna en ny god man och begärde 

att hen ska ge in ansökan om samtycke till försäljningen av bostadsrätten och 

arvskiftet. Nämnden ville även att hen ska ge in underlaget. Gode mannen 

framförde i januari 2020 att hen inte vill ge in en sådan ansökan eftersom hen inte 

vet vad hen ansöker om och att hen inte får underlag från förmyndaren. Gode 

mannen lämnade trots detta in en ansökan vad gäller samtycke till försäljning av 

bostadsrätten avseende ett av barnen. Nämnden bad hen att ge in underlag och att 

ge in en ansökan avseende även det andra barnet. I mars 2020 beslutade nämnden 

att gode mannen ska bytas ut och att en ny god man ska rekryteras. I maj 2020 

beslutade nämnden att förordna en ny god man. Ansökan om samtycke för båda 

barnen och båda frågorna inkom den 16 juni 2020. Den 30 juni 2020 beslutade 

nämnden att samtycka till försäljningen och arvskiftet för båda barnen. Gode 

mannen entledigades den 15 juli 2020. 

Nämnden uppgav vid sammanträdet att de förordnade ny god man för att få in ett 

samtycke när ärendet var komplett. Det var ett komplicerat ärende som drog ut på 

tiden delvis på grund av förmyndaren. 

Länsstyrelsens bedömning

Granskningen av årsräkningen

Enligt 16 kap. 1 § FB ska överförmyndaren utöva tillsyn över ställföreträdares 

verksamhet och särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning 

används för hens nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig 

trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Det är överförmyndarens uppgift att granska en ställföreträdares verksamhet med 

ledning av den redovisning angående förvaltningen som lämnas (se 16 kap. 3 § 

FB). Granskningen är en av överförmyndarens viktigaste redskap att utöva sin 

tillsyn av ställföreträdaren. Det är därför av största vikt att överförmyndaren 

reagerar på sådan information som lämnas i årsräkningen som kräver vidare 

åtgärd. I förevarande ärende framgick att barnen fått en inkomst som inte 

specificerats var den kom ifrån. Det framgår inte av handlingarna i akten om 

nämnden förstod att det vara ett arv vid granskningen, men nämnden borde ha 

utrett frågan och reagerat på att ett arv där de inte samtyckt redan hade utbetalats. 

Det framgår inte av akten att nämnden vidtog några åtgärder eller ställde några 

frågor till ställföreträdaren med anledning av årsräkningen. 

Samtycke till arvskiftet och försäljningen i efterhand

Enligt 20 kap. 4 § FB får överförmyndarens samtycke till åtgärd beträffande en 

enskilds egendom endast begäras av ställföreträdaren. Beslutet får bara överklagas 

av ställföreträdaren. 

Den huvudsakliga innebörden av denna bestämmelse är att ingen annan än 

ställföreträdaren har rätt att ansöka om dylikt samtycke. En mäklare eller en 

anhörig får t ex inte ansöka. 
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Frågan som uppstår i det aktuella ärendet är om bestämmelsen i 20 kap. 4 § FB 

också innebär att överförmyndaren inte får samtycka till en åtgärd utan en aktuell 

begäran om samtycke från den nuvarande ställföreträdaren. 

Länsstyrelsen anser att överförmyndaren både kan och bör besluta om samtycke i 

efterhand till en åtgärd som redan har genomförts, som i detta fall, ett redan skiftat 

dödsbo och en redan såld fastighet. Även när alla transaktioner är genomförda så 

kräver åtgärderna ett samtycke från överförmyndaren för att bli giltigt, annars kan 

avtalet vara svävande. Om överförmyndaren anser att de har det underlag som 

krävs för att kunna fatta beslutet; värdering, arvskifte, yttranden, underskrifter etc, 

så kan, enligt Länsstyrelsens mening, ett beslut om samtycke fattas, även när den 

ställföreträdare som skrivit under handlingarna och ansökt om samtycke har 

entledigats. 

Dock är det så att om ställföreträdaren som skrivit under handlingarna inte längre 

innehar uppdraget så kan det finnas skäl för överförmyndaren att utse en god man 

som får granska att ett arvskifte eller försäljning gått rätt till och att den enskildes 

rätt har tillvaratagits, eller om det finns anledning att ifrågasätta giltigheten eller 

lämpligheten av åtgärderna. Länsstyrelsen bedömer dock att det inte finns skäl att 

tillsätta ny god man enbart för att denne ska ge in ytterligare en ansökan, utan att 

själv vidta några åtgärder. 

Det är också lämpligt att inhämta den nuvarande gode mannens inställning till en 

tidigare ingiven ansökan om samtycke. Om den nuvarande gode mannen inte står 

bakom denna, så kan hen återta ansökan.

