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 Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Märit Olofsson Nääs, Projektledare Bålsta Centrum 
  
marit.olofsson@habo.se 

 

 
Beslut om markanvisning för kvarter 5 inom området för 
Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta Centrum 
(etapp 1) 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 § 111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 
 
I utvärderingen av anbuden samt i kompletterande möten och förhandlingar 
med Coop Fastigheter AB samt Magnolia Bostad AB har dessa exploatörer 
de mest fördelaktiga förslagen för kv 5 i etapp 1. De kriterier som 
utvärderats är pris per ljus BTA, gestaltning och arkitektonisk utformning 
(skisser), hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk), finansiell stabilitet 
 
Bolagen förutsätts teckna erforderliga avtal mellan sig för att säkerställa 
genomförandet av kv 5 där COOP avser bedriva verksamhet genom 
dagligvaruhandel och Magnolia uppföra bostäder. 
Vid genomförandet skall Magnolia att vara byggherre och garantera 
kvarterets uppförande. COOP avser att förhyra butikslokalen. Detta kommer 
att regleras i kommande exploateringsavtal. 
COOP förbinder sig att delta i detaljplanearbetet för att på så sätt säkerställa 
sina krav på butikslokalen. 
 
Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde 2015-03-02 beslutat att 
anvisa mark inom etapp 1 till Magnolia Bostad AB (kv 2 och 6) samt 
Håbohus AB (kv 7 och 8) inom samma detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
– Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp 1 Coop-Magnolia 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar anvisa marken inom kvarter 5 för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum, till COOP 
Fastigheter AB och Magnolia Bostad AB.  

2. Styrelsen uppdrar åt KS-ordförande samt Kommundirektören att teckna 
markanvisningsavtalet. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum 



Bilaga 1 
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 POLICY 1 

 Datum Vår beteckning 

 2014-03-12  2014/1 nr 2014.915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 POLICY 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-03-12  2014/1 nr 2014.915 

 

Bakgrund 

Syftet med markanvisningar är att åstadkomma en attraktiv gestaltning med variation i byggande och 

att bostäder och verksamhetsområden uppnår en god standard. 

 

Håbo kommun har 20 000 invånare och ligger i Mälardalen. Kommunen ligger i Sveriges största 

tillväxtregion och har mycket goda kommunikationer mot Stockholm men även mot Enköping, 

Västerås och vidare mot Örebro och Västsverige. Håbos befolkning och näringsliv växer. Kopplingen 

mot huvudstadsregionen är stark och en stor del av kommunens arbetsföra befolkning arbetspendlar 

mot Stockholm och dess kranskommuner. 

 

Håbo kommun utvecklas från tätort med förortsstruktur till en levande småstad. Centralorten Bålsta 

är kommunens tongivande tätort och här planeras en tät och funktionsblandad stad i närhet till 

naturen, vattnet och Mälardalens kulturmiljöer. 

 

Kommunen har en tydlig målsättning att växa hållbart. Det innebär en tillväxt med människan i 

centrum och i samklang med naturen och klimatet. 

 

Håbo kommunkoncern
1
 är en stor markägare i kommunen och äger mycket mark i främst de centrala 

delarna av Håbo. Kommunen vill vara en aktiv och samverkande part i frågan om kommunens 

utveckling. 

 

Kommunen har en översiktsplan som antogs år 2006 och en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 

antagen år 2010.  

 

Styrande dokument för markanvisning 
 

Kommunens vision 2015 visar vilken utvecklingsriktning vi vill åstadkomma. Visionen bryts sedan 

ner i ett antal mål. Håbo kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som innebär att 

förtroendet för kommunen ska öka samt att planeringen ska ta hänsyn till barn och ungdomars 

utveckling och lärande. Kommunen ska även vara en hållbar tillväxtkommun. 

En markanvisning är bland annat ett verktyg för att uppfylla kommunens mål. 

 

En ny vision håller för närvarande på att tas fram. Beslut om den nya visionen beräknas tas av 

kommunfullmäktige våren 2014. 

 

Håbo kommuns översiktsplan antagen 2006 och fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort antagen 

2010 ska utgöra de styrande dokumenten för hur den fysiska planeringen i Håbo kommun ska 

utvecklas. Dessa dokument ska även vara styrande för denna markanvisningspolicy. I den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort finns en näringslivsstrategi som ska vara vägledande vid etablering 

av verksamheter. 

  

                                                 
1
 Håbo kommunkoncern består av Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
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Håbo kommunfullmäktige antog år 2010 en naturvårdsplan för bevarande och utveckling av 

naturmiljövärdena i kommunen.  

 

Håbo kommun har upprättat en avfallsplan (2007-2012) som beskriver kommunens övergripande mål 

för avfallshanteringen. Syftet med avfallsplanen är att presentera avfallshanteringen och vilka 

förändringar som planeras. Arbete pågår för närvarande med att ta fram en ny avfallsplan. 

 

Övriga policydokument såsom parkeringspolicy, dagvattenpolicy och lokala allmänna 

ordningsföreskrifter gäller och ska följas vid den fysiska planeringen. 

 

Kommunens arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram pågår och förväntas bli färdigt 

under år 2014.  

 

Kommunen har som målsättning att följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Cirkulär 13:54 

vilket innefattar rekommendationer om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av 

kommunal mark. Kommunen ska ställa krav för klimat, energieffektivisering och miljömål vilket kan 

underlättas med rekommendationen från SKL. Kommunen vill även främja en långsiktig och 

konkurrenskraftig byggindustri.  

Genom att SKL har tagit fram en rekommendation för energikrav leder detta till mer tydliga och 

samordnade krav som möjliggör en mer standardiserad byggprocess. 

 

Markanvisning 
 

En markanvisning innebär rätt för en exploatör att under en viss tidsperiod få arbeta med att utveckla 

projekt inom ett avgränsat område på kommunal mark. Denna rätt ges som en markreservation med 

förutsättningar och villkor.  

Företag som efterfrågar markanvisningar i Håbo kommun ska kunna visa hur kommunens vision ska 

uppnås i ett visst projekt. 

 

En förfrågan om markanvisning ska inkomma till kommunen i form av en skriftlig handling. Den 

inkomna handlingen tas emot och registreras. Kommunen väljer fritt bland de inkomna handlingarna. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning. Ett markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som 

efter det att en detaljplan antagits. 
     
När beslut om markanvisning tecknas före en detaljplan så är exploatören mer aktiv under en 

planprocess. När kommunen beslutar om markanvisning efter antagen detaljplanen så har kommunen 

utvecklat området själv och exploatören ska följa detaljplanens bestämmelser. 

 

Denna policy ska gälla för både Håbo kommun och dess bolag. 
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Grundkriterier för markanvisning 
 

För att få markanvisning i Håbo kommun ska exploatören inkomma med följande uppgifter: 

 

 Företagets organisation och historik 

 Kontaktpersoner och firmatecknare 

 Ekonomisk status 

 Affärsidé (byggande/fastighetsutveckling/förvaltning/miljöcertifiering) 

 Referensobjekt 

 Projektidé och projektkalkyl 

 Uppfyllande av kommunens vision och övergripande mål 

 

Utöver grundkriterierna kommer kommunen också att göra en sedvanlig kreditupplysning av 

företaget. 

 

Ansvarsfördelning 
 

Kommunstyrelsen har ett antal roller i den fysiska planeringen i Håbo kommun.  

Kommunstyrelsen har en roll som fastighetsägare och ska vid försäljning av kommunal mark ställa 

krav på exploatörer så att kommunens gemensamma mål och vision uppfylls.  

Kommunstyrelsen har ett bostadsförsörjningsansvar och har till ansvar att initiera planläggning av 

bostadsområden och verksamhetsområden.  

 

Mångfald och konkurrens 
 

Kommunen kan, vid val av exploatör, styra kommunens utveckling och den arkitektoniska 

utformningen. Kommunen eftersträvar varierande upplåtelseformer. Målsättningen är att få en 

mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika områden i kommunen.  

Markpris 
 

Kommunens försäljning av mark ska ske till marknadsmässigt pris. En oberoende 

marknadsvärdesbedömning ska göras. Kommunen har stor frihet att bestämma till vem och till vilket 

pris marken ska säljas. Försäljning av mark får inte understiga marknadsvärdet. 

 

Vid försäljning av mark för bostäder, lokaler för kommersiell handel och kontor sätts ett pris per 

bruttoarea (BTA). Vid försäljning av mark i verksamhetsområden sätts ett pris per kvadratmeter 

tomtyta. 

 

Utöver markpriset tillkommer det i normalfallet exploateringskostnader, vilket är kommunens 

kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar. Dessa innefattar bland annat kostnader för 

dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsledningar, gatubyggnad, belysning och projektering. 
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Mark för verksamheter 
 

Kommunen och dess bolag ska verka för att erbjuda mark för näringslivets behov. Mark erbjuds till 

företag som vill uppföra och bedriva olika typer av verksamheter ( Handel, Industri) som planmässigt 

lämpar sig för ett visst utbyggnadsområde. Urval sker vanligtvis genom direktanvisning.  

Utgångspunkten vid etablering av ny handel ska vara att kommuninvånarna ges ökad möjlighet till 

fler och lokala inköp. Vid utveckling av verksamhetsområden ska utgångspunkten vara att fler 

kommuninvånare kan arbeta på hemmaplan. 

 

Villkor för markanvisning 
 

Tidsbegränsning 

Markanvisning tidsbegränsas till normalt två år från det att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

avtalet mellan kommunen och exploatören.  

 

Om ett bindande avtal inte träffas inom dessa två år upphör avtalet att gälla och kommunen kan 

anvisa marken till annan exploatör.  

 

Förlängning av avtalet kan medges. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit 

projektet och förseningen inte beror på exploatören. 

 

Överlåtelse 

Markanvisning får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

All allmän infrastruktur som är kopplad till detaljplanen ska bekostas i sin helhet av exploatören och 

överlåtas till kommunen utan ersättning 

 

Specialbostäder/ kommunal verksamhet 

På kommunens begäran ska exploatören tillhandahålla specialbostäder, lokaler för barn- och 

äldreomsorg samt vissa kategoribostäder. Dessa krav måste uppfyllas även om detta innebär en viss 

ekonomisk belastning för de vanliga bostäderna. 

 

Upplåtelseform 

Kommunen har rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt 

för markanvisning 

 

Ersättningar/ avgifter 

Kommunen tar årligen ut en markanvisningsavgift för områden som omfattas av en färdig detaljplan 

och färdigställd tomtmark. Avgiften ska täcka kommunens hittills nedlagda kostnader som t.ex. 

skatter och räntor. Avgiften återbetalas inte om projektet avbryts. 
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För markanvisning på ej planlagd mark utgår ingen avgift.  

 

Exploatören bekostar detaljplanearbetet samt står för all ekonomisk risk i samband med 

detaljplanearbetet. Projektering i samband med planarbetet under planprocessen ger i normalfallet 

inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.  

Kostnader i samband med detaljplanen regleras i ett planavtal. Administrativa kostnader som 

uppkommer i samband med kommunens genomförandeskede regleras i markanvisningsavtalet och 

exploateringsavtalet. 

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. 

 

Garantier 

Senast i samband med att exploateringsavtalet godkännas av kommunstyrelsen ska exploatören ställa 

godtagbar säkerhet för de allmänna anläggningar som ingår i exploateringsavtalet. Som säkerhet 

avses t.ex. bankgaranti och moderbolagsborgen.  

 

Nyttjande av mark 

Markanvisning ger ingen rätt för exploatören att nyttja marken under avtalstiden. Undersökningar och 

utredningar som är kopplade till planprocessen får dock göras och ska godkännas av kommunen. 

 

Styrande dokument för markanvisning 

Kommunens beslutande dokument och policydokument ska alltid följas. 

 

Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus 

vid försäljning av kommunal mark ska följas. Se bilaga. 

 

Myndighetsbeslut 

Risken för att eventuella myndighetsbeslut förändrar villkoren i markanvisningen åligger exploatören. 

 

Markanvisningsformer 
 

I Håbo kommun tillämpar vi olika former av markanvisningsförfarande; direktanvisning, 

jämförelseförfarande/ intresseanvisning och tävlingsförfarande. 

 

Direktanvisning 

Exploatören kommer in med ett unikt förslag avseende exploateringsprojekt. Kommunen vill skapa 

mångfald vilket sker bäst genom förhandling i en direktanvisning. 
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Direktanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och exploatören. Exploatören inkommer 

med handlingar som registreras hos kommunen. 

 

Jämförelseförfarande eller Intresseanvisning 

Kommunens Plan- och utvecklingsavdelning föreslår hur ett område ska exploateras avseende 

omfattning, typ av bebyggelse och verksamheter.  

 

Kommunen skickar ut speciella kravspecifikationer för projektet samt vilka urvalskriterier som 

tillämpas. Detta kan t.ex. vara gestaltningsidéer, upplåtelseformer och markpris. Vid behov 

informeras kommunstyrelsen om kravspecifikationens innehåll.  

 

Intresserade exploatörer lämnar in förslag i form av t.ex. skisser och referensmaterial tillsammans 

med en beskrivning av idéerna. Plan- och utvecklingsavdelningen föreslår lämplig exploatör/ 

exploatörer för det specifika projektet. 

 

Slutligen fattar kommunstyrelsen beslut om markanvisningsavtal ska tecknas med berörd exploatör/ 

exploatörer. 

 

Markanvisningstävling 

Tävlingsförfarandet används i de speciella fall när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan t.ex. 

vara att utveckla ett projekt eller där utformning, gestaltning och innehåll tillsammans med ekonomin 

är viktiga parametrar.  

 

För att attrahera deltagare arrangeras tävlingar nästan uteslutande på mycket attraktiva tomter eller för 

speciella projekt. Juryn sätts samman med representanter från berörda förvaltningar och nämnder men 

kan också bestå av externa representanter. 

 

I detta fall utgör värderingen ett av kriterierna som fastställs i tävlingsförfarandet. 

 

Avtalsprocessen 
 

I Håbo kommun tillämpar vi följande avtal:  

 

 
 

Bild 1. Avtalsprocessen vid exploatering av mark. 
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Markanvisningsavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör där kommunen är markägare. 

Markanvisningsavtal kan tecknas när kommunen har erhållit tillräckligt med information om 

projektet.  

  

Inom två år ska markavisningsavtalet ersättas med ett exploateringsavtal och köpeavtal. 

Markanvisningsavtalet fungerar som ett föravtal.  

 

Tilldelning av mark och godkännande av markanvisningsavtal beslutas av kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas vanligtvis innan detaljplanearbetet påbörjas. 

 

Ramavtal 

Civilrättsligt avtal i tidigt skede mellan en kommun och en eller flera exploatörer. Ramavtalet ersätts 

med ett exploateringsavtal i samband med att en detaljplan antas. En förutsättning för ramavtal är att 

exploatören är markägare. 

 

Beslut om ramavtal fattas av kommunstyrelsen. 

Ramavtal tecknas i ett tidigt skede innan detaljplanearbetet påbörjas.  

 

Exploateringsavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall kan både kommunen och 

exploatören vara markägare.  

 

När kommunen är markägare skrivs ett köpeavtal som komplement till exploateringsavtalet.  

Exploateringsavtal ska tecknas med exploatören vid ett exploateringsprojekt. 

Kommunfullmäktige godkänner och fattar beslut om exploateringsavtalet i samband med att 

detaljplanen antas. 

 

 

Köpeavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall är det kommunen som är 

markägare och därmed säljare. 

 

Ett köpeavtal tecknas med köparen då kommunen säljer kommunal mark.  

  

När kommunen säljer mark i samband med en detaljplans antagande ska kommunfullmäktige fatta 

besluta om köpeavtalet tillsammans med exploateringsavtalet.  

 

Vid en fristående försäljning ska beslut fattas av kommunstyrelsen 
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Bild 2. Avtalsprocessen när kommunen är markägare. 

 

 

 

Bild 3. Avtalsprocessen när exploatören är markägare. 

 

Exploatörens påskrift 

Samtliga avtal ska vara undertecknade av exploatören innan ärendet anmäls till kommunstyrelsen för 

beslut. 

  

Övriga avtal 

Andra avtal som tecknas i kommunen är bland annat avtal för arrende, nyttjanderätt, servitut och 

markupplåtelser.  

 

 

Allmän plats 

 

Markupplåtelse 

Då mark för upplåtelsen utgör allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och 

kommunens gällande taxor. I detta fall krävs polistillstånd. 

 

Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt på allmän plats tillämpas restriktivt i Håbo kommun. Ett skriftligt avtal ska alltid 

tecknas. 



 

 POLICY 10 

 Datum Vår beteckning 

 2014-03-12  2014/1 nr 2014.915 

 

Markförfrågningar inom detaljplan 

Förfrågningar från privatpersoner om att köpa till mindre markområden inom planlagda områden 

kräver ofta detaljplaneändring. Detaljplaneprocessen blir oftast dyrare än vad den tillkommande 

marken kan värderas till. Dessa markärenden har vanligtvis låg prioritet.  

 

Undantag från markanvisningspolicy 
 

Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska göras från antagen markanvisningspolicy, om det 

föreligger synnerliga skäl. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅBO KOMMUN 

 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Centrumleden 1  

746 80 Bålsta 

 

Telefon: 0171-525 00, E-post: kommun@habo.se 

www.habo.se 
 



 

 

MARKANVISNINGSAVTAL 

Bålsta centrum, etapp 1 

 

Detta avtal om markanvisning av Bålsta centrum, etapp 1 i Håbo kommun har tecknats 

mellan nedanstående parter: 

 

§ 1 Parter 

Håbo kommun, 212000-0241 COOP Utvecklingsfastigheter AB, 556767-3214 

746 80 Bålsta  171 88 Solna 

(nedan kallad kommunen)   (nedan kallad COOP) 

   Magnolia Bostad AB, 556797-7078 

   Box 5853  

    102 40 Stockholm  

   (nedan kallad Magnolia) 

I avtalstext som syftar till COOP och Magnolia gemensamt benämns dessa bolagen, medan i 

texten benämningen bolaget syftar till Magnolia 

 

§ 2 Markanvisning 

Håbo kommun anvisar till bolaget det markområde som är markerat på bilagd karta, bilaga 1. 

Det anvisade markområdet, kvarter 5, ligger inom fastigheten Väppeby 7:7 vid resecentrum. 