Handläggningstiden

Sammantaget tog det ett år och 9 månader från det att arvskiftet var klart till dess 

att nämnden beslutade om samtycke. Åtminstone vid granskningen av 

årsräkningen i april 2019, sex månader efter arvskiftet, borde nämnden ha vidtagit 

åtgärder för att komma till rätta med att gode mannen inte ansökt om samtycke i 

samband med att dödsboet skiftades. Handläggningen präglas i denna del av 

passivitet. Arvskiftet gavs in juni 2019 och nämnden tog själva in underlaget 

angående försäljningen av bostadsrätten i september 2019. Trots att det därmed 

fanns ett underlag för nämnden för att fatta beslut, dröjde det ytterligare 10 

månader innan beslut om samtycke fattades. Detta hade till följd av att ett av 

barnen hann bli myndiga. 

Länsstyrelsen anser att nämnden tidigare borde ha agerat gentemot gode mannens 

bristfälliga hantering av arvskiftet. Istället entledigades hen på grund av en egen 

ansökan, innan en ny fanns på plats att ta över uppdraget. Mot bakgrund av hur 

arvskiftet gick till kunde det ha funnits skäl att omedelbart granska hur den 

tidigare gode mannen och förmyndaren skötte sina uppdrag. Istället fokuserade 

nämnden helt på att få in en ny ansökan om samtycke, utan att begära att gode 

mannen gör egen utredning. 

Sammantaget är Länsstyrelsen kritisk till nämndens handläggning av ärendet. 

Hantering av överklagande
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 19979 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.
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Ett beslut om att byta god man fattades först den 23 mars 2020 och slutligen i den 

23 maj 2020 (se vidare om denna rutin under rubriken Rutin för beslut om byte av 
ställföreträdare). Den före detta gode mannen gav den 6 april 2020 in ett 

överklagande av beslutet från den 23 mars. Nämnden besvarade överklagandet 

och skrev att beslutet inte är överklagbart och att gode mannen får avvakta det 

slutliga beslutet. Överklagandet har inte överlämnats till domstolen. 

Efter sammanträdet framförde nämnden att deras rutin för överklagan av beslut 

uttryckligen anger att de bara ska göra en rättidsprövning vid överklagan. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 43 och 46 §§ förvaltningslagen (2017:900), FL, ska ett överklagande 

lämnas till den beslutande myndigheten, som ska pröva om överklagandet lämnats 

i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas på grund av att det inkommit för sent ska 

beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i 

ärendet till överinstansen. Enligt JO ligger det i sakens natur att detta 

överlämnande måste ske utan dröjsmål och JO har vid flera tillfällen uttalat att 

tiden som regel inte bör överstiga en vecka (se bl.a. JO 1995/96 s. 314).

Det är domstolen som har att ta ställning till om det rör sig om ett överklagbart 

beslut. Nämnden saknar befogenhet att avvisa ett överklagande på den grunden 

utan ska enbart göra en rättidsprövning. 

Länsstyrelsen är kritisk till att nämnden inte överlämnade överklagandet till 

tingsrätten och uppmanar nämnden att se till att deras rutin alltid följs av samtliga 

handläggare på kansliet. 

Aktgranskning utan kritik
Huvudmannens yttrande inför försäljning av bostad

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 angående 

ett förvaltarskap noterades följande avseende försäljningen av en bostadsrätt. 

Nämnden beslutade i mars 2020 att samtycka till försäljning av huvudmannens 

bostadsrätt. Vid tidpunkten befann sig huvudmannen på en psykiatrisk klinik och 

det framgår av handlingarna att hen inte klarar att bo i lägenheten. Nämnden 

begärde att förvaltaren skulle komma in med samtycke från huvudmannen. 

Förvaltaren svarade per epost och uppgav att huvudmannen samtycker till 

försäljningen. Det saknas annat underlag för samtycket.

Nämnden framförde vid sammanträdet att enligt rutinen ska vi ha den enskildes 

samtycke alternativt att huvudmannen ska ha getts möjlighet att yttra sig över 

åtgärden. Nämnden framförde även att de ska ta in yttranden i förvaltarskap och 

samtycke i godmanskap.

Länsstyrelsens bedömning
Av 16 kap. 9 § FB framgår att överförmyndaren, innan den tar ställning till om 

samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt, ska bereda 

huvudmannen samt dennes make eller sambo och närmaste släktingar tillfälle att 
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yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsförlust. Enligt förarbeten (se prop. 

1993/94 s. 283) anses t.ex. överlåtelse av fast egendom vara en förvaltningsåtgärd 

av större vikt.

Vid förvaltarskap finns inget krav på att huvudmannen ska samtycka till åtgärder 

angående hens egendom, utan enbart ett krav på att hen ska få möjlighet att yttra 

sig. Däremot är det så att i bedömningen om en huvudmans hem ska säljas bör 

beaktas att varken förvaltaren eller överförmyndaren har rätt att bestämma var 

huvudmannen ska bo (se bl.a. beslut från Hovrätten över Skåne och Blekinge 

OÄ1368-07).

I detta ärende har nämnden enbart frågat förvaltaren om huvudmannen samtycker 

till försäljningen. Detta innebär inte att huvudmannen har beretts möjlighet att 

yttra sig. Nämnden bör se till att huvudmannen får del av en sådan skrivelse så att 

hen själv har möjlighet att ge uttryck för sin vilja. 

Redovisning av huvudmannens inköp
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar för akt 5662 noterades 

följande vad gäller förvaltarens redovisning av kvitton för uttagstillstånd.

Under hösten år 2019 beviljades förvaltaren ett flertal tillstånd till uttag om 

sammanlagt cirka 100 000 kr. Förvaltaren har i några av ansökningarna uppgett 

att det avser specifika inköp som huvudmannen vill göra själv. Nämnden har 

begärt in kvitton för varje inköp. I en skrivelse till förvaltaren den 13 november 

2019 har nämnden skrivit följande: ”Vänligen skicka in kvitton för resterande 

inköp eller en förklaring om var pengarna och om du har för avsikt att redovisa 

detta först i din årsräkning. Att pengarna överförs till din huvudman är en god idé 

så länge ni kan uppvisa kvitton inom den tid som förvaltningen kräver.”

I en skrivelse från nämnden den 19 december 2019 står följande. ”För att 

förvaltningen ska kunna lämna samtycke till uttag som inte rör löpande kostnader 

måste uttagen fortsättningsvis specificeras med uppskattad kostnad för varje 

enskild uttagspost. Ta ställning till om du själv bör göra vissa av inköpen i 

egenskap av förvaltare för att kunna redovisa var pengarna går. Förvaltningen 

måste kunna se i redovisningen att pengarna faktiskt går till angivet ändamål.”

I december 2019 har nämnden hotat med vite om förvaltaren inte inkommer med 

kvitton. 

I en tjänsteanteckning från ett samtal med förvaltaren framgår följande. 

”[Förvaltaren] har överfört en del av beviljade uttag till [huvudmannens] 

privatkonto så att HM själv får handla. [Undertecknad] frågar om HM har handlat 

för uttaget avsedda saker även för de belopp som saknar redovisning. FV förklarar 

att HM handlar många olika saker och är mycket teknikintresserad och inte alltid 

sparar kvittona. HM vill handla många olika saker och har tillgångar. Allt kommer 

HM tillgodo. Överenskommet att FV inkommer med kontoutdrag tiden 190801-

191215 för både privatkontot och transaktionskontot samt om [nämnden] saknar 

redovisning avvaktar årsräkning 2019.”

Av årsräkningen för år 2019 framgår att ett av angivna bankkonton har noteringen 

”eget”, det vill säga, som det får förstås, ett konto som används av enbart 
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huvudmannen. I årsräkningen finns även en utgiftspost kallad ”privata medel” om 

cirka 143 000 kr.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de vill säkerställa att pengarna går till 

rätt saker. Det är dock ibland lite osäkert vem som ska göra inköpen.

Länsstyrelsens bedömning
I 14 kap. FB används uttrycket ”den egendom som [ställföreträdaren] förvaltar” 

när det anges vad som ska redovisas i en förteckning, årsräkning m.m. (se 14 kap. 

1 och 15 §§ FB). Det innebär att ställföreträdaren endast redovisar det som ingår i 

hens förvaltning (viss egendom kan vara undantagen i lag eller genom beslut). 

Förvaltaren har inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över den 

enskildes egendom (se 11 kap. 9 § FB). Förvaltarens roll avseende huvudmannens 

egendom är att se till att pengarna i skälig omfattning används för dennes 

uppehälle, utbildning och nytta i övrigt och att de medel som inte används för 

detta är tryggt placerade med skälig avkastning (se 12 kap 4 § FB). I detta ingår 

att se till att huvudmannen får fickpengar i rimlig omfattning. Fickpengar 

definieras här som medel som huvudmannen tar emot av förvaltaren för egen 

konsumtion. Förvaltaren ska kunna redovisa och verifiera att medel lämnats till 

huvudmannen men förvaltaren ska enligt Länsstyrelsens mening inte redovisa 

huvudmannens användning av fickpengarna till överförmyndaren.  