Inom kvarter 5 ska upplåtelseformen vara hyresrätter (Magnolia) och handelslokal (COOP).  

§ 3 Bakgrund och syfte 

Håbo kommun har under hösten 2014 genomfört en markanvisningstävling för utbyggnad av 

Bålsta centrum, etapp 1. Magnolia och COOP har enligt förfrågningsunderlaget kommit in 

med anbud för kvarter 5, Bålsta centrum etapp 1. Anbuden uppfyller förfrågningsunderlagets 

krav. 

 

§ 4 Förutsättningar 

Kommunen och bolaget ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft.  

Bolagen förutsätts teckna erforderliga avtal mellan sig för att säkerställa genomförandet av kv 

5 där COOP avser bedriva verksamhet genom dagligvaruhandel och Magnolia uppföra 



 

 

bostäder. 

Vid genomförandet skall Magnolia att vara byggherre och garantera kvarterets uppförande. 

COOP avser att förhyra butikslokalen. Detta kommer att regleras i kommande 

exploateringsavtal. 

COOP förbinder sig att delta i detaljplanearbetet för att på så sätt säkerställa sina krav på 

butikslokalen. För att säkerställa variation i gestaltningen inom etapp 1 kommer arkitekt för 

kv 5 vara från annan arkitektbyrå än övriga kvarter (2, 6, 7 och 8). 

 

Samordning, dialog och möten mellan kommunen och vinnarna av markanvisningstävlingen 

inom etapp 1 ska ske löpande under hela projekttiden. Syftet är att generera god samordning i 

projektet och att samtliga parter skall arbeta lösningsorienterat. Projektet förutsätter en god 

dialog, kommunikation och gemensam planering och samordning av alla parter. 

Hänsyn under genomförandetiden skall tas till pågående verksamheter i området. Buss- och 

tågtrafik kopplat till Bålsta station kommer att fortgå enligt av UL och SL fastställda 

tidtabeller. 

 

§ 5 Villkor 

Detta avtal gäller till dess att ett exploateringsavtal träffas mellan parterna senast 2017-04-01 

Avtalet är för sin giltighet beroende av att Håbo kommunstyrelse beslutar att godkänna detta 

avtal samt att bolagens styrelse har lämnat sitt godkännande. 

Om någon av ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan 

någon ersättningsskyldighet för någon av parterna. 

 

§ 6 Överlåtelse av mark och köpeskilling 

Försäljning av kommunens mark kommer att ske till de av bolaget angivna anbudspris vilket 

kommer att ske tidigast i samband med antagande av detaljplanen.  

Pris och ytor för anvisad mark: 

-handelsändamål 2 000 kr/kvm ljus BTA. Ca 3 000 kvm ljus BTA. 

-bostadsändamål: 1 700 kr/kvm ljus BTA. Ca 8 000 kvm ljus BTA. 

 

Köpeskillingen ska erläggas mot faktura från kommunen efter att bolaget erhållit 

lagakraftvunnet bygglov. En handpenning om 10 % av köpeskillingen kommer att tas ut när 

köpeavtal undertecknats och detaljplanen vunnit laga kraft och ska avräknas från den totala 

köpeskillingen. Den totala ersättningen baseras på BTA enligt bygglov. Detta regleras i 

köpeavtalet. 



 

 

 

Köpeskillingen ska omräknas med KPI räknat från mars 2015 fram till tillträdesdagen. 

 

§ 7 Tillträde 

Tillträde regleras i kommande exploateringsavtal och köpeavtal. 

 

§ 8 Fastighetsbildning 

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning efter det att köpeavtal undertecknats 

och när detaljplanen vunnit laga kraft. Bolaget bekostar lantmäteriförrättningen. Kommunen 

ska även möjliggöra tredimensionell fastighetsbildning om bolaget finner detta lämpligt. 

Äganderätten till fastigheten övergår till bolaget när köpeskilling erlagts och köpebrev 

upprättats. 

 

§ 9 Rättigheter/skyldigheter 

Kommunen ska upplysa bolaget om kända rättigheter och skyldigheter.  

I samband med detaljplanearbetet kan det uppkomma ytterligare rättigheter och skyldigheter 

såsom ledningar.  

 

§ 10 Detaljplaneprövning 

Parterna ska pröva aktuellt område i en planprocess med nedanstående villkor. 

 

Kommunen upprättar detaljplanen. Villkor för detaljplanearbetet regleras i separat planavtal. 

 

Bolaget bekostar detaljplanen samt alla för detaljplanen nödvändiga utredningar m.m. enligt 

bolagets andel av den totala byggrätten inom detaljplanen. Bolaget bekostar även tidiga 

utredningar och detaljplaneprogram för hela planprogramområdet enligt bolagets andel av 

den totala byggrätten inom området. 

 

Bolagen ska aktivt delta i detaljplanearbetet med den kompetens som behövs för projektet. 

Arbetet ska bedrivas i projektform tillsammans med kommunen och övriga exploatörer inom 

detaljplanen enligt kommunens stadsbyggnadsprocess. 

 

§ 11 Exploateringsavtal och köpeavtal 

I samband med detaljplanearbetet ska detta avtal ersättas med ett exploateringsavtal och 

köpeavtal. Detaljplanen antas tillsammans med exploateringsavtal och köpeavtal av 

kommunfullmäktige. Detta förutsätter att båda avtalen är undertecknade av bolaget och att 



 

 

dess styrelse har godkänt avtalen 

 

 

§ 12 Anläggningar inom allmän platsmark 

Kommunen är huvudman för allmänna platser, dvs. gator, park och torg inom området vilket 

bland annat innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och underhåll av dessa.  

 

§ 13 Anläggningar inom kvartersmark 

Utbyggnaden av anläggningar inom kvartersmark regleras enligt kommande 

exploateringsavtal och kommunens anvisningar enligt den tekniska handboken.  

 

§ 14 Parkering 

Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum, både i 

väderskyddad miljö samt på hårdgjord mark och i cykelställ. 

Parkering för boende i området kommer att hanteras i en gemensamhetsanläggning. 

Samtliga parter ska samverka för att minska p-normen. I de fall åtgärder görs som minskar p-

normen ska besparingen fördelas på respektive parter. Utgångspunkten för att beräkna 

eventuell besparing är den P-norm som angivits i förfrågningsunderlaget dvs 0,6 

parkeringsplatser per lägenhet. 

Kundparkering som betjänar handelsverksamhet i kvarteret anläggs och driftas av bolaget 

(kvartersmark) 

 

§ 15 Mark och vegetation 

Bolaget äger rätt att utföra marktekniska undersökningar samt eventuella naturinventeringar 

på fastigheten. Bolaget ska bekosta dessa undersökningar. Samråd ska ske med kommunen 

innan undersökningarna påbörjas. Undersökningarna ska kunna användas som underlag för 

framtagande av detaljplanen. 

 

§ 16 Markföroreningar 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av markföroreningar ersätts 

av kommunen. 

 

§ 17 Fornminnen 



 

 

Tillkommande kostnader för bolaget som uppkommer till följd av fornlämningar ersätts av 

kommunen. 

 

 

§ 18 VA och dagvatten 

Kommunens dagvattenpolicy ska följas. Kommunen tar fram en dagvattenutredning och 

kostnaderna för detta regleras i planavtalet.  

 

I samband med projekteringsarbeten för gator m.m. är bolaget skyldiga att lämna erforderliga 

uppgifter om var servisledningar ska anslutas till allmänna ledningar. Eventuella förseningar 

och ändringar i efterhand av anslutningspunkter bekostas av bolaget.  

 

§ 19 Anläggningsavgifter (och brukningsavgifter) 

Anläggningsavgifterna ska betalas enligt kommunens VA-taxa i dagvattenpolicyn. Övriga 

kostnader såsom bygglovtaxa och kostnader för mätningsarbeten ska betalas av bolaget.  

 

§ 20 El, tele och värme 

Bolaget ansvarar för att teckna särskilda avtal med huvudmännen för el, tele, fjärrvärme och 

fiber.  

 

§ 21 Gatukostnader 

Håbo kommun bygger ut och bekostar allmän infrastruktur. 

 

§ 22 Finansiering 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för detaljplanearbetet 

och för att parterna skall kunna träffa en överenskommelse om exploatering. Detta kommer 

att regleras i kommande planavtal där bolaget även skall stå för de kostnader som projektet 

innebär för kommunens tjänstemän. För dessa kostnader ska kommunen innan avtal tecknas 

lämna en kostnadsuppskattning. 

 

§ 23 Upplysningar 

Bolaget ska arbeta efter Håbo kommuns vision och övergripande mål. Övriga styrdokument 

enligt markanvisningspolicyn ska följas, bilaga 2. 

 

§ 24 Förlängning 



 

 

Förlängning av avtalet ska medges av kommunen. En förutsättning för förlängning är att 

bolaget aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på bolaget.  

 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. De uppkomna kostnaderna ska 

fördelas på respektive part.  

 

§ 25 Överlåtelse av avtal 

Avtalet får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

 

§ 26 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt. 

 

 

§ 27 Bilagor 

Bilaga 1: Karta  

Bilaga 2: Markanvisningspolicy 

 



 

 

 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Håbo kommun, COOP 

Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB  har tagit var sitt exemplar. 

 

 

Bålsta 2015-    Solna 2015- 

 

Håbo kommun   Magnolia Bostad  AB 

 

 

………………………………  ……………………………… 

Per Kjellander, kommundirektör   

 

 

………………………………   

Carina Lund, kommunalråd   

   Stockholm 2015- 

 

    COOP Utvecklingsfastigheter AB 

 

    …………………………… 

    

 

    …………… 

    

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet 
med PuL



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-10 KS2014/125 nr 2015.1491 

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

 

 
Nytt exploateringsavtal Viby Äng Etapp E, detaljplan 371 
Sammanfattning 
Exploatören Bålsta Småstadsutveckling AB har förvärvat mark av Håbo 
Marknads AB (HMAB) i området Viby äng, Etapp E. 

Etappen E omfattas av Detaljplan 371 som vann laga kraft 2008-04-23. 
Området är tänkt att bebyggas med ca 30 småhus/radhus.  

Gällande exploateringsavtal för området är tecknat med TB Exploatering 
AB som byggt ut första delen av Etapp E. TB Exploatering avser inte 
genomföra markförvärvet för resterande del av etappen och HMAB har sålt 
fastigheten till Bålsta Småstadsutveckling AB. 

Förvaltningen gör bedömningen att gällande exploateringsavtal är föråldrat 
och bör ersättas då det nu tecknas med annan part. 

Avtalet är ett traditionellt exploateringsavtal där exploatören bygger ut den 
allmänna infrastukturen och överlämnar till kommunen utan ersättning, efter 
godkänd slutbesiktning. 

Efter att kommunen övertagit de allmänna anläggningarna i Viby äng 
kommer kommunens driftsbudget att öka.  

Kommunen är huvudman inom Viby äng-området och ansvarar för att 
ansöka och bekosta återstående fastighetsregleringar mellan kommunen och 
HMAB. 

  Beslutsunderlag 

– Exploateringsavtal, Viby Äng Etapp E, Detaljplan 371 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet med Bålsta 
Småstadsutveckling AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt KS-ordförande samt 
kommundirektören att teckna exploateringsavtalet. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
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 EXPLOATERINGSAVTAL 

Viby Äng etapp E 

 

Detta avtal om exploatering av Viby Äng etapp E, plan nr 371 i Håbo kommun har tecknats 

mellan nedanstående parter. 

 

§ 1 Parter 

Håbo kommun, (212000-0241) Bålsta Småstadsutveckling AB (556964-0112) 

746 80 Bålsta Virebergsvägen 26, BV 

(nedan kallad Kommunen)  169 30 Solna  

 (nedan kallad Exploatören) 

§ 2 Detaljplan och markägoförhållanden 

Exploatören har förvärvat mark av Håbo fastighets AB (benämnt Håbo Marknads AB) inom 

detaljplan Viby Äng etapp E, plan nr 371, laga kraft 2008-04-23 se bilaga 1. 

Den mark inom detaljplan 371 som förvärvas av Exploatören och som omfattas av detta avtal 

benämns nedan Exploateringsområdet se bilaga 2. 

§ 3 Allmänna förutsättningar 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att Håbo kommunstyrelse beslutar att godkänna 

detta avtal. 

Om ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan någon 

ersättningsskyldighet för någon av parterna. 

§4 Ansvar och huvudmannaskap 

Exploatören ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad inom 

Exploateringsområdet. 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet d.v.s ytor i plankartan är 

markerade med planbestämmelserna NATUR, LOKALGATA. 

Kommunen är huvudman för VA-nätet inom exploateringsområdet fram till för varje tomt 

upprättad förbindelsepunkt. 
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§ 5 Marköverlåtelse 

Exploatören överlåter fastigheten, som enligt detaljplanen skall utgöra allmän platsmark till 

kommunen utan ersättning. Detta gäller även det tillägg till detaljplanen som ska utföras 

enligt §7 Avtalsservitut. 

Överlåtelsen enligt ovan gäller de områden som fastställs av Lantmäteriet vid 

fastighetsbildningen. 

§ 6 Tillträde 

Kommunen tillträder de överlåtna områdena enligt § 5 när de är färdigställda och efter 

godkänd slutbesiktning. 

§ 7 Fastighetsbildning 

Exploatören svarar för samtliga med detaljplanens och exploateringsavtalets genomförande 

förenade förrättningskostnader inkl. ledningsrätt. 

Allmän plats 

Kommunen ansöker gemensamt med exploatören om den fastighetsbildning som erfordras 

för marköverlåtelsen enligt § 5.  

 

Avtalsservitut 

För vägdel som exploatören bygger ut i strid mot gällande detaljplan (371) efter godkännande 

av Kommunen ska ett tidsbegränsat avtalsservitut tecknas mellan parterna. Detta 

avtalsservitut gäller för Väg och VA. Avtalsservitutet ska upphöra när kommunen efter 

planens genomförandetid gör ett tillägg i denna del av Detaljplanen. Tillägget avser att 

fastställa denna vägdel i detaljplanen se bilaga 3. 

Kommunen ska inte utge någon ersättning till exploatören för avtalsservitutet. 

Gemensamhetsanläggning 

Exploatören ska ansöka om fastighetsbildning för den gemensamhetsanläggning berörande 

lekplats som skall finnas i området. Samtliga fastigheter inom exploateringsområdet ska ingå 

i gemensamhetsanläggningen. Exploatören ska sitta i föreningens styrelse fram tills sista 

fastigheten är såld i området. 

 

Ledningsrätt 

Parterna är eniga om att inom område där ledningsrätt ska bildas ska ingen ersättning utgå för 

ledningsrättsupplåtelsen. 

 

§ 8 Allmänna anläggningar 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar enligt nedan: 

Punkt 1: Allmänna VA-anläggningar inom exploateringsområdet, bilaga 2  

Punkt 2: Lokalgator, iordningställande av Naturmark, dagvattenanläggningar samt 

gatubelysning inom exploateringsområdet, samt GC-väg bilaga 2 
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Parterna är överens om att arbetet med anläggningar enligt punkt 1 och punkt 2 ovan skall 

påbörjas så fort som möjligt efter det att dagvattenutredning, förnyad riskanalys 

sprängningsarbeten genomförts, detaljprojektering har utförts samt godkännande av 

kommunen föreligger.  

Kommunen tar över ägandet, drift och underhåll av de ovan nämnda anläggningarna vartefter 

varje deletapp är slutbesiktigad och godkänd. Deletappindelning ska ske i samråd med 

kommunen. 

För drift och underhåll av de allmänna anläggningarna enligt ovan ansvarar 

Kommunstyrelseförvaltningen, Tekniska avdelningen. 

Utförande 

Anläggningar ska utföras i överenstämmelse med 

Allmänna anvisningar för VA-arbeten, Håbo kommun 2012 

Dagvattenpolicy för Håbo kommun 2012 

Anvisningar för offentlig belysning, Håbo kommun 2013 

AMA Anläggning 10 

 

I god tid innan infrastrukturarbetena påbörjas ska samråd ske med Kommunens Tekniska 

avdelning. De arbeten som Exploatören utför avseende allmänna anläggningar ska utföras 

enligt de handlingar som granskats och godkänts av Kommunen. Kommunen ska återkoppla 

till Exploatören senast 14 dagar efter att kompletta handlingar erhållits. 

Påkallas under arbetenas gång, ändringar eller kompletteringar av bygghandlingar ska för 

dessa gälla vad som ovan sagts. 

Exploatören ska söka de nödvändiga tillstånd, bygglov m.m. som erfordras för att utföra 

anläggningarna inom exploateringsområdet. 

Kontroll och besiktning 

För arbeten enligt denna paragraf äger Kommunen rätt att på egen bekostnad utöva den 

kontroll över arbeten som Kommunen finner lämplig. Exploatören ska upprätta en 

kvalitetsplan som ska godkännas av Kommunen. 

Representanter från Kommunen ska ha tillträde till arbetsområdet för att utföra kontroll. 

Dessutom äger kommuen rätt till fullständig insyn i den dokumentation rörande beskaffenhet 

som utförs för de anläggningar som kommer att överlåtas till Kommunen samt rätt att delta i 

byggmöten samt erhålla protokoll från dessa möten. 

De arbeten som Exploatören utför på mark som ska överföras till Kommunen ska 

slutbesiktigas av en besiktningsman utsedd av Kommunen. Kommunen fakturerar 

exploatören för denna kostnad. Det åligger exploatören att anmäla anläggningarna färdiga till 

slutbesiktning. 
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Fullständiga relationshandlingar i digitalt format (dwg-filer) samt för VA även 2 omgångar i 

pappersformat (vikt A1 i pärm), ska överlämnas till Kommunen senast två veckor före 

slutbesiktning. 

 

Övertagande 

När arbetena enligt denna paragraf godkänts vid slutbesiktning överlåts samtliga 

anläggningar inom respektive utbyggnadsetapp till Kommunen, som övertar ansvaret för 

anläggningarna i sin helhet. 

 

Omgivande anläggningar 

Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet via förbindelsepunkter som 

Kommunen anvisar. 

Om befintliga anläggningar inom eller i omedelbar anslutning till exploateringsområdet, 

tillhörande Kommunen skadas eller behöver ändras eller flyttas p.g.a. Exploatörens åtagande 

enligt detta avtal, ska detta åtgärdas på Exploatörens bekostnad.  

Tidplan, samordning 

Utbyggnad av allmänna anläggningar i exploateringsområdet sker enligt av Exploatören 

framtagen tidplan, som ska godkännas av Kommunen innan arbetena påbörjas. Exploatören 

ansvarar för samordning mellan arbetena inom exploateringsområdet. 

 

Garanti 

Efter godkänd slutbesiktning av allmänna anläggningar inträder garantitid om fem (5) år från 

godkänd slutbesiktning, gällande VA samt hårdgjorda ytor (gata, gc-väg mm). För grönytorna 

gäller två (2) års garanti och om skador kan härledas till anläggningsarbeten gäller garantin i 

fem (5) år. 

Kommunen äger rätt att under garantitiden avhjälpa fel som Exploatören ej utfört inom 

föreskriven tid på Exploatörens bekostnad 

§ 9 Ledningssamordning 

Exploatören svarar för ledningssamordning inom exploateringsområdet samt samtliga 

kostnader förknippade med utbyggnaden av ledningar i exploateringsområdet.   

Särskilda avtal för ledningar, som läggs i Kommunens mark enligt detta avtal, ska träffas 

mellan Kommunen och respektive ledningsägare. 

§10 Digitalt Kartmaterial  

Relationshandlingar ska skickas digitalt, primärt som dwg fil men även annat format kan 

användas i överenskommelse med Kommunens mätansvarig. 

All mätning ska göras enligt SIS-TS 21143:2013 7 
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Koordinatsystem: SWEREF99 18.00 

Höjdsystem: RH00 

 

§ 11 Ersättningar VA 

Utbyggnaden av VA-anläggningar på Exploatörens kvartersmark, ska projekteras, utföras och 

bekostas av Exploatören.  

Anläggningsavgifter för anslutning till det kommunala VA-nätet ska erläggas enligt vid varje 

tidpunkt gällande VA-taxa. Anläggningsavgifter tas ut enligt principen att samtliga 

fastigheter är bebyggda. 

§ 12 Gatukostnader  

Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall ägare till 

fastighet inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastigheten belöpande ersättning för 

gatukostnad. Vad sålunda angivits gäller dock inte ersättning för förbättring och 

nyanläggning av gata och/eller annan allmän plats med därtill hörande anordningar, som 

framledes kan komma att utföras. 

§ 13 Betalning 

Kommunen ska betala mervärdesskatten (momsen) för VA-, gatu- och parkanläggningar. 

Principen för betalning är följande:  

Exploatören översänder faktura inklusive moms för VA-, gatu- och parkanläggningar, efter 

godkänd slutbesiktning. Kommunen fakturerar Exploatören anläggningsavgift för VA-, gatu- 

och parkanläggningar exklusive moms. 

Kommunens kostnader för byggmöten, besiktningar och granskning ersätts av Exploatören. 

Ersättningen erläggs mot faktura från Kommunen. 

§ 14 El, tele, fiber och värme 

Exploatören ansvarar för att teckna särskilda avtal med huvudmännen för el, tele, fjärrvärme 

och fiber.  

§ 15 Anläggningar inom kvartersmark 

Områdets lekplats skall vara iordningställd senast enligt lantmäteriets anläggningsbeslut av 

gemensamhetsanläggningen. 

Tomter som angränsar mot ytan NATUR skall ha tydliga tomtavgränsingar. Avgränsningen 

ska ske i form av lägre staket för att tydliggöra för nya ägare vart den allmänna platsmarken 

börjar. 
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Inom exploateringsområdet ska principen lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas. 

Exploatören ska minimera andelen hårdgjord yta inom området och använda genomsläppliga 

material där det är möjligt. Kommunens fastställda dagvattenpolicy ska följas. 

 

§ 16 Mark och vegetation 

 

Exploatören ansvarar för att upprätta en mark- och vegetationsplan för angränsande allmän 

platsmark inom exploateringsområdet. 

§ 17 Fornminnen 

Exploatören ska, om fornminnen påträffas inom exploateringsområdet, ansöka om 

erforderliga tillstånd för markarbeten samt ombesörja och bekosta eventuella utgrävningar. 

§ 18 Arbetsplatsens etablering 

Exploatören söker och bekostar samtliga tillstånd som krävs för genomförandet av 

exploateringen enligt detta avtal. T.ex TA-plan, etableringstillstånd, bygglov, skyltning m.m. 

§ 19 Tillfart till arbetsområdet 

Exploatören ska ersätta Kommunen för eventuella skador på det kommunala vägnätet i  

anslutning till Exploateringsområdet. Gemensam syn av berört vägnät ska ske före och efter 

byggnation. Kommunens Gatuenhet ska innan arbetenas påbörjan komma överens om 

vägsträcka som berörs av försyn. 

§20 Störningar från arbetsområdet 

För arbeten kopplade till detta avtal gäller Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo 

Kommun. Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamhet så att närboende störs så lite 

som möjligt. Byggnadsarbetena ska i största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie 

arbetstid. 

§ 21 Säkerhet 

För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt § 8 i detta avtal skall Exploatören, till 

förmån för Kommunen, vid detta avtals undertecknande, ställa säkerhet motsvarande sex (6) 

miljoner kronor för de anläggningar som Exploatören har att färdigställa. Säkerheten ska 

ställas i form av icke tidbegränsad bankgaranti utställd av svensk bank eller inteckningar i 

fastigheter ägda av exploatören. 

Säkerheten kan delas in etappvis utifrån den etappindelning Exploatören har av området. 

Säkerhetens storlek kan i takt med arbetenas bedrivande nedsättas så att kvarvarande belopp 

enligt kommunens bedömning utgör betryggande säkerhet för Exploatörens återstående 

skyldigheter. Efter godkänd slutbesiktning ska ställd säkerhet återlämnas. 
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§ 22 Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får överlåtas utan skriftligt medgivande av Håbo kommunsstyrelse till bolag inom 

samma koncern som exploatören. Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan skriftligt 

medgivande av Håbo kommunstyrelse. 

Vid överlåtelse av fastighet inom exploateringsområdet till bostadsrättsförening eller 

småhusägare ska dock exploatören kvarstå som enda part gentemot kommunen i detta 

exploateringsavtal.  

Vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet är exploatören och framtida nya ägare 

skyldiga att upplysa varje ny ägare om detta avtal. Upplysningen skall fullgöras genom att 

bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till den nya ägaren. 

§ 20 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt. 

§ 21 Bilagor 

Bilaga 1: Gällande detaljplan 

Bilaga 2: Karta över Exploateringsområdet 

Bilaga 3: Karta över vägområde 

 

Kontaktpersoner 

För Kommunen Plan- och utvecklingsavdelningen 

För Exploatören 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Håbo kommun och Bålsta 

Småstadsutveckling AB tagit var sitt.  

Bålsta 2015-    Bålsta 2015-03-12 

Håbo kommun   Bålsta Småstadsutveckling AB 

 

………………………………  ……………………………… 

Carina Lund, KS-Ordf.    Exploatör,

 

………………………………   

Per Kjellander, Kommundirektör  

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL
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HÅBO KOMMUN 
Miljö- och Tekniktörval mingen 
746 80 BÅLSTA 
TEL. 0171-525 00 FAX. Ol7t·56333 

DETALJPLAN FÖR 

VIBY ÄNG etapp E 
(del avViby 3:1) 
HABO KOMMUN UPPSALA LÄN 

~· ·· · · · 

J 

Bilaga 1 
Handlingarna består av: 
Plankarta med bestämmelser samt illustration 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Miljöbedömnlng, beslut behovsbedömning 

Beslutsdatum 
Godkänd 

Antagen 

Lagakraft 

UPPRÄTTAD NOVEMBER 2007, REV. FEBRUARI2008 

Kim Hulten 
Bygg- och M lljöchef 

Brita Christiansen 
Kommunarkitekt 

Lina Magnusson 
Planarkitekt 

Nr: 

371 
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 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-12 KS2013/109 nr 2015.1460 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör  
0171-528 35 
anne-marie.engman@habo.se 

 

 
Granskning av detaljplan för del av fastigheten Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun, Uppsala län. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, §165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6:1 med fler. Eftersom beslutet om planuppdrag togs 
efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och Bygglagen 
(PBL 2010:900) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. 
Området är en fortsättning på befintlig bostadsbebyggelsestruktur inom 
Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som 
småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs utmed nya gator medan 
friare orienterade kvarter kan ordnas i områdets mellersta och östra del.  
I områdets västra och södra del hålls bebyggelsen något mer strikt i 
förhållande till gatan. Hus orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga 
gaturum formas. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar.  
I nordöstra delen av planområdet möjliggör planen uppförande av en 
förskola.  

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där 
anges att Bålsta skall förtätas. Väppeby äng pekas ut som utbyggnads-
område för bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 
att genomförande av aktuell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 
enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.  

Plansamråd 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18 att sända ut förslaget till detaljplan 
på samråd enl. Plan-och bygglagen. 5 kap.11 §  

Detaljplanen var på samråd under tiden den 28 april till 26 maj 2014. 
Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. De 
synpunkter som inkommit har behandlats i samrådsredogörelsen.  

Med anledning av inkomna yttrande har följande utredningar tagits fram: en 
översiktlig geoteknisk utredning, en trafik- och bullerutredning, och 
dagvattenutredning kompletterad, del 2. Planhandlingarna har kompletterats 
med information från de kompletterande utredningarna. 

Planbeskrivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om dagvatten recipient för planområdet, 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-12 KS2013/109 nr 2015.1460 

 

berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen 
påverkar miljökvalitetsnormer, med beskrivningen av ljudbilden för 
området och beräknade trafikmängder, uppgifter om antalet bostäder, om 
radonsäkert uppförande av byggnader.  

Grundkartan har uppdaterats och försetts med rutnätspunkter. Redaktionella 
ändringar av plankartan gjordes för att öka läsbarheten och förtydligande av 
bland annat huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats med befintliga 
ledningsrätter i området.  

Planförslaget förslås ställas ut enligt 5 kap § 18 Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2015-03-10 
– Planbeskrivning, daterad 2015-03-05 
– Illustrationsplan, daterad 2015-03-05  
– Samrådsredogörelse, daterad 2015-03-10 
– Lokalisering förskola, fyra alternativ, daterad 2015-02-23 
– Dagvattenutredning PM, Sweco 140221, kompletterad steg, 2015-02-18 
– Översiktlig geoteknisk undersökning, WSP,2014-08-25 
– Trafik- och bullerutredning Väppeby Äng, ÅF, 2015-03-05 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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NORMAL T PLANFÖRFARANDE 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet 

GRÄNSER 
------ Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
J. · . . . . · j Marken får inte bebyggas 

g 

u 

Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

Allmänna platser 
MARKENS ANORDNANDE (utformning av 
kvartersmark) 

HUVUDGATA 

LOKALGATA 

PARK 

QÅNGFARTSOMRÅD~ 

NATUR 

GCMVÄG 

Kvartersmark 
B 

s 

E 

Trafik mellan områden 

Lokaltrafik 

Anlagd park 

Trafik på fotgängamas villkor 

Naturområde 

Gång-, cykel- och mopedväg 

Bostäder 

Skola 

Tekniska anläggningar 

Mark och vegetation 
n 

parkering 

utfart 

Marken ska utföras med genomsläpplig yta för all möjliggöra 
fördröjning av vallen. 

Parkeringsplatser får anläggas. 

En utfart om max 6 meters bredd får anläggas mol Huvudgata 
(lindegårdsvägen). 

Ulfartsförbud från kvartersmark mol huvudgata (Lindegårdsvägen) gäller om inget annal 
anges. 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 
Placering 
Komplementbyggnader får uppföras i grupp eller separat. 

Utformning 
I Högsta antal våningar 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Markradonförekomst ska undersökas och grundläggningsmetoder anpassas efter resultat. 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1300 m'. 
Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om Utseende 
max 15 m' per lägenhet. 

f, Nätstation ska utföras med träliknande fasad och sadeltak. 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1500 m'. 

Slörsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 200 m'. STÖRN l N GSS KYD D 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 650 m'. 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 250 m'. vall och/eller plank Bullervall ochfeller bullerplank skall anordnas 

Slörsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1800 m'. •• 
största tillåtna byggnadsarea tör komplementbyggnader är 35o m'. ADM l N ISTRA T IVA BESTAM M ELSER 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 900 m'. Genomförandetid 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 100m'. 

S 
.. "llå b d fä" h db d .. 

1600 
, Genomförandeliden är 1 O år från den dag planen vinner laga kraft. 

torsta ti lna yggna sarea r uvu yggna er ar m . 

Slörsta tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnader är 500 m'. H uv ud man n as kap 
Slörsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 1650 m'. 
Marken får bebyggas med en envånings komplementbyggnad om Kommunen är huvudman för allmän plats 
max 15 m' per lägenhet. 

SkalaA11:1000,A31:2000 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100meter 

Upplysning 

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där 
människor vistas mer än tillfälligt skall utföras i radonsäkert 
uppförande. Detta följs upp i samband med bygglovprövning genom 
upprättande av kontrollplan. 

GRUNDKARTANs BETECKNINGAR 

1:44 
r-::::-1 ><"'711 lE::::] 

:::: ... 
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000.0 

Fastighetsgräns 

Fastighetsbeteckning. 

Bostad, uthus 

Väg 

Gångväg 

Nivåkurvor 

Rutnätspunkt 

Awägd höjd 

Ledningsräner 

--- Gällande detaljplanegräns GRANSKNINGSHANDLING 

HÅBO Handlingama bestär av: 
- Plankarta - Grundkarta 

KOMMUN - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning 

DETALJPLAN för del av fastigheterna 

Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 Beslutsdatum 
Godkänd 

VÄPPEBY ÄNG, BÅLSTA 

UPPGIFTER OM GRUNDKART AN: HABO KOMMUN UPPSALA LAN Antagen 

Grundkartan är upprättad genom utdrag ur och komplettaring av kommunens primärkarteverk. Grundkartan 
upprättades i januari 2014. 

Ajourföres av: Bygg- och miljöförvaltningen 

Koordinatsystem: SWEREF99 Zon 18.00 
Höjdsystem: Rikets 1900 (RHOO) 

UPPRÄTTAD MARS 2015 

Klas Ljungberg Klas Klasson 
Plan- och utvecklingschef Kommunar1<itekt 

Handlingen upprättad av Anna Mistrand 
Planarkitekt, Ettelva arkitekter 

Lagakraft 

Paulina Cifuentes Vargas 
Planar1<itekt 

Nr: 

425 
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  NORMALT PLANFÖRFARANDE 

PBL 2010:900 

Detaljplan för    DPL 425 

del av fastigheterna Väppeby 6:1 och   2015-03-05 

Väppeby 7:218, Väppeby äng,  

Håbo kommun, Uppsala län   GRANSKNINGSHANDLING 

 

 

PLANBESKRIVNING 

 

Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Väppeby äng. I förgrunden illustreras flerbostadshus i 

fyra våningar (till vänster) och flerbostadshus i två våningar (till höger), i bakgrunden syns radhuslängor i två 

våningar.  
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HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser 

Illustrationer 

Planbeskrivning 

Behovsbedömning 

Grundkarta 

Fastighetsförteckning 

Lokalisering förskola, fyra alternativ 

Dagvattenutredning PM Sweco 140221, kompletterad steg 2 150218       

Översiktlig geoteknisk undersökning WSP 140825                    

Trafik och bullerutredning, Väppeby Äng ÅF 150305 

 

PLANENS SYFTE 
OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförande av 

bostäder inom fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom 

Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl 

flerbostadshus som småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen 

läggs längs nya gator och friare orienterade kvarter kan ordnas i 

områdets mellersta och östra del. I områdets västra och södra del 

hålls bebyggelsen något mer strikt i förhållande till gatan. Hus 

orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga rum kan formas. 

Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 
OCH 5 KAP MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap 

som gäller lämplig användning av mark och vattenområden samt 5 

kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 

omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 

kap berörs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den 

tillkommande bebyggelsen inte bedöms innebära en väsentlig 

påverkan på miljön. 
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PLANDATA 

 
Läge 

 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen, 600 m väster om 

Bålsta centrum. Området avgränsas av Centrumleden i norr och ett 

bostadsområde som trafikmatas från Lindegårdsvägen i söder. I väster 

angränsar Väppebyberget och i öster Gröna dalen.  

 

Areal Planområdets areal är ca 5,3 ha. 

Markägoförhållanden Planområdet omfattar del av fastigheten Väppeby 6:1 och 7:218 

som ägs av Håbo kommun.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

 

Översiktliga planer Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där anges 

att Bålsta ska förtätas. Väppeby äng utpekas som utbyggnadsområde 

för bostäder och service (område 2 Gröna dalen).  

I den fördjupade översiktsplanen karaktäriseras den framtida 

bebyggelseutvecklingen i Gröna dalen av stadstypen småstad med 

fokus på gröna inslag. Områdenas struktur bör utformas småskaligt 

med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Genom Gröna 

dalen föreslås ett vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta 

centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill föreslås ett gångstråk 

inom en stadsparkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen 

och Centrum. 

Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen och området bedöms inte 

påverka några riksintressen. 

Program Detaljplanen har stöd i kommunens fördjupade översiktsplan för 

Bålsta tätort, varför särskilt program för detaljplanen ej upprättas.  

Detaljplaner, 
områdes- 
bestämmelser och 
förordnanden 

Planområdet omfattas av detaljplan för Väppeby äng (Dpl 239). 

Planen fastställdes 1992-10-17 och genomförandetiden har gått ut.  

Den norra delen av aktuellt område är i gällande detaljplan planlagt 

för parkändamål. Södra delen är planlagt för bostäder om två till tre 

våningar med största bruttoarea 3600 kvm ovan mark. Till 

bostadskvarteret ansluter en kortare lokalgata med tillhörande 

parkeringsområde. 

En ny lokalgata finns utlagd genom området från Centrumleden till 

Kalmarvägen, med en parallellgående gång och cykelväg. Enligt 

gällande detaljplan bör vissa hastighetsnedsättande åtgärder vidtas 

på den genomgående lokalgatan. Vägen bör även planeras med 

lägen för busshållplatser för en planerad kollektivtrafiklinje. Vid 

genomförande av detaljplanen har utbyggnad av lokalgatan inte 

utförts fullt ut. I samband med antagande av aktuellt planförslag 

ersätts delar av DPL 239 med denna detaljplan. För redan bebyggda 

och tomindelade områden inom södra Väppeby kommer DPL 239 

fortsätta att gälla. 