I detta ärende är det i förvaltarens ansökningar om uttag ibland inte klart om det är 

förvaltaren eller huvudmannen som ska göra inköpen. Där åligger det nämnden att 

klargöra vad som är vad. Det som huvudmannen köper för sina fickpengar ska 

inte redovisas till nämnden, däremot ska förvaltaren kunna redovisa att medlen 

överlämnats till huvudmannen. 

I årsräkningen bör det vara tydligt hur mycket medel som förvaltaren överlämnat 

till huvudmannen i fickpengar. Länsstyrelsen rekommenderar att nämnden begär 

in någon form av bevis på att dessa medel faktiskt överlämnats till huvudmannen. 

Det kan ske genom att de har överförts till ett konto som bara huvudmannen 

använder, eller genom kvittenser. Nämnden bör också göra en bedömning som 

helhet av om förvaltarens förvaltning sker i enlighet med 12 kap. 4 § FB, och i 

detta ingår en bedömning av om fickpengarna ligger på en skälig nivå.

Rutin för beslut om byte av ställföreträdare

Sammanfattning
Länsstyrelsen begärde in tre protokoll från nämndens sammanträden och 

granskade dem. I protokollen fanns beslut om att byta ut ställföreträdare på grund 

av misskötsel (enligt 11 kap. 20 § FB). Det framgick att nämnden har som rutin 

att fatta två beslut: det första beskriver på vilket sätt ställföreträdaren gjort sig 

skyldig till misskötsel och anger att hen ska bytas ut och att kansliet ska rekrytera 

ny person till uppdraget. Det andra beslutet fattas när en ny ställföreträdare finns 

och innebär att nämnden beslutar att entlediga ställföreträdaren och förordna en 

ny. I det beslutet anges enbart att ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel 

enligt 11 kap. 20 § FB, men omständigheterna som finns i det första beslutet 

upprepas inte. 
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Vid sammanträdet framförde nämnden att de har gjort så under lång tid. Syftet är 

att nämnden ska ta ställning till olämpligheten innan de påbörjar en rekrytering av 

en ny ställföreträdare. De brukar ha en hänvisning till det första beslutet i det 

andra beslutet och båda besluten delges parterna. Om det andra beslutet 

överklagas så skickas båda besluten till tingsrätten. 

Länsstyrelsens bedömning
Bestämmelsen i 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL, anger att ett beslut som 

kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa 

undantagssituationer, ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka 

föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande 

för myndighetens ställningstagande.

I förarbetet till bestämmelsen (se prop. 2016/17:180 sida 186 ff) framgår att 

motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och 

att undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att 

det för myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som 

självklart att någon motivering inte är behövlig. 

Länsstyrelsen anser därför att det är beslutet som är överklagbart som måste 

innehålla en motivering. Omständigheterna som låg till grund för entledigandet 

ska alltså finnas med även i det andra beslutet, då det endast är det som har 

rättsverkan. 

Expediering av beslut
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet rörande akt nr 12124 avseende ett 

godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande. 

Ett beslut om att byta god man fattades på ett nämndsammanträde den 24 april 

2020. Beslutet är registrerat i dagboken den 28 april 2020 och expedierat samma 

dag till den entledigade och den nya gode mannen samt till huvudmannens mor. 

Enligt dagboken har beslutet skickats till huvudmannen den 12 maj 2020. Samma 

dag fick den nye gode mannen ett utdrag från registret. 

Länsstyrelsens bedömning
Av 33 § FL framgår bl.a. att en myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende så

snart som möjligt ska underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i

beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om parten får överklaga beslutet

ska han eller hon även underrättas om hur det går till. Myndigheten bestämmer

hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara skriftlig om en

part begär det. Underrättelse får ske genom delgivning.

Nämnden har i ärendet dröjt 18 dagar med att expediera beslutet om byte av 

ställföreträdare till huvudmannen. Länsstyrelsen anser att det är för lång tid. 

Länsstyrelsen uppmanar med anledning av ovanstående nämnden att se över sina 

rutiner för den här typen av ärenden.
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Beslut att delvis bevilja och delvis avslå en ansökan
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet avseende akt 19801 angående ett 

förmynderskap noterades följande. Nämndens kansli beslutade den 11 oktober 

2019 att bevilja delar av en ansökan om uttag. På nämndsammanträdet den 25 

november 2019 beslutades om avslag till resten av ansökan. 

Länsstyrelsens bedömning
Frågan som måste ställas här är att om överförmyndaren beslutar att bevilja 

exempelvis hälften av summan som en ställföreträdare ansöker om att få ta ut från 

ett konto som har överförmyndarspärr och där ett specifikt ändamål angetts, 

innebär beslutet ett avslag på den andra hälften av summan som begärts? Vad gör 

det för skillnad om ställföreträdaren formulerat ansökan så att den istället avser 

flera separata utgifter som tydligt kan särskiljas från varandra? 