Strandskydd Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-

skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. I östra delen av planområdet 

sträcker sig ett båtnadsområde för Bålsta dikningsföretag av år 

1929. 

Behovsbedömning 
om betydande 
miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när 

de kan leda till betydande påverkan på miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av 

den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av 

resurser. 
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 En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av 

att en detaljplan ska miljöbedömas och en 

miljökonsekvensbeskrivning(MKB) upprättas. En 

behovsbedömning av detaljplanen har gjorts. 

 Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till 

länsstyrelsen för samråd och kommunens bedömning är efter detta 

samråd att planen inte bedöms medföra betydande påverkan på 

miljön med följande motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000- område 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 

MKB-förordningens första eller tredje bilaga. 

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån 

MKB-förordningens fjärde bilaga. 

 Eftersom planen inte anses medföra betydande miljöpåverkan 

upprättas ingen miljökonsekvensbeskrivning. I slutet på 

planbeskrivningen under avsnittet ”miljökonsekvenser” beskrivs 

vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan tänkas medföra. 

Kommunala beslut i 
övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 165) 

om uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1 mfl, Väppeby 

äng. Eftersom beslutet om planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så 

handläggs planen enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR 
OCH 
KONSEKVENSER 

 

Natur 

 

Mark och vegetation 

Området består av åkermark.  Marken har varit utarrenderad för 

jordbruksändamål. 

Geotekniska förhållanden 

Gröna dalen utgör botten av en dalgång och den del där området 

ligger sluttar flackt mot öster. Geologiska karta, SGU redovisar 

postglacial finlera inom området. Rikligt med sand och siltlager 

finns inom vissa områden i leran.  

 

Geologiska karta, SGU.  

Fyra geologiska utredningar har sedan 1970-talet gjorts i eller i 

angränsning till området. Bostadsområde Väppeby, Bålsta 

Grundundersökning togs fram 1972. Under 1990 gjordes ytterligare 

en översiktlig grundundersökning för Väppeby gärde. Den senare 

med utgångspunkt i den äldre. Undersökningarna redovisar att 

marknivån inom området varierar kraftigt från +4 till +40 och att det 

består av lera underlagrad av sand och grus. Grundvattennivån lutar 

mot öster och kan på vissa ställen läcka ut som så kallad artesiskt 

vatten. Undersökningen förordar en ytlig grundläggning för lättare 

byggnader (byggnader vars vikt understiger mindre än 1-2 ton/m2) 

medan tyngre byggnader förordas stödpålas till fast botten.                                  

Ytterligare en utredning, Översiktlig geoteknik för Bålsta centrum, 

utfördes 2011. Utredningen avgränsas utanför planområdet, gränsen 

ligger knappt 400 mot öster. Utredningen konstaterar att leran är 

känslig för sättningar och förordar bland annat att alla dränerande 

åtgärder och uppfyllning bör undvikas då det skulle kunna sänka 

grundvattenytan.  

För projektet har en specifik geoteknisk översiktlig undersökning 

utförts som bekräftar tidigare undersökningars bild (WSP 140825). I 

denna konstateras bland annat att det översta jordlagret består av 

mulljord med ringa tjocklek och därefter av lera i skikt med tunna 

sandskikt mellan. Slutsatsen av detta är att bostadshus bör 

grundläggas till fasta bottenlager (4-6 meter) med spetsburna pålar 

av stål eller betong. 
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 Risk för skred/höga vattenstånd 

Delar av området i Gröna dalen har stabilitetsproblem då det består 

av gyttjelera med dåliga stabilitetsegenskaper, samt eventuellt 

sulfidleror. Förstärkning av markstabiliteten bedöms behövas vid en 

utbyggnad.  

Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i 

Rikets höjdsystem 1900 (RH00) som område med sannolikhet för 

översvämning. Marken inom planområdet ligger som lägst på +5 

meter. Ingen risk för höga vattenstånd bedöms därför finnas. 

 Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns inom området.  

 Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser 

markradon då markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar 

eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande 

kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, 

förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 

Bq/m3. Ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 

 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Väster om området, i 

slänten upp mot Väppebyberget, finns två registrerade boplatser; 

Kalmar 107:1 och 112:1. Båda omfattas av gällande detaljplan. 

Arkeologisk förundersökning kommer tas fram för att avgränsa 

fornlämningarna i mer exakt utbredning. 

 

 

Fornlämningar väster om planområdet; aktuella för arkeologisk 

utredning. 
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Bebyggelseområden Bostäder 

Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som radhus 

med trädgårdsstadskaraktär, där hus i huvudsak förhåller sig till 

ordnade gaturum med förträdgårdar utåt och privata trädgårdar i 

kvarterens inre. Bebyggelsen läggs längs med gator men friare 

orienterade kvartersstrukturer kan ordnas ut i områdets mellersta och 

östra kvarter. Byggnader orienteras förhållandevis nära gata så att 

tydliga rum kan skapas. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 

våningar men kommer att domineras av byggnader om två våningar. 

Mindre inslag av icke störande verksamheter och service tillåts för 

att skapa trygghet över dygnet. Totalt innebär planens genomförande 

en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 bostäder.  

 

Illustrationsflygvy för möjlig variant av bebyggelsestruktur inom planområdet för 

tilltänkt byggherre; BoKlok 

Bebyggelsens karaktärsdrag 

Den tillkommande bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en 

blandning av hustyper så att området får ett levande intryck och en 

småskalig karaktär med anpassning till landskapets form. Rummen 

mellan husen skall bära trädgårdsstadens prägel av avgränsande och 

inramande häckar, planteringar och staket runt gårdar i 

mellanrummet – förgårdsmarken mellan gata och fasad. 
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Exempel på kringbyggda gårdar med trädgårdskaraktär om två våningar av 

flerbostadshus (BoKlok – Silverdal, Sollentuna). Inspiration och förlaga för 

bebyggelsen hämtad från Boklok. 

 

Inspiration och förlaga för bebyggelsen hämtad från Järla Sjö i Nacka kommun. 
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 Angränsande bebyggelse och terränganpassning 

Området angränsar i norr och öster till de öppna ytorna i Gröna 

dalen. Närmaste bebyggelse i söder är gruppbyggda flerbostadshus i 

två våningar. Husen har sadeltak i rött tegel. Kvartersområdet inom 

planen som angränsar till denna bebyggelse inrymmer ett knappt sex 

meter brett u-område längs dess södra gräns mot grannbebyggelsen 

som bildar en gränszon som ger möjlighet att anpassa marknivåerna 

mellan gammal och ny bebyggelse till varandra. 

I områdets sydvästra kant kommer den brantare terrängen att kräva 

en del anpassning av markplaneringen i form av slänter och kanske 

partivis lägre stödmurar innanför kvartersgräns. I angränsning till 

och strax utanför kvartersgräns anläggs ett avskiljande dike i syfte 

att minimera risken vid stora nederbördsmängder för stor 

ytavrinning av dagvatten in på kvartersmark mot bostäder. 

 

Principsektion av möjligt möte mellan kvartersmark och naturmark utanför 

planområdet i dess sydöstra del. 

 

Offentlig service - förskola 

I Bålsta centrum finns det mesta av områdets offentliga service med 

bland annat kommunal administration, skola, bibliotek, vårdcentral, 

polis och arbetsförmedling. Öster om området ligger den 

kommunala grundskolan Gröna Dalen med förskola - åk 9. 

Befolkningsprognosen inom och utanför planområdet visar på ett 

utökat behov av förskoleplatser på sikt i närområdet. Planen ger 

därför möjlighet för uppförande av en förskola inom den norra delen 

av planområdet, vilket är en lämplig placering med hänsyn till 

hämtnings- och lämningstrafik förbi anläggningen och vid allmän 

parkyta. För sådan trafik anläggs drop-offzoner längs med 

omgivande gator. Förskolan kan planeras utifrån Ur&Skurs koncept 

och dimensioneras för maximalt fyra avdelningar. Förskoletomten 

har därför getts en tomtstorlek på ca 2300 kvm.  
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Läge för förskola i planområdets norra utkant. 

 
Tillgänglighet 

Den nya bebyggelsen planeras så att de uppfyller 

tillgänglighetskraven enligt BBR i den yttre och inre bostadsmiljön. 

Ny bebyggelse ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt svensk 

lag. Även tillgängligheten utomhus, till exempel beträffande 

markens lutning vid entréer etcetera ska vara god. Den nya 

bebyggelsen planeras så att de uppfyller tillgänglighetskraven. Detta 

behandlas närmare i bygglovskedet. 

Skyddsrum Området ingår inte i någon skyddsrumsort. 
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Friytor Lek och rekreation - parkmark 

Centralt inom planområdet planeras för en mindre parkyta som 

anordnas som en lekpark. Denna planeras inrymma bland annat en 

pulkabacke och naturlekredskap. 

 

Referensbilder för utförande av parkyta inom planområdet.  

Det finns lekplatser i närområdet och Gröna dalens fria ytor utgör 

naturliga lek- och rekreationsområden. Vid Åbergs museum ligger 

även en lekplats och Buseum.  

Gröna dalens idrottsplats ligger på Badhusvägen. Där finns 

allvädersbanor. På arenan bedrivs framförallt friidrott av Bålsta IK. 

Det spelas också fotbollsmatcher på den upplysta arenan.  

Väster om området ligger Bålsta bangolf.  

 Naturmiljö 

Väster om planområdet ligger Väppebybergets skogsmiljö. Nordöst 

om planområdet och järnvägen finns Bålstaåsen och Upplandsleden 

ligger inom gångavstånd. Planområdet innehåller ytor som kommer 

att avsättas som parkmark.  

Strandskydd 

 

Inom planområdet finns inga vattendrag som omfattas av strand-

skyddsbestämmelserna i Miljöbalken. 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL
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 Gatunät  

Lindegårdsvägen byggs ut som matargata med anslutning till 

Centrumvägen i norr. En ny lokalgata sträcker sig genom området i 

nordöstlig riktning och länkar ytterligare an till Lindegårdsvägen 

med två östvästligt gående gator. Lindegårdsvägen utformas med 

gång- och cykelbana separerade från körbanan av ett trädplanterat 

flackdike. 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion 1:. 

 

 

Principsektion genom nord-sydlig lokalgata i detaljplan. Själva gatubredden 

kommer att vara 6,5-7,0 meter inklusive sidoområden. 

 

 

Gator och trafik 



14(24) 
 

 
De två gatorna i väst östlig riktning inom själva kvartersområdet 

utformas som gångfartsgator. Det innebära att biltrafik rör sig i 

gångfart och på de gåendes villkor. Trafikslagen är helt integrerade i 

gatumiljön. Den asfalterade körbanans sidoområden (detta gäller 

även lokalgatan i nord sydlig riktning) där bland annat möjlighet till 

boendeparkering ges inom kvartersmark, utförs med genomsläppligt 

material; markplattor, grus eller smågatsten. Gatulinjen bryts på ett 

par platser av genom sidoförflyttning för att ytterligare uppmuntra 

till låg fart genom området. 

 

Exempel på gångfartsgata som ”möbleras” med parkeringsplatser och 

markplattor för att signalera om förflyttning i låg hastighet. 

              

Sektion 2: Principsektion för gångfartsgator i detaljplan, med dagvattenmagasin, 

upphöjda plattlagda ytor och fasade kantstenar. 
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Gång- och cykeltrafik 

Idag saknas gång- och cykelväg utmed Lindegårdsvägen, trots 

gällande detaljplan. Den befintliga gång- och cykelväg som går från 

centrum fram till Lindegårdsvägen är idag välanvänd, framförallt av 

skolungdomar. En viktig korsningspunkt är den befintliga gång- och 

cykelvägen som går i norra delen av området och korsar framtida 

förlängning av Lindegårdsvägen. Planen föreslår att gång- och 

cykelnätet byggs ut och knyts ihop med de befintliga stråken. 

Lindegårdsvägen utformas med gång- och cykelbana separerade 

från körbanan av ett trädplanterat flackdike. Se Sektion 1 på 

föregående sida. Korsningspunkt för den befintliga gång- och 

cykelvägen utformas med fartdämpande åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor. Exempel på åtgärder 

kan vara avsmalning av körbana eller medveten ljussättning så att 

gående och cyklande syns ordentligt när de korsar vägen. 

 

Illustrationskarta över utformningen där gång- och cykelväg korsar 

Lindegårdsvägen.   

Kollektivtrafik 

Lindegårdsvägen byggs ut med anslutning till Centrumvägen i norr. 

Vägen planeras och dimensioneras för busstrafik. Kollektivtrafiken 

ses över årligen och tillskottet av bostäder kan leda till att en 

busshållplats skulle kunna ordnas i södra delen av planområdet. 

Preliminärt kan linje 303 eller linje 302 komma att gå igenom 

området och även stanna vid Åbergs museum, diskussion pågår med 

UL.  

Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om 

planområdet. Med direkttåg tar det knappt 30 minuter till 

Stockholms central och med pendeltåg tar det knappt 40 minuter. 

I takt med att Bålsta växer utvecklas även busstrafiken, för 

närvarande finns 12 busslinjer som trafikerar Bålsta. Vid 

Minigolfbanan ca 500 m väster om den planerade bebyggelsen 

ligger två busshållplatser, Minigolfbanan A och B.  
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 Busshållplatserna trafikeras av UL, buss 303 BÅLSTA TÄTORT, 

sträckan Bålsta station - Hagviken - Bålsta station. 

Parkering, varumottag och utfarter 

Angränsande bostadsfastigheter söder om planområdet har utfarter 

mot Lindegårdsvägen. Nya gator planeras inom planområdet så 

tillkommande fastigheter kan ordna utfarter. Gatorna ansluter till 

Lindegårdsvägen. Området planeras utifrån kommunens 

parkeringspolicy och att det ska finnas en parkeringsplats per 

bostad. För lägenheter om 2 rum och kök gäller dock 0,8 

parkeringsplats per bostad. Avsikten är att anlägga markparkering, 

vilket illustreras i planhandlingen. Generellt utfartsförbud från 

planområdet gäller mot Lindegårdsvägen. Planen tillåter dock en 

utfart från kvartersmark.  

Trafikbuller 

En bullerutredning med avseende på störningar från omgivande 

trafik har upprättats av ÅF Konsult på uppdrag av kommunen. Den 

visar på ekvivalenta (”genomsnittliga”) bullernivåer under 

riksdagens norm om 55 dBA vid bostadsfasad inom hela 

planområdet, dock med en viss osäkerhet i fri terräng (frifält utan 

fysiska åtgärder såsom plank eller vall) i på norrfasader av nya 

bostäder i områdets nordligaste del, närmast Centrumleden. Planens 

genomförande kan innebära behov av fysiska åtgärder såsom vallar 

längs med Centrumleden eller inramande skärmar för berörda nya 

bostadshus, i syfte att innehålla riksdagens norm vid fasad. Det 

ekonomiska ansvaret för genomförandet av sådana åtgärder åligger 

byggherren. 

 

Planöversikt över bullernivåer år 2025 (ekvivalent nivå) efter planens 

genomförande. Ljudnivåer vid fasad över 55 dB(A) innehåller ej den av riksdagen 

fastställda normen för bostäder 
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Trafikflöden 

Det nya området planeras med tre anslutningar till Lindegårdsvägen. 

Beroende på om målpunkten är norrut eller söderut förväntas, för 

vissa bostäder, olika anslutningar bli nyttjade. Även det nya området 

förväntas ha målpunkter norrut för 60 % av resorna. Det nya 

området lite mer än fördubblar det totala trafikflödet på 

Lindgårdsvägen. 

Den förväntade, totala trafiken för prognosår 2025 har beräknats för 

området. Inom planområdets tillkommande gatusträckor beräknas ca 

650-750 fordon per dygn trafikera och vid den tillkommande nya 

anslutningen av Lindegårdsvägen  till Centrumleden i norr beräknas 

trafikflödet till 750 fordon/dygn år 2025. 
 

 

 
Trafiken till anslutningen mot Kalmarvägen i söder beräknas öka 

med ca 270 fordon/dygn. 

Barnkonventionen Planområdet ligger i ett bostadsområde som inte är tungt trafikerat. 

Öster om området ligger grundskolan Gröna Dalen och inom 

gångavstånd finns lekplatser och naturliga platser för lek och 

utomhusaktiviteter på naturmark. Väppebybergets skogsmiljö utgör 

ytterligare en närbelägen lekmiljö där den sluttande marken ger 

möjligheter för bland annat pulkaåkning. I planförslaget finns 

mindre, skyddade gårdar och området planeras för en park med plats 

för lek.  

Teknisk försörjning Vatten och avlopp 

Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet. En stor huvudledning går igenom 

planområdet. 
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Dagvatten 

Kommunen har ansvar för dagvattenhanteringen inom området. 

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av 

kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas. Recipient för 

dagvatten är Kalmarviken i anslutning till Mälaren, ca en kilometer 

nedströmms från planområdet. Den kemiska statusen för denna 

vattenförekomst klassas som ej god på grund av förhöjda halter av 

kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Den ekologiska statusen 

betraktas däremot som god men med risk för försämring till 2015. 

Förorenat dagvatten är en utsläppskälla som kan försämra den 

kemiska och ekologiska statusen vid recipient, därför är det vid all 

planering av ny bebyggelse viktigt att planera för ett gott lokalt 

omhändertagande av dagvatten, liksom för att förhindra 

översvämningar vid höga vattenflöden. 

Planområdet har dåliga infiltrationsmöjligheter för dagvatten. I 

samband med planläggningen av området har en dagvattenutredning 

tagits fram. (Sweco Environment 140221, rev. 150218). I denna 

anges att en exploatering av området kommer att innebära högre 

dagvattenflöden än nuläget från området men att detta kan 

motverkas genom fördröjningsåtgärder inom planområdet. Sådana 

åtgärder kan utgöras av makadammfyllda diken längs med en del av 

gatunätet (flackdiken) och delvis genomsläppliga gatuytor liksom 

avledning till nedsänkta grönytor inom området. 

 Planen förskriver att parkeringsyta och gångyta längs med gatumark 

utförs som genomsläppliga ytor för att möjliggöra fördröjning av 

dagvatten (område märkt n i plankartan), se vidare sektion 2, sidan 

14. 

Öster om området finns en dagvattendamm för det befintliga 

bostadsområdet i södra delen av Gröna dalen. Dammen kan 

utnyttjas för det nya planområdet, men flödet till dammen får inte 

bli större än i dagsläget.  

 

Exempel på lokala metoder tillämpbara för planområdet; fördröjning av 

dagvatten genom växtbäddar på bostadsgårdar. 
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Huvudsakliga flödesriktningar för dagvattenavrinning genom planområdet enligt 

utredning. 

 
Värme 

Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 

2050 innebär bland annat att: 

1. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl 

föreligger. 

2. Förnybara energikällor skall användas framför fossila, där 

fjärrvärme ej är möjligt eller kostnadseffektivt. 

3. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepump 

rekommenderas där så är lämpligt och kostnadseffektivt. 

Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-

effektiv. 

 
El 

Eon svarar för elförsörjningen av området 

 
Tele och data 

Telia Sonera svarar för telenätet. För kabel-TV ansvarar Bålsta 

kabel TV. För fiberförsörjning ansvarar Lyssna och Njut och Bålsta 

kabel TV. 
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Avfall 

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns Renhållningsordning. 

Närmaste återvinningsstation med batteriholk finns vid simhallens 

parkering, ca 300 m nordöst om planområdet. Miljöhus kommer att 

placeras runtom längs med gator inom planområdet på 

kvartersmark, och på sådant viss att god åtkomst enligt gällande 

renhållningsordning åstadkoms. 

Trygghet och 
säkerhet 

Detaljplanen medför att miljön förtätas med nya bostäder i olika 

form. Utbyggnad enligt detaljplanen kan bidra till att öka trygghet 

och säkerhet genom att fler människor befolkar området. Närheten 

till skola, service och bostäder kan också främja tryggheten genom 

att utemiljön används under olika delar av dygnet. 

Miljökonsekvenser Åkermark tas i anspråk och ger ökad avledning av dagvatten. Detta 

kan uppvägas delvis av planering av våtmark i Gröna Dalen.  

Förslaget anses vara bidragande till hållbar stadsutveckling då det 

möjliggör relativt hög bostadstäthet i ett ganska centralt läge och 

genererar underlag för service.  

Bebyggelse i Gröna dalen ger konsekvenser för rekreation och 

landskapsbild då de öppna ytorna minskas genom förtätning.  

Trafikmängden ökar lokalt på vägar till det nya området och medför 

störningar inom planområdet och i begränsad utsträckning utanför. 

Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet 

och luftkvalitet. I och med planens kompensatoriska åtgärder för 

utsläpp av dagvatten från ny exploatering och anslutningen till 

befintlig gatuinfrastruktur med god kollektivtrafikförsörjning, så 

bedöms påverkan vara mycket måttlig på förutsättningarna för 

uppsatta miljömål. 

  

GENOMFÖRANDE 
 

Organisatoriska  
åtgärder 

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detaljplanen 

handläggs enligt nya plan-och bygglagen (2010:900). 

 Tidplan 

Granskning 2:a kvartalet 2015 

Antagande 4:e kvartalet 2015 

Detaljplanen kan som tidigast vinna laga kraft december 2015 under 

förutsättning att den inte överklagas. 
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 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga 

kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till 

den ändras eller upphävs.  

 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det 

innebär att kommunen inom planområdet ska ansvara för drift och 

skötsel av allmänna platser, gator, parker samt vatten och 

avloppsledningar.  

Reglering av utbyggnaden av gator och VA-ledningar inom 

planområdet regleras i exploateringsavtal mellan byggherre och 

Håbo kommun. 

E-on ansvarar för utbyggnad av el- och fjärrvärmenät inom 

planområdet. 

Övriga nätägare (bredband, tele) ansvarar för utbyggnad av sina 

ledningar inom planområdet 

 Avtal 

Kommunen och BoKlok Housing AB har ingått överenskommelse 

om exploatering av del av Väppeby 6:1. Ramavtal tecknades den 3 

juli 2013. Ramavtalet utgör en övergripande reglering av ansvar och 

kostnader vid framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och 

exploateringsavtal.  

Ett jordbruksarrende har funnits på marken som berörs av 

detaljplanen. Arrendet är uppsagt på den delen som berörs av denna 

detaljplan. 

 Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska träffas innan planen går till beslut för 

antagande.  

 
 
 
 
 
Konsekvenser av 
organisatoriska  
åtgärder 

Köpeavtal 

Köpeavtal kommer att upprättas utifrån respektive etapp som 

BoKlok Housing AB(/byggherre) bygger ut. Marken tillträds 

etappvis enligt överenskommelse i exploateringsavtal. 

Tidplan 

Avtalsprocesser ska vara färdiga för att detaljplanen ska kunna antas 

och genomföras.  
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Fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Berörda fastigheter 

Detaljplanen berör del av de kommunalägda fastigheterna Väppeby 

6:1 och 7:218 

Fastighetsbildning, ledningsrätt mm 

Ett antal fastighetsbildningar behöver genomföras inom 

planområdet för att få till de kvartersbildningar/fastigheter som 

planen möjliggör. 

Fastighetsbildningen till följd av planens genomförande 

(avstyckningar, bildande av gemensamhetsanläggningar) inom 

planområdet bekostas av byggherre enligt exploateringsavtal.  

Inom planområdet har Telia AB en ledningsrätt för Tele akt 03-

95:256.1. Rättighetens lägen överensstämmer inte med ledningens 

läge. Ledningsägare bekostar omprövningen av ledningsrätten.  

Inom planområdet har Håbo kommun en VA-ledning. Kommunen 

ansöker om ledningsrätt. Byggherre ska bekosta bildandet av 

ledningrätten inom kvartersmark. 

Kommunen ansöker om fastighetsbestämning avseende 

gränspunkten mot Väppeby 6:5, och denna skall vara klarlagd innan 

planen går upp för antagande. 

Ett avtalsservitut ska tecknas mellan Håbo kommun och byggherre, 

området som berörs är parkering med anslutning till parken. 

Kommunen vill ha åtkomst till parken från två håll. 

För kostnader på kommunal mark väster om planområdet för 

anläggande av avskärande dike i syfte att motverka 

ytvattenavrinning in på kvartersmark ansvarar byggherre och detta 

regleras i exploateringsavtal. 

Markavvattningsföretag 

Planområdet ingår i ett markavvattningsföretag ( se karta i 

Dagvattenutredningen sid. 6 ) med flera fastigheter kring Gröna 

Dalen. Markavvattningsföretaget användes under den tid då största 

delen av närområdet utgjordes av jordbruksmark och syftade till att 

genom samfälld utdikning i ett system mellan fastighetsmarker öka 

avkastningen i jordbruket. Kommunens bedömning är att planens 

genomförande inte innebär ytterligare påverkan på 

markavvattningsföretaget. Genom planerad exploatering i denna och 

omgivande markområden inom Gröna Dalen är 

markavvattningsföretaget ej längre meningsfullt och kommunen 

avser begära upphävande av företaget i samband med upprättande 

av planprogram för Gröna Dalen. 

Konsekvenser av 
fastighetsrättsliga 
åtgärder 

Genomförandet av planen innebär en tydlig markindelning av 

allmän platsmark och privat kvartersmark.  

Kommunen gör bedömningen att Telias ledning inte är placerad 

enligt ledningsrätten. Den har ett annat läge. Kostnaden för 

omprövning till ledningens rätta läge görs av ledningsägare. 
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Ekonomiska åtgärder 
 

Markersättningar 

Håbo kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid 

kommande markförsäljningar i området. Markförsäljningen av 

kvartersmark till BoKlok Housing AB sker etappvis. 

Planekonomi 

Kommunens kostnader för handläggning av detaljplan betalas av 

Boklok Housing AB i enlighet med tecknat planavtal. Boklok 

Housing AB bekostar dessutom genom plankonsult upprättande av 

planhandlingar samt de underlag som krävs för detaljplanens 

framtagande.  

I samband med att detaljplanen tas upp för antagande av 

Kommunfullmäktige ska en projektbudget fastställas. 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter erläggs enligt respektive ledningsägares 

gällande taxa. 

Bygglovavgift 

Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa. 

Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 

kommunen ökade driftskostnader.  

Exploatör 

Ansvaret för utbyggnaden av allmänna anläggningar inom 

planområdet, såsom gata, vatten och avlopp samt el bärs av 

byggherren. Detta regleras i exploateringsavtal. 

Konsekvenser av 
ekonomiska åtgärder 

 

Kommun 

Efter utbyggnad av allmänna platser inklusive vatten och avlopp får 

kommunen ökade driftskostnader.  

Exploatör 

Byggherren bär det ekonomiska ansvaret för genonförandet av 

planen vilket kommer att bli en del av boendekostnaderna för 

tillkommande bostäder. 

Tekniska åtgärder 
Värme 
I Lindegårdsvägen finns fjärrvärmeledningar för anslutning. 

 
Avfall 

Hämtning av avfall i den sydvästra delen av planområdet sker från 

gemensamt uppsamlingsställe mot Gårdsgatan. 
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Tekniska utredningar 

En dagvattenutredning är framtagen för området (Sweco PM 2015-

02-18) och redovisas under rubriken Dagvatten.  

Projektering av gata, VA-, dagvattenanläggningar, el och fjärrvärme 

ska ske i samråd mellan BoKlok (byggherren), Håbo kommun och 

E-on.  

 

En översiktlig Geoteknisk utredning har utförts av WSP, rapport 

10200413. Denna rekommenderar geoteknisk medverkan under 

resterande planerings- och projekteringsprocess. 

Radon 

Ny bebyggelse skall utformas på radonsäkert sätt och i samband 

med bygglovansökningar skall radonundersökning utföras. 

Buller 

Planen medger uppförande av vall eller plank inom Naturområde 

mot Centrumleden. Överenskommelse om placering och utformning 

regleras i Exploateringsavtal. 

Avskärande dike 

Ett dike behöver anläggas i väster för att omhänderta dagvatten från 

området väster om planområdet.  Överenskommelse om detta 

regleras i Exploateringsavtal. 

Konsekvenser av 
tekniska åtgärder 

Utredningarna är till för att säkerställa detaljplanens genomförbar-

het. Om dessa är kända under planarbetet så kommer det inte som 

en överraskning under genomförandet. 

Eventuella kompletterande tekniska utredningar ska ombesörjas och 

bekostas av Boklok Housing AB.  

Medverkande 
tjänstemän 

Planhandlingarna har upprättats av  

Ettelva Arkitekter AB i samarbete med tjänstemän inom 

Håbo kommun och med  Reierstam arkitektur & 

projektutveckling AB, som också gjort illustrationer och 

planstruktur för området. Från BoKlok har  

 medverkat. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter genom 

har bistått Håbo kommun i granskning av 

planhandlingen. 

Bålsta i mars 2015 

Håbo kommun 

 

 

 

Klas Ljungberg Anne-Marie Engman 

Plan- och utvecklingschef  Mark- och exploateringsingenjör 

 

 

Paulina Cifuentes Vargas 

Planarkitekt 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-03-10 KS 2013/109 nr 2015.1578  

  

 

 

 

Förslag till detaljplan för fastigheten Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby 
äng, Håbo kommun, Uppsala län, upprättat i februari 2014 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse den 28 april 2014 varit utsänt för samråd till och 

med den 26 maj 2014. Ett samrådsmöte ägde rum den 13 maj, kl.17.00-19.30, i kommunhuset. 

18 personer närvarade på samrådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall 

Eldistribution AB.  

Sammanfattning av inkomna yttranden 

Inkomna yttranden omfattar många olika aspekter men de som framför allt tas upp är förskolans 

placering och påverka, trafik och buller, dagvatten samt förtydligande av genomförandeskedet. 

Det efterfrågas också en bedömning av dagvattnets påverkan på Mälaren och 

miljökvalitetsnormer (MKN) samt en trafikprognos och en bedömning av bullerpåverkan.  

Yttranden behandlar även exploateringens negativa inverkan på närmiljön till följd av framförallt 

ökad trafik. Det finns en oro bland de boende i närområdet för ökad genomfartstrafik i och med 

Lindegårdsvägens förlängning och planeringen av förskola i området. Det finns även ett 

missnöje med ännu ej färdigställd byggnation i närområdet och övriga delar av kommunen. 

Andra synpunkter som tas upp av de boende är oro för störningar under byggskedet och 

försämrad utsikt. 

Ändringar efter samrådet 

Planhandlingarna har kompletterats efter inkomna yttranden med information från 

kompletterande utredningar (geoteknisk utredning, dagvattenutredning del 2, bullerutredning 

med trafikprognos). Planbeskrivningen har genomgott redaktionella ändringar samt 

kompletterats med information om dagvatten recipient för planområdet, berörda 

miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen påverkar miljökvalitetsnormer, med 

beskrivningen av bullerbilden för området och beräknade trafikmängder, uppgifter om antalet 

bostäder, om radonsäkert uppförande av byggnader.  

Genomförandefrågorna har kompletterats med information om vilka organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på 

ett samordnat och ändamålsenligt sätt.  

Grundkartan har uppdaterats och försetts med rutnätspunkter. Redaktionella ändringar av 

plankartan gjordes för att öka läsbarheten och förtydligande av bland annat huvudmannaskap. 
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 Datum Vår beteckning 

 2015-03-10 KS 2013/109 nr 2015.1578 

 

 

Plankartan har kompletterats med befintliga ledningsrätter i området.  

Inkomna yttranden 

Nedan sammanfattas inkomna yttranden med synpunkter på förslaget. Inkomna yttranden 

redovisas också i sin helhet i originaltext i bilaga. På följande sidor finns kommentarer till 

inkomna skrivelser. 

1. Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga nr 25) 

Synpunkter på detaljplanen 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om recipient för planområdet, 

berörda miljökvalitetsnormer (MKN) och en bedömning av hur föreslagen exploatering 

påverkar MKN.  

Kommunen har hanterat dagvattenfrågan genom en bra dagvattenutredning och lämpliga 

planbestämmelser. Det är viktigt att kommunen följer rekommendationen i utredningen 

och utreder vilken kapacitet dagvattendammen har för att ta emot det vatten som ändå 

kan komma att behöva avledas från området.  

Buller 

Av planhandlingarna framgår att en ny huvudgata planeras genom planområdet som 

bildar en förbindelse mellan Kalmarvägen och Centrumleden. Planbeskrivningen behöver 

kompletteras med information om beräknade trafikströmmar på den nya huvudgatan och 

en bedömning av bullerpåverkan från gator inom och utanför planområdet.  

Markavvattningsföretag 

En del av planområdet berör Väppeby-Bålsta dikesförening (CK 0161). När en detaljplan 

påverkar ett markavvattningsföretag ska detta belysas tidigt i planprocessen. 

Fastighetsägare som ingår i markavvattningsföretag ska betraktas som sakägare. I 

planhandlingarna ska det framgå att markavvattningsföretaget påverkas och hur detta ska 

hanteras, t.ex. om det krävs att företaget omprövas eller upphävs. Om det aktuella 

företaget inte längre fyller någon funktion rekommenderar Länsstyrelsen att företaget 

upphävs.  

Svar 

Dagvattenutredning – MKN 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om dagvatten recipient för 

planområdet, berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen 

påverkar miljökvalitetsnormer  

Dagvattenutredningen redovisar att dammen är dimensionerad för 2 års regn och det är 

detta som är dammens teoretiska kapacitet. Plan-och utvecklingsavdelningen anser inte 
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att dammen behöver utredas vidare, det är ett kommunalt ansvar att dammen är rätt 

dimensionerad och det ingår inte i uppdraget för denna dagvattenutredning. 

Bullerutredning 

Den nya HUVUDGATAN som är en förlängning av befintlig Lindegårdsväg görs om till 

LOKALGATA i granskningshandlingen. Plan- och utvecklingsavdelningens motivering 

till ändringen är att i gällande plan är gatan en LOKALGATA. En bullerutredning har 

upprättats och bifogas till granskningen. Planbeskrivningen har kompletterats med 

beskrivning av bullerbilden för området och beräknade trafikmängder. 

Markavvattningsföretag 

Sakägarförteckningen utökas utifrån båtnadsområdet och kostnadsfördelningslängden. 

Material lämnas till lantmäterimyndigheten som upprättar sakägarförteckningen. 

Planbeskrivningen uppdateras med information hur planen påverkar 

markavvattningsföretaget och hur kommunen tänker hantera företaget. I samband med 

planprogram för Gröna Dalen kommer kommunen påbörja upphävande av företaget.  

 

2. Lantmäteriet (bilaga nr 19) 

Synpunkter på detaljplanen 

Plankarta med bestämmelser 

I plankartan finns ett x-område inom kvartersmark avsedd för ”allmän gång- och 

cykeltrafik”. Eftersom området är avsett för allmänna ändamål och det i detaljplanen är 

kommunalt huvudmannaskap bör detta område ändras till allmän platsmark.  

 

Fastigheten Väppeby 6:1 belastas av ledningsrätt för tele, akt 03-95:256:1. Ledningens 

exakta läge behöver vara klargjort innan planen antas så att dess sträckning är inom det  

u-område som bildas. Den bör också redovisas på plankartan.  

 

Plankartan och planbestämmelserna bör förtydligas gällande koordinatkryss och 

mätklass, fornlämningsområde, huvudmannaskap, förskola och butiker (icke störande 

verksamheter) och ev. 3D-fastighetsbildning.  

 

Planbeskrivning 

 

Pågående arrende måste sägas upp innan fastighetsbildning kan genomföras. 

Planbeskrivningen bör förtydligas gällande gemensamhetsanläggning för parkområdet 

och ledningsrätt. Kostnadsfördelning för fastighetsbildning bör klargöras och om 

exploatören även ska bekosta bildande av gemensamhetsanläggning med 

samfällighetsförening, bildande av ledningsrätt samt omprövning av ledningsrätt.  
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Grundkarta och fastighetsförteckning 

Planområdets gräns i söder mot fastigheten Väppeby 6:5 är något oklar. Detta kan 

komma att innebära att fastighetsbestämning av gränsen kan bli nödvändig i samband 

med avstyckning av bostadsfastigheter mot denna gräns.  