Ett beslut att bevilja en eller ett par av utgifterna som specificerats skulle kunna 

ses som ett för ställföreträdaren enbart gynnande beslut. Men om beslutet innebär 

att ansökan ändras på något sätt så kan beslutet vara till den sökandes nackdel. 

Det innebär att beslutet kan bli överklagbart (se 42 § FL) och att det är ett beslut 

som inte kan delegeras till kansliet (se 19 kap. 14 § FB). När nämnden delar upp 

beslutet i ett bifall och ett avslag så kan det bli otydligt om det är ett bifall eller ett 

avslag, särskilt när det går viss tid mellan besluten. Länsstyrelsen anser att det 

därför i vissa fall kan vara att föredra att bifall och avslagsbesluten fattas 

samtidigt, företrädesvis i samma beslut. 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sin rutin så att den är i enlighet med 

dessa regler. 

Fullmakt från förordnad ställföreträdare

Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 19642 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB noterades följande. I april 2020 

beslutade nämnden att samtycka till en försäljning av fast egendom som en del av 

ett dödsbo. Gode mannen har inte själv skrivit under kontraktet utan har gett 

fullmakt till en representant för dödsboet. Innan nämnden beslutade att samtycka 

bad de gode mannen att ge in fullmakten. 

Även i akt 7682 finns en fullmakt från en god man enligt 11 kap. 2 § FB vid en 

försäljning av samma slag.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de har som rutin att ställföreträdaren 

inte kan använda fullmakt för att överlåta sitt uppdrag att underteckna avtal för 

huvudmannen. Det ena ärendet var dock väldigt speciellt och det kanske var 

därför det gjordes ett avsteg. I det andra ärendet har de ingen förklaring. 
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Länsstyrelsens bedömning

Angående frågan om förordnade ställföreträdares möjlighet att ge fullmakt till 

någon annan att utföra sitt uppdrag som ställföreträdare vill Länsstyrelsen 

framföra följande. 

I SOU 2004:112 (s 763 ff) har frågan berörts och bl.a. framförs att det saknas en 

lagstadgad möjlighet för en förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i 

sitt ställe. Uppdraget bygger på ett myndighetsbeslut som den förordnade 

ställföreträdaren inte själv kan ändra på. Ställföreträdaren skulle dock kunna anlita 

ett bud att utföra vissa specifika uppdrag, i praktiken enbart genom att verkställa 

den förordnade ställföreträdarens beslut. Den andra möjligheten som framförs är 

att ställföreträdaren kan ha behov av att anlita extern hjälp i frågor där det behövs 

särskild expertis. T ex kan ställföreträdaren kontakta en advokat för att få 

rådgivning om huvudmannen hamnat i en rättslig tvist och ge advokaten fullmakt 

att företräda huvudmannen i en rättegång.

Detta innebär att ställföreträdarens möjligheter att överhuvudtaget ge fullmakt till 

en annan person att utföra delar av uppdraget ska tillämpas mycket restriktivt. 

Länsstyrelsen anser därför att normalt sett bör ställföreträdaren själv kunna 

företräda huvudmannen vid en okomplicerad fastighetsförsäljning och därmed 

själv vara den som skriver under köpekontraktet för huvudmannens räkning. 

Länsstyrelsen uppmanar därför nämnden att se över sin rutin och se till att den 

följs. 

Huvudman som varit egen assistansanordnare
Sammanfattning
Vid granskningen av dagboksbladet och utvalda handlingar avseende akt 1266 

angående ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB noterades följande.

Huvudmannens bror har varit god man men är numera utbytt. Huvudmannen har 

drivit sin egen personliga assistans dvs varit egen assistansanordnare. Huvud-

mannen är emellertid inte i ett sådant tillstånd att han har kunnat hantera detta 

själv, utan det är brodern som skött detta såsom god man. Brodern har även varit 

assistent. Nämnden fick i november 2018 information från socialförvaltningen, 

som fått informationen från polisen, om att gode mannen överfört assistans-

ersättningen till ett konto i sitt eget namn, under år 2018 drygt 1 miljon kr. På 

fråga från nämnden kunde gode mannen inte redovisa vad pengarna gått till och 

har inte heller redovisat dem i årsräkningen. Nämnden granskade årsräkningen för 

år 2018 med anmärkning. 