Fastighetsförteckning saknas i samrådshandlingarna. Grundkartan bör förtydligas med 

mätklass och grundkartans beteckningar bör ses över samt kompletteras med övriga 

beteckningar som finns i grundkartan. 

Svar 

Plankarta med bestämmelser 

Plankartan förtydligas med avseende på koordinatkryss, huvudmannaskap m.m. Synpunkt 

angående x-område inom kvartersmark beaktas och området ändras till allmän platsmark. 

I övrigt har kompletterats plankartan med befintliga ledningsrätter i området.  

Planbeskrivning 

Avsnittet angående genomförande i planbeskrivningen förtydligas angående befintlig 

ledningsrätt inom planområdet och hanteringen av denna. Gemensamhetsanläggning för 

parkområdet är inte längre aktuell. 

Grundkartan uppdateras och förtydligas 

Arrendet är uppsagt på den delen som omfattar denna plan. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

Ansökan om fastighetsbestämning i planområdets södra del har lämnats in, ärende nr 

C14706. 

 

3. Tillståndsnämnden, Bygg- och miljöförvaltningen, Håbo kommun (bilaga nr 26)  

Synpunkter på detaljplanen 

Miljöbedömning 

Bygg- och miljöförvaltningen instämmer att planförslaget inte bedöms medföra 

betydande påverkan på miljön. Bedömningen bör kompletteras med tydligare argument 

varför så är fallet, och vilka områden som ändå har bedömts angelägna att närmare utreda 

och redovisa konsekvenserna för i planhandlingarna.  

Föreslagen bebyggelse 

Det kan vara en bra information att i planbeskrivningen redovisa antalet lägenheter och 

planerad upplåtelseform.  
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Utformningen och skalan på den nya bebyggelsen upplevs väl anpassad till omgivande 

bebyggelse i söder, en utmaning är mötet mot det öppna landskapet. I den västra delen 

som vetter mot Väppebyberget medges 3-4 våningar. Det mötet bör särskilt 

uppmärksamhet läggas för att erhålla en så bra övergång som möjligt. Det vore önskvärt 

med fortsatta studier kring detta från landskapsarkitekt.  

Inom kvartersmark tillåts förutom bostäder även inslag av handel och verksamheter, 

utbredningen av handel och verksamheter bör förtydligas. Handel bedöms inte lämpligt 

inom området.  

Föreslagen lokalisering av förskola bedöms inte lämplig utan bör studeras vidare.  

Byggrätten inom kvartersmark föreslås regleras som största tillåtna bruttoarea ovan mark, 

medan bygg- och miljöförvaltningen skulle föredra att det är byggnadsarea som regleras 

vilket underlättar vid kommande bygglovhantering. 

Trafik, buller, parkering och trafiksäkerhet 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att de lokalgator som försörjer de nya 

bostadskvarteren bör ges ett enskilt huvudmannaskap. Det finns risk för oklarhet i 

driftsfrågan. Ambitionen att ha gångfartsområde längs hela gatunätet kan ifrågasättas. 

Dessutom måste det finnas utrymme för att lägga snö längs dessa gator.  

Bullersituationen från trafiken bör kompletteras så att det tydliggörs om det finns behov 

av bullerdämpande åtgärder eller ej. Bullerutredning erfordras. 

Den förlängda Lindegårdsvägens anslutning mot Centrumleden bör justeras något för att 

säkerställa att bilförare verkligen stannar upp innan utfart och korsningen med gång- och 

cykelvägen bör ses över för att utformas trafiksäkert.  

Avfall 

Det vore en fördel om det på lämpligt sätt kunde planeras in miljöhus bland den nya 

bebyggelsen för att undvika en stor mängd mindre avfallskärl utspridda inom området. 

Byggrätt för miljöhus bör läggas till på plankartan.  

Värme 

I planbeskrivningen beskrivs flera möjliga uppvärmningssätt och vid användning av 

kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning ska ackumulatortank 

installeras. Ur miljö- och hälsoaspekt bör sådant uppvärmningssätt inte alls vara tillåtet i 

tättbebyggt område. 

Radon 

I planbeskrivningen konstateras att den nya bebyggelsen ska utföras radonsäkert. Det 

vore bra om det även förs in en tydlig upplysning om radonrisk i plankartan med 

koppling till krav på radonsäkert utförande så som det beskrivs i planbeskrivningen.  
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Fornlämningar 

Planbeskrivningen bör kompletteras med karta som visar var den aktuella fornlämningen 

är belägen.  

Dagvatten 

I dagvattenutredningen beskrivs flera sätt att ta hand om dagvatten lokalt. Det är bra om 

det tydliggörs till granskningsskede hur dagvattnet fördröjs och hur planerade åtgärder 

samspelar med höjdsättning av gator och omgivande mark.  

För dagvatten föreslås endast fördröjning och inte något behov av rening, detta trots att 

planområdet är beläget i ett område där behov av rening ska beaktas enligt 

dagvattenpolicyn. Den befintliga angränsande dagvattendammens kapacitet och dess 

reningseffekt bör utredas.  

Gällande detaljplaner 

Planområdet berörs av en gällande detaljplan, med det framgår inte om det finns en 

parallell process med upphävande av denna eller inte. 

Svar 

Miljöbedömning 

Plan- och utvecklingsavdelningen justerar skrivningar i planbeskrivningen efter samråd 

med Kommunarkitekt. 

Föreslagen bebyggelse 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om antalet bostäder.  

Planbestämmelsen B renodlas till att enbart omfatta bostäder och byggrätten justeras 

enligt bygg- och miljöförvaltningens önskemål.  

Planbeskrivningen tydliggörs med beskrivning kring övergången i den västra delen av 

området samt hur detaljplanen hanterar höjdskillnader och hur anpassningar görs mot 

marken väster om planområdet. 

Förskolesplacering 

Förskolan har fått en ny placering. En analys av dess alternativa placeringar med 

utvärdering redovisas som bilaga till planbeskrivningen.  

Trafik, buller, parkering och trafiksäkerhet 

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att det inte föreligger några särskilda skäl varför 

inte kommunen ska vara huvudman för allmänna platser inom aktuell detaljplan, 

framförallt då kommunen är huvudman i omkringliggande detaljplaner i Väppeby äng 
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området. Kommunalt huvudmannaskap för detaljplanen kvarstår och förtydligas på 

plankartan. 

Handlingarna har kompletterats med en trafik- och bullerutredning. 

Korsningen mellan Lindegårdsvägen och befintlig GC-väg redovisas på 

illustrationskartan samt i planbeskrivningen. En sidoförskjutning görs för att sänka 

hastigheten. Detaljutformning av korsningen sker vid projekteringen av gatan. 

Illustrationsbild redovisas i planbeskrivningen. 

Avfall 

Byggrätten för miljöhus innefattas i största tillåtna byggnadsarea för 

komplementbyggnader som redovisas för respektive kvarter.  

Illustrationsplan redovisar placering. Plankartan har kompletterats med upplysande text.  

Värme 

Planbeskrivningen ändras i denna del. Avsnittet utgår.  

Radon 

Bostadsbyggnader samt förskola och andra byggnader där människor vistas mer än 

tillfälligt skall utföras i radonsäkert uppförande. Detta följs upp i samband med 

bygglovsprövning genom upprättande av kontrollplan. 

Fornlämningar 

Planbeskrivningen har kompletterats med kartbild över fornlämningar väster om 

planområdet. I gällande plan som fortsatt gäller för kvarvarande mark är 

fornlämningsytorna markerade. 

Dagvatten 

Planbeskrivningen uppdateras med hur dagvattnet fördröjs och hur detta samspelar med 

höjdsättningen av gator. 

Dammens kapacitet, läs svar vid synpunkt nr 1 

Dagvattendammars reningseffekt är väldokumenterad i olika forskningsprojekt. Det som 

utreds i dagvattenutredningen är vilka föroreningar som detaljplanen genererar och vilken 

reningseffekt dagvattenåtgärderna har i detaljplanen. 

Gällande detaljplaner 

Plan- och utvecklingsavdelningen avser inte att upphäva gällande plan där 

fornlämningsytor finns utmarkerade. Dessa områden ligger utanför det aktuella 

detaljplanområdet.  
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4. Räddningstjänsten Enköping-Håbo (bilaga nr 3) 

Synpunkter på detaljplanen 

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

och utformat i enlighet med VAV P76. 

Svar 

Synpunkten noteras och tas med vidare i projekteringen. Förnärvarande finns närmsta 

brandpost 70 meter söder om dagvattendammen.  

 

5. UL, Landstinget i Uppsala län (bilaga nr 2) 

Synpunkter på detaljplanen 

För att busstrafik ska vara möjlig på Lindegårdsvägen ska körbanan vara 7 meter. 

Utformningen av hållplatser och gång- och cykelvägar behöver diskuteras vidare. 

Kommunen bör överväga att sänka parkeringstalet för området då det planeras att 

försörjas med kollektivtrafik.  

Det saknas uppgifter om hur många bostäder som kan komma att byggas i planområdet. 

Ändra i planbeskrivningen om ”Upplands lokaltrafik” till UL.  

Svar 

Planbeskrivningen uppdateras med antal bostäder i området.  En avstämning har skett 

med UL, vägbredden ökas. Parkeringstalet styrs av kommunens riktlinjer från 2003. 

Lindegårdsvägen kommer att vara en lokalgata med genomfart förbjuden vilket inte 

kommer att omfatta buss i lokaltrafik. 

  

6. Ambulansen Enköping/Håbo (bilaga nr 8)  

Synpunkter på detaljplanen 

God framkomlighet för utryckningsfordon önskas och bygg inte dessa fastigheter med 

branta trappor utanför såsom det är gjort på Lindegårdsvägen p.g.a. att det inte går att 

bära de drabbade med bår då trapporna är för branta och smala.  

Finns det hiss i några av de fastigheter som är 2-4 våningar? Gör i så fall dessa hissar så 

stora att vi kan ha en patientbår med.  

Gör breda trappor inne i trapphusen, tydliga husnummer på alla fasader och om grind 

sätts upp för att skydda området från objudna gäster använd då en grind som går att 

öppna/låsa med en så kallad brandskåpsnyckel.  
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Svar 

Nybebyggelse och markplanering hanteras i bygglovskedet och kommer att uppfylla 

kraven på tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen. 

  

7. Naturskyddsföreningen Håbo (bilaga nr 17) 

Synpunkter på detaljplanen 

Trafiklösningen där huvudgatan från området ska korsa befintlig cykelbana befaras 

medföra trafikolyckor. Korsningen bör byggas planskilt, detaljplanen bör kompletteras 

med en trafikutredning som särskilt belyser hur anslutningen mot Centrumleden och 

passagen över gång- och cykelvägen längs Centrumleden ska fungera och utformas.  

Att bördig åkermark (som i det här fallet) tas i anspråk för bostadsbebyggelse anser vi 

olämpligt ut livsmedelsförsörjningssynpunkt. Å andra sidan är det bättre att bygga 

bostäder i ett centrumnära läge och där det finns tillgång till kollektivtrafik inom 

gångavstånd än i perifera lägen, där även risken finns att områden med höga naturvärden 

tas i anspråk.  

Den befintliga konstgräsplanen intill den östra delen av planområdet skapar och kommer 

även i framtiden skapa ett relativt stort behov av parkeringsplatser för motorfordon, detta 

bör tillgodoses inom ramen för denna detaljplan.  

Svar 

Korsningen mellan Lindegårdsvägen och befintlig GC-väg visas på illustrationskartan. 

En sidoförskjutning görs för att sänka hastigheten. Detaljutformning av korsningen sker 

vid projekteringen av gatan. Illustrationsbild redovisas i planbeskrivningen. 

Plan- och utvecklingsavdelningens bedömning är att kommunen inte tar bort åkermark. 

Den yta som till största delen planändras genom detta planförslag är planlagd som 

parkmark och inte åkermark. Åkermarken skulle ha varit en parkyta som kommunen inte 

byggt ut. Plankartan förtydligas med bild med gällande detaljplan. 

Området kommer att trafikförsörjas med en busslinje som kommer att köra 

Lindegårdsvägen. Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer att en del boende i 

Väppeby äng området kommer att lämna bilen och ta bussen när det alternativet finns. 

Detaljplanen kommer inte att medge infart till fotbollsplanerna från Lindegårdsvägen. 

Besökare till fotbollsplanerna parkerar fortsättningsvis vid grusparkeringen mellan 

Idrottsplatsen och Gröna dalen skolan.   

Hantering av konstgräsplan och parkeringsplatser hanteras i planprogram för Gröna 

dalen. Detta är ett pågående planärende. 
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8.  TeliaSonera Skanova (bilaga nr 4) 

Synpunkter på detaljplanen 

Teliasonera Skanova har markförlagda anläggningar som går genom detaljplaneområdet, 

ledningar är betydande då de har viktiga samhällsfunktioner. Det finns även ett betydande 

kanalisationsstråk utmed huvudgatan.  

Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flytt. Om skydd eller flytt av telekablar krävs i samband med exploatering 

får den initierade partnern bekosta detta.  

Svar 

Plankartan har kompletterats med ledningsrättens läge. Ledningens verkliga läge är 

belägen inom detaljplanens u-område utmed befintlig GC-väg enligt Skanovas karta. 

 

9. Eon Elnät Stockholm (bilaga nr 7) 

Synpunkter på detaljplanen 

E.ON Elnät behöver placera ut en nätstation inom området, bifogad plankarta visar 

ungefärligt önskemål.  

Svar 

En nätstation placeras ut på plankartan med beteckning E. 

 

10.  Bostadsrättsföreningen Boklok Väppeby Äng (bilaga nr 23) 

Synpunkter på detaljplanen 

Ökad trafik kommer att påverka vårat område, boende i områden runt omkring oss, t.ex. 

Prästberget och Torsberg, kommer att använda Lindegårdsvägen som en snabbare 

genomfart ner till centrum. Besökande till och från Åbergs museum kommer med 

sannolikhet även öka trafiken på Lindegårdsvägen. Ökad trafik morgon och kväll innebär 

en ökad miljöpåverkan och en ökad trafikfara, definitivt med anledning av att det 

planeras en förskola.  

Cyklande barn till Gröna Dalen skolan- osäker miljö. 

Det är bättre om Lindegårdsvägen är avstäng för genomfartstrafik och att det eventuella 

nya området får sin infart från Centrumleden.  
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Förskolan ligger konstigt planerat med avseende på utomhusmiljö, parkeringar för 

leveranser, personal och föräldrar.  

Förutsätter att en ny markundersökning görs då grundvattennivån har förändrats sedan 

1990.  

Vi har stora och många problem med våra fastigheter, som Skanska byggt, på grund av 

fuskbygge och slarv speciellt på taken, avloppen och fasaderna. Då vi har väldigt många 

problem med våra fastigheter idag önskar vi inte att Skanska bygger ännu ett område med 

genomgående problem.  

Svar 

Ökande trafik 

Lindegårdsvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik med undantag för 

busstrafik i Linjetrafik. Detta innebär att den befintliga bebyggelsen, förutom den redan 

befintliga ljudnivån, kommer att påverkas av ljudet från busstrafiken. Plan- och 

utvecklingsavdelningen gör bedömningen att Lindegårdsvägen inte kommer att bli en 

smitväg för boende vid Prästberget och Torsberg utan bedömningen görs att dessa 

huvudsakligen kommer att använda Kraftleden, Centrumleden eller Kalmarvägen. De 

boende i dessa områden kan också välja att ta bussen ner till centrum. Plan- och 

utvecklingsavdelningen tror på en motsatt effekt att boende i Väppeby äng området 

kommer att lämna bilen hemma och istället ta bussen. Besökande till Åbergs kan med 

enkelhet ta bussen till museet. Besökande med bil ska parkera på museets parkering vid 

Kalmarvägen och ska inte nyttja Lindegårdsvägen.  En ny placering av förskola kommer 

inte att orsaka ökad trafik inom Väppeby äng området.  

Osäker miljö- cyklande barn 

Under byggtiden kan alternativ cykelväg anordnas. 

Planprogram pågår för Gröna Dalen. I det arbetet finns tankar på genare gång- och 

cykelvägar mot centrum. 

Förskola 

Läs svar vid synpunkt nr 3. 

Markundersökningar 

En ny översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts. Denna kommer att bifogas 

granskningshandlingarna. Ytterligare undersökningar kommer att göras under projektets 

gång.  

Befintliga BoKlok hus 

Synpunkterna på befintliga BoKlok hus är ingen planfråga.  BoKlok och befintlig 

BoKlok Brf för en dialog i frågan. 
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11 (bilaga nr 5, 9, 13, 10, 11, 14, 15) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vill protestera mot det planerade bygget och hoppas att det dras tillbaka med följande 

argument: 

1. Det behövs fler billiga centrumnära hyresrätter och inte fler dyra bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att göra klart alla pågående husbyggen som ej 

blivit färdigställda/sålda på bl.a. Åkervägen, Viby äng och vid Kalmar kyrka. 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det öppna 

landskapet – vi som bor här har valt området just p.g.a. att det är ett satellitområde 

med öppna gröna ytor. Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där blir en 

småstad som visionen anger.  

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att öka markant i 

området med så många boende, bilar och trafik till och från förskolan. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, det saknas 

även parkering för personal och föräldrar.  

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen/Åkervägen kommer att öka vilket påverkar 

vår miljö och trafiksäkerhet.  

7. Skanskas BoKlokhus har en hel del fel och brister, tyvärr inte vad vi önskat med 

tanke på att de är relativt nybyggda.  

Svar 

1. Upplåtelseform är inget kommunen kan reglera i detaljplanen. Detta hanteras 

avtalsmässigt mellan kommunen och den som ska köpa marken.  

Planering för bostäder i Centrum pågår. Detaljplanearbete kommer att pågå under 2015. 

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att det är viktigt att det finns ett varierat utbud av 

bostäder med olika upplåtelseformer. 

Ytterligare hyresrätter kommer att komma i Väppeby äng området. Planarbete pågår för 

området bredvid Åkervägen, öster om detta planområde. 

2. Plan- och utvecklingsavdelningen delar uppfattningen att berörda områden inte 

färdigställts. Det finns ingen klausul om att kommunen har rätt att återköpa marken av 

byggherren.  

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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BoKlok som ska köpa mark av kommunen, kommer att köpa marken etappvis vilket göra 

att kommunen på ett annat sätt kan ställa krav på företaget att färdigställa området i en 

viss takt. Detta regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och köparen ( BoKlok). 

Viby äng är ett område som kommer att byggas ut under många år och det finns inte 

detaljplaner för samtliga etapper.  

Detaljplanen vid Kalmar Kyrka vann laga kraft 2012-12-12. Utbyggnad av vägar och VA 

har påbörjats och bebyggelsen kommer att pågå ett antal år. 

3. Håbo kommun ligger i en tillväxtregion som har ett stort bostadsbehov. Detta behov 

avses uppfyllas med komplettering av ett sen tidigare påbörjat bostadsområde 

tillsammans med bl.a. förtätning i centrala Bålsta kring resecentrum och med nya 

bostäder på ömse sidor av Stockholmsvägen. Behov för öppna gröna ytor mitt i centrala 

Bålsta identifieras genom ett påbörjat arbete med detaljplanprogrammet för hela Gröna 

dalen, fr.o.m. Gästhamnen t.o.m. Västerängen. Avsikten med planprogrammet är att 

bevara öppna gröna ytor i form av en ny stadspark med stora möjligheter för aktiviteter 

av olika slag året runt. Detta ska tillsammans med förtätning i centrala Bålsta och med 

komplettering av före detta sattelitområden i omgivningen utgöra Bålsta som en småstad 

med hög kvalitet. Stadsparken i Gröna dalen ska tillförsäkra att bebyggelse i Väppeby 

äng behåller sin karaktär som ett sattelitområde fast mer integrerad i stadsvävnad på alla 

sätt och vis. 

4. En trafik- och bullerutredning kommer att bifogas planhandlingarna till 

granskningsskedet. 

5. Förskolan har fått en ny placering, vilket innebär att den befarade trafikökningen, inom 

området, kommer att utebli. Förskolans placering är fördelaktig ur kollektivtrafik-

synpunkt. Dess närhet till centrum och till kommunens GC–väg innebär att även cyklister 

gynnas. I anslutning till förskolan finns gatuparkering samt parkering för personalen. 

6. Gällande detaljplan medger att en väg kan byggas till Centrumleden. Lindegårdsvägen 

kommer att vara avstängd för genomfartstrafik med undantag för busstrafik i Linjetrafik. 

Enbart boende i området ska nyttja vägen till sina respektive bostadsområden. Miljön 

påverkas av de boende genom att använda bussen som kommer att gå genom området 

istället för bilen. 

Ökad Trafik läs svar vid synpunkt 10 Ökande trafik 

7. Befintliga BoKlok hus läs svar vid synpunkt nr 10 Befintliga BoKlok hus. 
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12. bilaga nr 6) 

Synpunkter på detaljplanen 

Den akuta bostadsbristen i Håbo måste hanteras. Kommunen måste dock i första hand se 

till att bygga tillräckligt med centrumnära hyresrätter. Den föreslagna detaljplanen går 

emot dessa önskemål.  

Historiskt har bebyggelsen i kommunen kommit till vid olika satellitområden, med alla de 

utmaningar som uppstår avseende infrastruktur m.m. Nu ska ytterligare ett område 

bebyggas, som i sig förstärker känslan av satellitområde.  

Peabs byggnation runt Åkervägen har avstannat helt och Viby ängs byggnation är inte ens 

halvfärdig. Hur är det med bygglovs- och exploateringskraven gentemot dessa 

byggbolag? 

1. Trafiken till och från området Lindegårdsvägen-Åkervägen kommer att öka rejält. 

2. Den planerade förskolan kommer att öka trafikmängden ytterligare. Det finns 

redan idag planer på att bygga en ytterligare förskola i anslutning till Gröna Dalen 

skolan, den borde vara tillräcklig för att tillgodose kommande årskullars behov av 

förskoleplatser i upptagningsområdet.  

3. Jag är helt för att det byggs bostäder men i en modern samhällsplanering krävs 

också ”lungor” av öppna ytor. Den sluttande åkerytan är en öppen och rätt unik 

centrumnära åker.  

Svar 

Planering för bostäder i Centrum pågår. Detaljplanearbete kommer att pågå under 2015. 

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att det är viktigt att det finns ett varierat utbud av 

bostäder med olika upplåtelseformer. Hur kommunen hanterar bostadsförsörjningen 

relegeras i den nyligen beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, KF 2014-12-15, § 114. 

Detaljplaner kan inte reglera upplåtelseformer.  

Plan- och utvecklingsavdelningen delar inte uppfattningen om att byggnation av detta 

område förstärker känslan av satellitområde. Utbyggnaden av Väppeby äng innebär att 

avståndet från centrum till Väppeby området minskar. 

PEAB:s byggnation och Viby äng läs svar vid synpunkt nr 11 punkt 2 

1. Eftersom busstrafik planeras i området så kan det innebära en annan effekt, fler 

väljer att använda bussen för att ta sig ner till centrum istället för den egna bilen. 

Lindegårdsvägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik med undantag för 

busstrafik i Linjetrafik.  
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2. Förskola i Väppeby äng området kan också bidra till att en del föräldrar kanske väljer 

ett alternativ som ligger närmre den egna bostaden och har också möjlighet att välja 

en privat förskola.  

 Läs även svar vid synpunkt nr 11 punkt 5. 

 

3. Enligt den gällande detaljplanen skulle den nuvarande åkermarken omvandlas till 

park. Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer därför att det inte är en åkeryta som 

ersätts av bostäder utan en planlagd park som aldrig har byggts ut och anser att 

bostadsområde är en lämpligare markanvändning i det läget än park. Den inte 

ianspråktagna åkermarken ingår i pågående detaljplaneprogram för Gröna dalen som 

kommer att utgöra en av stadens grönlungor.  

 

13.  (bilaga nr 16) 

Synpunkter på detaljplanen 

Vi känner oss starkt oroliga att Skanska ännu en gång bygger ett område med allvarliga 

brister och problem likt våra hus.  

Är också rädd att trafiken kommer att öka markant på Lindegårdsvägen/Åkervägen, så vi 

önskar att det görs som på Skeppsvägen enkelriktat från båda håll. 

Vi önskar bullerplank runt vårt område, speciellt under byggnadstiden.  

Svar 

Befintliga BoKlok hus, läs svar vid synpunkt nr 10 Befintliga BoKlok hus 

Ökad trafik, läs svar vid synpunkt nr 10 Ökande trafik 

Det finns inget motiv för ett bullerplank.  I Håbo kommun finns inga speciella regler 

beträffande buller. Under själva byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna 

råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15) följas.  Läs även svar vid synpunkt nr 16 

punkt 3. 

 

14. Göran Eriksson, ordförande Håbo Centerparti (bilaga nr 18) 

Synpunkter på detaljplanen 

För ett antal år sedan togs en Grönstrukturplan fram för Gröna Dalen. Med hänsyn till 

landskapsbilden och markförhållandena skulle Gröna Dalen inte bebyggas utan reserveras 

som park och friluftsområde. Särskilt vacker och skyddsvärd är landskapsvyn från 

Centrumleden och ner mot Aronsborg. 

Av handlingarna framgår inte om och hur tankegångarna i Grönstrukturplanen beaktats 

eller inte.  
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Den föreslagna detaljplanen kommer att förstöra den vackra landskapsbilden och utgöra 

en barriär. Det finns gott om obebyggd mark väster om och högre upp längs 

Centrumleden. Vi föreslår därför att den föreslagna detaljplanen avslutas och att en ny 

detaljplan för motsvarande bebyggelse tas fram väster om nuvarande förslag till 

detaljplan och högre upp på sluttningen.  

Svar 

Grönstrukturplanen från 2006 tar inte hänsyn till gällande detaljplaner i Väppeby äng. 

Grönstrukturplanen har inarbetats i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, antagen 

2010-06-14, som är grunden för utveckling av tätorten. I gällande detaljplanen som vann 

laga kraft 1992-10-17 anges bostadsbebyggelse och park för området som nu ska plan 

ändras genom det nya planförslaget. Grönstrukturplan från 2006 som omnämns tar inte 

hänsyn till gällande detaljplanen. 

Denna Grönstrukturplan har inarbetats i Översiktsplanen för Bålsta, antagen 2010-06-14, 

som är grunden för utveckling av kommunen.  

Till granskningsskedet förtydligas den gällande planen genom att redovisa den på 

Plankartan.  

Plan- och utvecklingsavdelningen gör bedömningen att detaljplanen från 1992 har delvis 

har spelat ut sin roll eftersom den inte blivit genomförd och anser därför det lämpligt att 

ompröva gällande plan med mer yta för bostäder, samtidigt som befintlig bebyggelse 

knyts till centrum och strukturen för Gröna Dalen förtydligas.  

Ytan väster om planområdet med fornlämningar såsom området öster om 

Lindegårdvägen ska inte bebyggas med bostäder utan används för rekreation, park och 

område för dagvattenhantering, ingår i program för Gröna Dalen och den framtida 

markanvändningen ska anges i planprogrammet.  

Ytan väster om planområdet med fornlämningar ingår också i planprogramsområdet för 

Gröna Dalen. Planprogramet ska ange den framtida användningen av den marken. 

Det nya förslaget till bebyggelse medverkar till att göra Håbo mer hållbart, genom att 

bygga centrum- och kollektivtrafiknära. Den framtida bebyggelsen som har 

trädgårdsstadskaraktär kommer att göra Håbo mer socialt hållbart. Det blir en 

trygghetsaspekt i att stora ytor bebyggs med bostäder.  

Bebyggelsens trädgårdsstadskaraktär har förtydligats i planbeskrivningen.  

 

15. bilaga nr 20) 

Synpunkter på detaljplanen 

Orolig över de nya BoKlok lägenheterna i och med att vi har haft mycket problem och 

fuskbygge. 
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Bålsta för mig har alltid varit ”landet”, och det är så jag vill ha det, annars hade jag flyttat 

till Stockholm. Jag gillar att se skog, grönt och öppna ytor. Med planförslaget kommer 

det att kännas som mitt i centrum och trafiken kommer att öka.  

Vad får vi boende för kompensation vid en eventuell byggnadsperiod? Jag jobbar nätter 

och sover på förmiddagarna. Den främsta anledningen till att jag flyttade hit var p.g.a. 

lugnet. Varför är min/vår boendesituation mer låg prioriterad än de nya husen? 6-12 

månaders byggande kommer definitivt tvinga mig att flytta, hur rättvist är det? 

Svar 

Befintliga BoKlok hus, läs svar vid synpunkt nr 10 Befintliga BoKlok hus 

Ökad trafik, läs svar vid synpunkt nr 10 Ökande trafik 

Håbo kommun är belägen i en tillväxtregion som har ett stort bostadsbehov. Plan- och 

utvecklingsavdelningen arbetar med ett planprogram för Gröna Dalen i det arbetet 

kommer stora delar av området att utvecklas som en park med olika aktiviteter.  

Under byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser (NFS 2004:15) följas. Läs även svar vid synpunkt nr 16 punkt 3. 

 

16. (bilaga nr 21) 

Synpunkter på detaljplanen 

Jag protesterar mot det planerade bygget, p.g.a. följande orsaker: 

1. Förskolan är felplacerad i område, både med tanke på transporter, närheten till 

befintlig åkermark och skogsdungen som ska bevaras. 

2. 4-våningshusen kommer att försämra utsikten vi har idag och smälter inte in i 

området. Den totala bebyggelsen är för tät, inte minst med tanke på att det idag är 

svårt att ta hand om dagvatten i o m leran i marken. 

3. Det finns inte nämnt hur man ska ta hand om buller och vindavfall från bygget, en 

viktig aspekt inte bara ut boendemiljö, utan också miljön då området är planerat 

att byggas i etapper och kan förmodligen pågå i 4 år +. Vindkraften i detta område 

är underskattad! 

4. Vi behöver ingen bilväg/genomfart från Lindegårdsvägen mot Centrum. Det blir 

enbart negativa effekter med försämrad säkerhet och inte minst den trevliga 

promenadvägen till Åbergs Museum. Det finns väl ingen som är för buller och 

luftföroreningar? 

5. Det finns idag projekt som är startade i området men ännu inte färdigställda. 

Ingen gynnas av områden som inte är färdigställda och det ”förstör” 

helhetsintrycket för området. I dagsläget har Skanska/BoKlok fortfarande större 
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fel och brister i vårt befintliga område, Brf Väppeby Äng, att åtgärda innan vi kan 

välkomna ett nytt liknande koncept intill oss.  

6. Vi vill bevara vår fina miljö/område som den är idag, lantlig men ändå så central! 

Svar 

1. Läs svar vid synpunkt nr 3 Förskoleplacering 

2. I den delen av planområdet där 3-4-våningshusen är placerade stiger terrängen. Plan- 

och utvecklingsavdelningen bedömer att detta inte försämrar er utsikt. Redan idag finns 

möjlighet att bygga 3-våningshus utanför befintliga BoKlok hus. I planbeskrivningen 

tydliggörs övergången mellan kvartersmarken i väster och den kvarvarande åkermarken, 

samt hur dagvatten problemen löses.  

3. I Håbo kommun finns inga speciella regler beträffande buller.  

Innan byggprojektetet startar skall verksamhetsutövaren göra bullermätningar eller 

bullerberäkningar och en kartläggning av hur mycket verksamheten riskerar att störa 

omgivningen. Byggnadsarbetena kommer alltid göras på de tider på dygnet då de stör 

minst. Det är därför olämpligt att bygga på kvällar och helger i områden där det bor 

människor. Under själva byggtiden ska riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om 

buller från byggplatser (NFS 2004:15) följas. 

I samband med projektering görs beräkningar, där även hänsyn tas till vindlaster. Den 

dimensionerande vindlasten för en byggnad bestäms av byggnadens höjd, utformning, 

terrängtyp och geografiska belägenhet. Vindlasten beräknas enligt Eurokod 1 SS-EN 

1991-1-4.  

4. Gällande detaljplan anger att det ska finnas en väg i detta läge. Den nya vägen blir 

smalare än vägen i planen från 1992. Det buller den kommer att alstra framgår av 

bullerutredningen som bifogas till planbeskrivningen.  

5. Ej färdigställt i Väppeby äng området: Läs svar vid synpunkt nr 11 punkt 2 

Ej färdigställda områden. Läs svar vid synpunkt nr 11 punkt 2 

Befintliga BoKlok hus. Läs svar vid synpunkt nr 10.  Befintlig BoKlok hus. 

6. Översiktsplanen för Bålsta tätort antagen 2010 anges riktlinjer för utveckling av Håbo 

med hänsyn tagen till bostadsbebyggelse, natur och gröna stråk. Detta innebär enligt 

Plan- och Utvecklingsavdelningen uppfattning att mark för bostadsbebyggelse bör 

beredas i centrumnära lägen i anslutning till kommunikationer.  

 

17. bilaga nr 24) 

Synpunkter på detaljplanen 

Den ökade trafiken på Lindegårdsvägen kommer att påverka vårt område. Boende i 

områden runt omkring oss, t.ex. Prästberget och Torsberg, kommer att använda 
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Lindegårdsvägen som en snabbare genomfart ner till centrum.  För barn som cyklar till 

Grön Dalen skolan, blir det en osäker miljö. 

Det vore bättre om Lindegårdsvägen är avstängd för genomfartstrafik (som Skeppsvägen) 

och att det eventuella nya området får en infart från Centrumleden. 

Om det mot förmodan byggs på ängen så önskar vi bullerplank runt vårt område för att 

öka säkerheten för alla barn och djur från vårt område.  

Förskolan som är inritad i planen ligger konstigt planerat. 

Svar 

Ökande Trafik: Läs svar vid synpunkt nr 10: Ökande Trafik. 

Cyklande barn: Läs svar vid synpunkt nr 10 Osäker miljö- cyklande barn. 

Bullerplank under byggnadsperioden: Läs svar vid synpunkt nr 13. 

Bullerplank övrigt: Plan- och utvecklingsavdelningen anser att det skulle bli en olycklig 

utformning av Väppeby äng området om plank sättas upp mellan områdena. 

Förskola: Läs svar vid synpunkt nr 3 Förskoleplacering. 

 

Samrådshandlingen har upprättas av Paulina Cifuentes Vargas, Planarkitekt,  Anne-Marie 

Engman, Mark- och exploateringsingenjör, Håbo kommun och Gregor Wierusz , plankonsult 

Håbo kommun 

 

Bålsta 10 mars 2015 

 

 

Klas Ljungberg  Anne-Marie Engman 

Plan- och utvecklingschef Mark- och exploateringsingenjör 

 

Bilaga:  

Inkomna yttranden 
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Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Kommun 
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Miljö och tekniknämnden 
VB: Detaljplan för del av Väppeby 6:1 m.fl. 

Inkommen till kommun@habo.se den 2014-05-05. 
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överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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Frän: @trafikverket.se [mailto: @trafikverket.se] 
Skickat: den 5 maj 2014 12:07 
Till: Kommun 
Kopia: Paulina Cifuentes Vargas; uppsala@lansstyrelsen.se 
Ämne: Detaljplan för del av Väppeby 6:1 m. fl. 

Samråd avseende detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 
och Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun 
Trafikverkets ärendenr. TRV 2014/31481 

Trafikverket är inte väghållare för vägar i anslutning till aktuellt planområde och har inget 
att erinra mot rubricerat planförslag. 

Med vänlig hälsning 

Samhällsplanerare 
Samhällsbehov Region öst 

@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 63 05 

Trafikverket 
Box 1140 
631 80 ESKILSTUNA 
Besöksadresss: Tullgatan 8 
Telefon: 0771-921 921 
www. trafikverket se 
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~ Landstinget i Uppsala län 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
strategisk utveckling 

@ul.se 

2014-05-05 

Håbokommun 
Kommunstyrelsen 
7 46 80 Bålsta 

Dnr KTF20 14-0 l 09 

2014 -05- o 6 

Samråd om detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun 

Om ärendet 
Håbo kommun har översänt rubricerat förslag till detaljplan till 
Kollektivtrafikförvaltningen UL för synpunkter enligt 5 kap. Il§ PBL 2010:900. Syftet 
med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder i 2-4 våningar. 