Vid sammanträdet diskuterades frågan kring hur detta kan upptäckas tidigare och 

om nämnden själva kan hitta dylika situationer. Nämnden framförde att det var 

först under år 2018 som stora transaktioner skedde vilket gjorde att banken 

reagerade. Nämnden konstaterade också att det tyvärr är sämre kontroll när det 

gäller kommunal assistans, som det var frågan om i detta ärende.
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Efter sammanträdet har nämnden framfört att de arbetar med en rutin för att 

närmare granska assistansersättningar efter uppmaning till landets överförmyndar-

verksamheter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen anser att det faller under överförmyndarens allmänna tillsyn (se 16 

kap. 1 § FB) att ha förmåga att upptäcka problem av det slag som beskrivs i det 

aktuella ärendet och att det kan finnas skäl för nämnden att alltid särskilt granska 

ärenden med den här typen av personlig assistans. Det kan ske på olika sätt: 

genom granskningen av årsräkningen i vilken ställföreträdaren ska redovisa sin 

förvaltning av huvudmannens egendom, eller genom att riktade frågor ställs till 

ställföreträdaren och huvudmannen. Risken är stor för att huvudmannen drabbas 

mycket hårt om denna typ av brottslighet inte upptäcks, och det är därför av vikt 

att ärendena bevakas särskilt. 

Övriga frågor
Allmänt om verksamheten
På fråga inför inspektionen, i maj 2020, framförde nämnden att läget på kansliet 

är stabilt med normal personalomsättning och inga stora organisatoriska 

förändringar. Förvaltningsdirektören slutade dock den 1 juni 2020 och rekrytering 

av ersättare pågår.

På grund av Covid-19 arbetar de flesta handläggare hemifrån och kommer endast 

in och expedierar sina beslut en gång i veckan. Nämndsammanträden genomförs 

med de som inte är i riskgrupp, de blir precis beslutsföra. De som är i riskgrupp 

erbjuds att delta på distans och man nämner aldrig namn eller andra 

personuppgifter utan använder sig av sifferbeteckningen i föredragningslistan

för att anonymisera ärendena. 

En del ställföreträdare i riskgrupp har sagt upp sina uppdrag men inte fler än att 

det gått att hantera. De flesta sköter uppdragen på distans.

Rapporten har upprättats av Lotta Reimers och Lisa Wellenius.

Bilaga: 

Granskade akter

Kopia till: 

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, 

Håbo och Enköping kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 

och Enköping kommun.

Kommunrevisorerna i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo 

och Enköping kommun.
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Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 

 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som 
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen 
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen 
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig 
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen. 
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När 
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen 
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande 
möte/samtal.  
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Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 6 Dnr 2019/00449 

Informationsärende, Agenda 2030 för hållbar 
utveckling i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.

Sammanfattning 
Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 
startat sitt arbete under 2020. På kommundirektörens och 
kommunledningsgruppens uppdrag ska beredningsgruppen prioritera, 
utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår 
från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga 
verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga 
förvaltningar och bolag. För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar 
Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 
Agenda 2030.  

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 
2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 
och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Stafettpinnen 
uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. För att uppmuntra och 
uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 
2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra 
vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till 
företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för 
Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos 
kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll 
i att uppfylla målen.  

Under 2020 har ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun tagits 
fram. Dialog har skett under våren och remiss under hösten. Arbete för ett 
antagande av strategin under 2021 pågår. Strategin är tänkt att gälla för 
kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i 
kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. 
Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 
underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 
tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens 
miljö- och hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att 
teckna hållbarhetslöften något som Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in 
aktörer i länet att göra.  

Ärende 16
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 Sammanträdesdatum  

 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 5 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 5 Dnr 2019/00449  

Informationsärende, Agenda 2030 för hållbar 
utveckling i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.   

Sammanfattning  
Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 
startat sitt arbete under 2020. På kommundirektörens och 
kommunledningsgruppens uppdrag ska beredningsgruppen prioritera, 
utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår 
från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga 
verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga 
förvaltningar och bolag. För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar 
Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 
Agenda 2030.  

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 
2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 
och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Stafettpinnen 
uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. För att uppmuntra och 
uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 
2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra 
vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till 
företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för 
Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos 
kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll 
i att uppfylla målen.  

Under 2020 har ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun tagits 
fram. Dialog har skett under våren och remiss under hösten. Arbete för ett 
antagande av strategin under 2021 pågår. Strategin är tänkt att gälla för 
kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i 
kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. 
Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 
underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 
tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens 
miljö- och hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att 
teckna hållbarhetslöften något som Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in 
aktörer i länet att göra.    
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 2021-01-25  
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anna Atterlöf, Miljöstrateg 
0171-52806 
anna.atterlof@habo.se 

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.   

 
Sammanfattning 
Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 
startat sitt arbete under 2020. På kommundirektörens och 
kommunledningsgruppens uppdrag ska beredningsgruppen prioritera, 
utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår 
från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga 
verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga 
förvaltningar och bolag. För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar 
Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 
Agenda 2030.  

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 
2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 
och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Stafettpinnen 
uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. För att uppmuntra och 
uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 
2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra 
vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till 
företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för 
Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos 
kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll 
i att uppfylla målen.  

Under 2020 har ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun tagits 
fram. Dialog har skett under våren och remiss under hösten. Arbete för ett 
antagande av strategin under 2021 pågår. Strategin är tänkt att gälla för 
kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i 
kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. 
Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 
underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 
tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens 
miljö- och hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att 
teckna hållbarhetslöften något som Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in 
aktörer i länet att göra.    
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Ärendet 
 
Beredningsgrupp Agenda 2030 
Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 
startat sitt arbete under 2020. Gruppen tillsätts i syfte att på 
kommundirektörens och kommunledningsgruppens uppdrag arbeta med att 
säkerställa att kommunens vision, Vårt Håbo 2030, med inriktningen 
hållbara Håbo efterföljs. Agenda 2030 ska vara en naturlig del i samtliga 
verksamheters grunduppdrag och inte hanteras som en sidosak. Deltagare i 
beredningsgruppen är representanter från samtliga förvaltningar och bolag.  

Agenda 2030 ska ses som ett övergripande paraply men för att 
linjeverksamheten initialt ska tydligare arbeta med detta lyfter vi 
fram det som ett beredningsgruppsområde och visar på så sätt att det ska 
prioriteras. Arbetet ska utgå från en långsiktighet och helhetssyn där 
samtliga hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk är 
inkluderade.   

Beredningsgruppens mål är att prioritera, utveckla, initiera och säkerställa 
att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, att 
det genomsyrar och är en självklar del av samtliga verksamheter. Genom 
kommundirektörens mandat förbereder 
beredningsgruppen kommunledningsgruppen direktiv och förslag 
på förändringsåtgärder för hur vi ska arbeta för att nå 
kommunens hållbarhetsmål och Agenda 2030. Beredningsgruppens 
långsiktiga mål är att hållbarhetsarbetet ska vara en så pass självklar del i 
kommunens samtliga verksamheter att beredningsgruppen i sig inte behövs 
mer.  

Beredningsgruppen har under året arbetat med att ta fram förslag på 
fokusområden med en fokusbeskrivning av de områden som kommunens 
verksamheter och bolag behöver jobba med och prioritera dessa. 
Arbetsgrupper från verksamheterna som ska arbeta med detta har utsetts. På 
grund av Covid-19 har arbetet med beredningsgruppen inte kommit igång i 
den utsträckning som planerat. Under hösten 2020 har beredningsgruppen 
kunnat ha möten löpande månadsvis enligt plan.    

Glokala Sverige 
För att stärka arbetet med hållbar utveckling har Håbo kommun under 2019 
och 2020 deltagit i Glokala Sverige. Ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 
Agenda 2030. Glokala Sverige kommer att fortsätta under 2021 och Håbo 
kommun kommer att fortsätta att kunna ta del av det nätverk och 
kommunikationsmaterial som projektet erbjuder. Liselotte Grahn-Elg och 
Anna Atterlöf är kommunens kontaktpersoner.  
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Stafettpinne för Agenda 2030 och de globala målen   
Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 
2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 
och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Det var en 
symbolhandling där Håbo kommun visar att vi kommer att ta oss an 
Agendan och bidra till att de globala målen nås utifrån våra förutsättningar 
och utmaningar.  
 
Stafettpinnen uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. Den inspirerar att 
vi tillsammans och på olika sätt bidrar till att de globala målen för hållbar 
utveckling år 2030 nås. För att uppmuntra och uppmärksamma det arbete 
som utförs internt och externt kopplat till Agenda 2030 och de globala 
målen är planen att denna stafettpinne ska varandra vidare internt till 
kommunens förvaltningar och bolag men även externt till företag och 
organisationer. Syftet med att skicka stafettpinnen vidare till kommunens 
förvaltningar är flera:  

 Höja kunskapen hos kommunens anställda samt medborgare om 
Agenda 2030 och deras roll i att uppfylla målen.  

 Uppmuntra utveckling av kommunens hållbarhetsarbete.  
 Uppmärksamma det arbete som redan görs såväl internt som 

externt kopplat till Agenda 2030 och de globala målen.  
 
Tanken är att stafettpinnen överlämnas till olika verksamheter så länge det 
finns behov och önskemål om det. När kunskapen känns mättad, eller bättre 
sätt att jobba utvecklas, avlutas överlämningen av stafettpinnen. Efter att 
alla kommunala förvaltningar och bolag har fått stafettpinnen kan den även 
gå vidare till företag, föreningar och organisationer. Den som tar emot 
stafettpinnen får välja något arbetssätt eller verksamhet och lyfta deras 
arbete utifrån Agenda 2030 och de globala målen. 
 

En hållbarhetsstrategi för Håbo kommun 
En gemensam hållbarhetsstrategi för hur vår kommun ska ta sig an de 
globala målen och Agenda 2030 är under framtagande. En 
hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 
kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande 
styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 
företagare, organisationer och tjänstepersoner.  

Under våren 2020 har en dialog skett för att kunna arbeta fram ett förslag till 
hållbarhetsstrategi för Håbo kommun. Ett förslag till hållbarhetsstrategi har 
varit ute på remiss under hösten där aktörer i kommunen har bjudits in till 
att ge synpunkter på förslaget. Remissförslaget har bland annat skickats till 
samtliga nämnder. Arbete för ett antagande av strategin under 2021 pågår. 

Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 
underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 
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tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. 

Hållbarhetsstrategin säkerställer att vi ökar takten och ambitionsnivån i vårt 
hållbarhetsarbete. Den blir ett verktyg för att jobba horisontellt och 
långsiktigt vilket går i linje med kommunens styrmodell. Genom 
hållbarhetsstrategin tar vi ett helhetsgrepp. Arbetet med att ta fram en 
hållbarhetsstrategi innebär samtidigt att vi skapar en medvetenhet kring de 
globala målen, utvecklar en lokal agenda där vi anpassar till lokala 
förutsättningar, implementera och följa upp. Att arbeta långsiktigt och 
uppnå en hållbar samhällsutveckling kräver samarbete och samsyn över 
förvaltningsgränserna och bolagen men även samverkan med andra aktörer 
inom kommunen och regionen.   

De globala målen och kommunens hållbarhetsmål blir mer känt och erkänt 
samt något som alla jobbar mot på ett tydligt sätt inom den kommunala 
organisationen och i kommunen geografiskt. Samverkan över 
förvaltningsgränserna, med företag och organisationer stärks samt får en 
tydlig koppling med de globala målen och kommunens hållbarhetsstrategi 
som ett paraply.  

Målen i strategin utgår från lokala, regionala, nationella och globala mål 
med om möjligt passande nyckeltal kopplade till sig. Nyckeltal ska 
användas från bland annat analysjämföraren i Kolada (kolada.se). Där finns 
nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. Sveriges 
ekokommuner (Sekom) har även nyckeltal som kommunen använder redan 
idag och följer upp för att se trender i miljöarbetet, den ekologiska 
dimensionen av hållbarhet (sekom.se). 
 
Det går att läsa mer om arbetet med hållbarhetsstrategin på håbo.se/hållbar 
och de globala målen på globalamalen.se.  
 
Hållbarhetslöften 
För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens miljö- och 
hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att teckna 
hållbarhetslöften. Hållbarhetslöftena är en frivillig avsiktsförklaring mellan 
Länsstyrelsen och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de 
fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Alla 
aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens webbplats. Signering 
av hållbarhetslöften görs vid en årlig ceremoni där länets åtgärdsarbete 
uppmärksammas.  

Håbo kommun tecknade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan 2019 
samt för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2020. Det regionala 
åtgärdsprogrammet går i linje med Håbo kommuns vision, Vårt Håbo 2030, 
och vår miljöstrategi för ekologisk hållbar utveckling. De är tydliga med att 
Håbo ska minska sin klimatpåverkan, vara en fossilbränslefri kommun och 
ha naturmiljöer med mångfald. Läs mer på håbo.se/hållbarhetslöften. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Informationsärendet innefattar inga direkta ekonomiska konsekvenser.  

Barnperspektivet 
Informationsärendet innefattar inga direkta konsekvenser för barn.  

Näringslivsperspektivet 
Informationsärendet innefattar inga direkta konsekvenser för näringslivet.  

Uppföljning 
Informationsärendet innebär ingen uppföljning. 

Beslutsunderlag 
–    
__________ 

Beslut skickas till 
Plan- och exploateringsavdelningen  

  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 36 Dnr 2020/00465 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 30 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 17
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 Sammanträdesdatum  

 2021-01-25  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 30 Dnr 2020/00465  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

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

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 3 2020 

Förslag till beslut  
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 3 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 
föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 
Inte aktuellt 

Uppföljning 
Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut med underlag 
– Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag   
__________ 

Beslut skickas till 
Socialnämnden, för kännedom 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  

 