Yttrande 
Kollektivtrafikförvaltningen UL vill påpeka att körbanan ska vara 7 meter för att 
busstrafik ska vara möjlig på Lindegårdsvägen. Utformning av hållplatser och gång
och cykelvägar behöver diskuteras vidare. Kollektivtrafikförvaltningen UL anser att 
kommunen bör överväga att sänka parkeringstalet för området då det planeras att 
försörjas med kollektivtrafik. Det saknas uppgift i planen om hur många bostäder som 
kan komma att byggas i planområdet Kommunen bör även gå igenom planen och ändra 
skrivningar om "Upplands lokaltrafik" till UL. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av  chef strategisk utveckling.  

Kollektivtrafikstrateg har varit föredragande. 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 
Drottninggatan 7 l Box 1400 l 75144 Uppsala l !In 018·611 00 00 l lax 018·13 03 25 l org nr 232100.0024 

info@ul.se l www.ul.se 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÄBO 

2014-05-05 Dm: 201.2014.00350 
Ert dnr: ingen uppgift 

 
HÄBO KOMMUN 

KOMMUNSTYRE!.SENS FÖRVAJ.TNING 
INKOM 

Postadress: 
Västra Ringgatan 6 
745 31 ENKÖP1NG 

www.rtjeh.se 

2014 -05- o 7 
KS Dnr Reg.nr 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 BÅLSTA 

Remissvar gällande detaljplan för Väppeby 6:1 och 7:218, DPL 425, 

Håbo kommun har begärt yttrande av Räddningstjänsten över samrådshandling 
"Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppebyäng". 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med småhus och 
flerbostadshus i max fyra våningar. 

Räddningstjänsten har inget att erima under förutsättning: 

att det i området anläggs ett brandpostnät med flödeskapacitet i enlighet 
med V A V P83 utformat i enlighet med V A V P76. Alternativsystem kan 
tillämpas under förutsättning att fyllnadsbrandpost har flödeskapacitet 
minst 900 l/min och är placerad så att köravstånd till närmaste fyllnads
brandpost är maximalt l 000 meter. 

Med vänlig hälsning 

Telefon: 
0171-62 56 00 

Telefax: 
0171-378 23 

Organisationsnummer: Postgiro: 
222000-2410 32850-0 
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Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 
7 46 80 BALSTA 

HÄBO KOMMUN 
KOMIAUNSTYRaSENS FORvAllNING 

INKOM 

2014 D05- 1 9 
KSDnr • Ri!g.llf 
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Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, Väppeby äng 

Bakgrund 
T eliasonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 
T eliasonera Skanova Access AB (Skanova) har markförlagda anläggningar 
som går genom detaljplanområdet, ledningar är betydande då de har 
viktiga samhällsfunktioner. Finns även ett betydande kanalisationsstråk 
utmed huvudgatan, se bifogad kartbild. 

Generellt så önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flytt. Vidare så förutsätter 
Skanova att om skydd eller flytt av telekablar krävs i samband med 
exploatering får den initierade partnern bekosta detta. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

För framtida ledningssamordning vänligen kontakta lokala förvaltare hos 
Skanova,  

Med vänliga hälsningar 

 
Markavtalshandläggare 

sKa n 

T eliasonera Skanova Access AB 

Accessnätsplanering Stockholm 

Box93 

123 22 Farsta 

www.skanova.se 

Yttrande 
Public 
SIDNR 

1 (1) 
DATUM 

2014-05-16 
DOKUMENT ID 

Dnr PBL 2010:900 DPL 425 

HANDLÄGGARE 

 
 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 556446-3734 
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Till: H åbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 7 46 80 BÅLSTA 

HÄBO KOMMUN 
KOM'd\JNSlYREi.seNS FORVAL TNING 

INKOM 

Detaljplan fö:r Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppe Reg.nr 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna Väppeby 6 
7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag åkermark och har en areal om ca 5,3 ~=~~<::..J.~~~~W 

Jag vm härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tmbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist. Vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter, (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra 
bostadsrätter som även planeras på Björkvallen! 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställda/sålda på bl.a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett slarvigt intryck. Vi behöver inte ännu ett 
långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet - vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Låt det finnas 
varians och valmöjligheter i boendemiljö. Är det inte detta Håbo ska stå för? 
Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där blir en småstad som 
visionen anger. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emjkvällstid. 
Att bygga 2-4 våningshus (22 st 2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 
11 st hus liknande de som finns idag) parkeringar samt en förskola, det innebär 
minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid morgon och emjkväll 
till och. från förskolan, när föräldrar ska längst in i (!) bostadsområdet för att 
komma till förskolan, på ritningen saknas även parkeringen för personal och 
hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen j Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

5. BoKlok Housing hus som vi bor i har en hel del fel och brister, (rapporteras 
även från flera andra liknande föreningar) tyvärr inte vad vi önskat med tanke 
på att de är relativt nybyggda. Så varför bygga fler än de som redan finns? 
Kommunen borde prioritera behoven, satsa på centrumnära hyresrätter! 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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Till: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA ICSDnr 

Synpunkter a ng. Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 

Väppeby äng 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna Väppeby 

6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av Htd)o kommun. Planområdet är idag åkermark och har en 

areal om ca 5,3 ha. 

Den akuta bostadsbristen i Håbo måste hanteras. Det är viktigt att vi har en blandad 

bebyggelse med olika upplåtelseformer. Kommunen måste dock i första hand se till att 

bygga tillräckligt med centrumnära hyresrätter. Den föreslagna detaljplanen för Väppeby 6:1 

och 7:218 Väppeby äng går emot dessa önskemål. 

Historiskt har bebyggelsen i kommunen kommit till vid olika satellitområden, med alla de 

utmaningar som uppstått avseende infrastruktur, fjärrvärme och onödiga störningar från 

trafiken mm. Nu ska ytterligare ett område bebyggas, som i sig förstärker känslan av 

satellitområde. Det mesta logiska torde vara att bebygga området från Åbergs 

museum/ Åkervägen ner mot SkeppsJägen eftersom Gröna Dalensidrottsområde successivt 

kommer att utvecklas till ett pcslti\;t rekreationsområde för H2,boborna. 

Att bygga längs med Centrumleden/cykelvägen och därmed ta bort en fin och öppen 

centrumnära åkeryta samtidigt som Peabs byggnation runt Åkervägen avstannat helt och 

Viby ängs byggnation inte ens är halvfärdig ger ett märkligt och rent av slarvigt intryck. Hur 

är det med bygglovs- och expioateringskraven gentemot dessa byggbolag?! Jag har följande 

synpunkter: 

1. Trafiken till och från området Lindegårdsvägen-Åkervägen kommer att öka rätt rejält, 

jag har själv min lägenhet vid korsningen Åkervägen-Lindegårdsvägen och upplever i 

perioder rätt mycket störningar. Eftersom det ska byggas en genomfartsled via 

Lindegårdsvägen, förbi konstgräsplanen och vidare till Centrumleden, kommer 

trafikmängderna, bara av c!,~t skälet att öka rejält oavsett hinder. Jag som har utsikt 

mot konstgräsplanen, vet ;ett Håboborna gärna parkerar i anslutnlr:g till densamma, 

alt lämnar av.barnen längs centrumleden. 

2. En förskola planeras ::1t': byggas i det nya området. Trafikmängden kommer att öka 

ytterligare, framförallt so:11 en följd av att boende runt om!"å·::et kommer att 

transportera barnen till och fr,~n den tilltänkta förskolan med bilar. Det finns redan i 

dag planer på att bygga en ytterligare förskola i anslutning till Gröna Dalenskolan, 

den borde vara tilbicklit :ör att tillgodose kommande årskullars behov av 

färskoleplatser i upptagnlngso:-nrådet. 



Susanne Nyström 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

För arkivering. 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Cifuentes Vargas 
Planarkitekt 

Paulina Cifuentes Vargas 
den 21 maj 2014 16:05 
Susanne Nyström 
VB: Plansvar för Väppeby 6:1 o 7:218 
E område Väppeby.pdf 

Håbo kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
746 BO Bålsta 
Telefon 0171-525 08 
Fax 0171-527 72 
www.habo.se 

överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 

Från: @eon.se] 
Skickat: den 21 maj 2014 15:12 
Till: Paulina Cifuentes Vargas 
Ämne: Plansvar för Väppeby 6:1 o 7:218 

. 

HÄBO KOMMUN 
KOt.MJHIITYAS..SeNS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 l 
KS llnf Reg.nr 

Jt;~ //D 'J l c.Jf:iY/iff,) 

E.IDN El nät ~iza~~oln11 ~~ I!J•l!l• 

Datum Arkivnr 

2014-05-21 Ö2014 60 

Detaljplan för Väppeby 6:1 o 7:218, H åbo kommun 

E. ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 

Bifogad plankarta visar önskemål om ungefär var E.ON El nät behöver placera en nätstation, samråd kring detta kan 
göras med  

Med vänliga hälsningar/With kind regards, 
 

Tillstånd och Rättigheter 
M  

  
@eon.se 

E.ON Elnät Sverige AB 
Box 1422 
701 14 Örebro 
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AKADEMISKA 
SJUKHUSET 

Enköping 2014-05-20 

HÄBO KOMMUN 
KOt.MJNSlYRfi.SENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 2 .. _ 

Synpunkter angående förslag till detaljplan fastighet Bålsta 2:69 mfl samt 
detaljplan del av fastighet Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 Håbo kommun. 

Lämnar härmed synpunkter från Ambulansen Enköping/ Håbo tillhörande Uppsala 
läns landsting. 

Vi önskar god framkomlighet för våra utryckningsfordon och ser helst att man inte 
ställer ut eller placerar stora stenar, gråsuggor eller stora blomarrangemang. 

Bygg ej dessa fastigheter med branta trappor utanför så som det är gjort på 
Lindegårdsvägen detta pga att vi ej kan bära dom drabbade med bår då trapporna är 
för branta och smala så att vi ej kan komma i sväng. 

Finns det hiss i några av dessa fastigheter som är 2-4 våningar högt? Gör i så fall 
dessa hissar så stora att vi kan ha en patientbår med om vi behöver transportera den 
drabbade liggandes. 

Gör breda trappor inne i trapphusen så att vi kan komma i sväng när vi bär dom 
drabbade med ambulans båren. 

Tydliga husnummer på alla fasader. 

Om man sätter upp en grind för att skydda området från objudna gäster, använd då 
en grind som går att öppna/låsa med en så kallad brandskåpsnyckeL Denna nyckel 
har både räddningstjänsten och alla ambulanser i sina fordon. 

Hör gärna av er om något behöver förtydligas eller om ni har frågor. 

Mvh   
Avdelningschef 
Ambulansen Enköping/Håbo 
Telefön 0171-41 85 95/ alt 070-240 34 95 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL



Till: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vm härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter, (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra 
bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställda/sålda på bl. a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett siavigt intryck Vi behöver inte ännu ett 
långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte 
detta Hå bo ska stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där 
blir en småstad som visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter 
i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emfkvällstid. Att bygga 2-4 våningshus (22 st 
2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st hus liknande de som finns 
idag) parkeringar samt en förskola, det innebär minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen f Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

5. SKANSKAs BoKlok hus som vi bor i har en hel del fel och brister, tyvärr inte 
vad vi önskat med tanke på att de är relativt nybyggda. 

KO~ruiJ.SENB FöRVALlNING 
INK öM 

2014 .. 05- z 5 
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Till: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby ä~g· ~, = -· -· -· ···-·w~-~·-·
Plan området ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vill härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter. (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra 
bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit fårdigställda/sålda på bl.a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett siavigt intryck Vi behöver inte ännu ett 
långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte 
detta Håbo ska stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där 
blir en småstad som visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter 
i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emfkvällstid. Att bygga 2-4 våningshus (22 st 
2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st hus liknande de som finns 
idag) parkeringar samt en förskola, det innebär minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen/ Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

5. SKANSKAs BoKlok hus som vi bor i har en hel del fel och brister, tyvärr inte 
vad vi önskat med tanke på att de är relativt nybyggda. 

HAao KoMMUN 
KOMWNSTYRELSeNs FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 5 
IC81J111' 

J.b()., ' 
/;,J {J 
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Till: H åbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 7 46 80 BÅLSTA 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vill härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter, (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra 
bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställda/sålda på bl.a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett siavigt intryck. Vi behöver inte ännu ett 
långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte 
detta Håbo ska stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där 
blir en småstad som visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter 
i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emfkvällstid. Att bygga 2-4 våningshus (22 st 
2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st hus liknande de som finns 
idag) parkeringar samt en förskola, det innebär minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen/ Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

5. SKANSKAs BoKlok hus som vi bor i har en hel del fel och brister, tyvärr inte 
vad vi önskat med tanke på tt de är relativt. nybyggda. 

.!"!~~~~~~ING 
KOmnw INKOM 

20\4 -05- 2 5 
Reg.nr 

D, :JDI , l~ 
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SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
REGISTRATDRiilSVK.SE 

TEL 08 475 80 00 
FAX 08 475 89 50 

---- SVENSI<A 
I<RAFrNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Mark och tillständ 
Samhällsplanerare 

svk.se 

2014/868 YTTRANDE 

H.li.Bo KOMMUN 
KOI.t.IUNsTYRfLSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 6 

Yttrande angående förslag till detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 
6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun. 

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

att erinra mot upprättat förslag. 

Eftersom vi inte har nägra synpunkter och Svenska kraftnät inte har nägra ledningar i 

anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska 

kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissfOrförandet för 

aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att höra av er till oss. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för 

stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns 

publicerat via vår hemsida: 

http:/ jwww.svk.sejGlobal/o2_Press_Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf 

Med vänliga hälsningar 

Personuppgifte
r skyddas i 
enlighet med 
PuL
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-----

Information angående remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 

Box 1200 172 24 Sundbyberg. 



Till: Hå bo kommun, kommunstyrelsens kontor, 7 46 80 BÅLSTA 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vill härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter. (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra ' · 
bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställdafsålda på bl.a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett siavigt intryck. Vi behöver inte ännu ett 
långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte 
detta Håbo ska stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där 
blir en småstad som visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter 
i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emfkvällstid. Att bygga 2-4 våningshus (22 st 
2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st hus liknande de som finns 
idag) parkeringar samt en förskola, det innebär minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen/ Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

s oKlok hus som vi bor i har en hel del fel och brister, tyvärr inte 
ed t å att de är relativt nybyggda. 

HÄBO KOMMUN 
 1 IKOPJMUNSTY~~ FORVALTNIN 

2 ,.., h 
- :.J 
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Till: Hå bo kommun, kommunstyrelsens kontor, 7 46 80 BÅLSTA 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vill härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det 
dras tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära 
hyresrätter, (se bara på kösituationen till i Håbo hus bostäder) och inte fler dyra 
bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör klart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställda/sålda på bl.a Åkervägen, Vibyäng och nu 
byggs det snart för fullt vid Kalmar kyrka i första hand istället för en massa 
halvfärdiga områden, vilket ger ett siavigt intryck. Vi behöver inte ännu ett 
långbänk$ projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det 
öppna landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är 
ett satellit område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte 
detta Håbo ska stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där 
blir en småstad som visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter 
i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer att 
öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst trafiken till 
och från förskolan på morgon och emfkvällstid. Att bygga 2-4 våningshus (22 st 
2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st hus liknande de som finns 
idag) parkeringar samt en förskola, det innebär minst 150-180 bilar i området. 

5. Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 

6. Genomfartstrafiken via Lindegårdsvägen/ Åkervägen kommer garanterat att 
öka markant till och från centrum & resecentrum vilket påverkar vår miljö och 
trafiksäkerhet. 

J .. :..~ 
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Till: Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA 2014-05-26 

Detaljplan förVäppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av H åbo kommun. Planområdet är idag 
åkermark och har en areal om ca 5,3 ha. 

Jag vill härmed protestera mot det planerade bygget och hoppas att det dras 
tillbaka med följande argument: 

1. Det råder bostadsbrist- vad Bålsta behöver är fler billiga centrumnära · 
hyresrätter, (se bara på kösituationen till i kommunalägda Håbo hus bostäder) 
och inte fler dyra bostadsrätter. 

2. Kommunen bör ställa krav på ansvariga att gör kJart alla pågående 
husbyggen som ej blivit färdigställda,fsålda på bl a Åkervägen, Vibyäng vilket ger 
ett dåligt intryck. Vi behöver inte ännu ett långbänks projekt! 

3. Att sammanlänka alla bostadsområden med centrum är att förstöra det öppna 
landskapet- vi som bor här har valt området just på grund av ett det är ett 
område med öppna gröna ytor som ger charm och vila. Är det inte detta Hå bo ska 
stå för? Förtäta och bygg på höjden i centrum istället så att där blir en småstad som 
visionen anger, och låt det finnas varians och valmöjligheter i boendemiljö. 

4. Trafiken, genomfartstrafiken, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer 
att öka markant i området med så många boende, bilar och inte minst 
trafiken till och från förskolan på morgon och e m/kvällstid Att bygga 2-4 
våningshus (22 st 2 vån bostader, 4 huskroppar för 4-vån hus samt 11 st 
hus liknande de som finns idag) parkeringar samt en förskola, det innebär 
minst 150-180 bilar i området. 

S.Trafiken kommer att öka markant under rusningstid till och från förskolan, 
när föräldrar ska in i (!) bostadsområdet för att komma till förskolan, där saknas 
även parkeringen, på ritningen för personal och hämtande/lämnande föräldrar. 
Vilket kommer påverka såväl miljön som trafiksäkerheten. 

6. SKANSKAs BoKlok hus som vi bor i har redan en hel del grova fel och brister, 
trots att de är relativt nybyggda. Tycker kommunen det är lämpligt att SKANSKA 
får bygga ännu fler bostäder trots att det kvarstår dyra/grova byggnadsfel i vårt 
område? 

~BO KOMMUN 
~FORifALTNING 

201~ -05- 2:6 
KSDnr 

aor 
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Till Håbo kommun 

Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 

Lite synpunkter gällande nya byggandet bredvid oss Bo Klok 
Väppeby äng 

Känner oss starkt oroliga att Skanska ännu en gång bygger ett 
område med allvarliga brister och problem likt våra hus. 

Å·r också rädd att trafiken kommer att öka markant på 
Lindegårdsvägen/Alkervägen 
Så vi önskar att det görs som på Skeppsvägen enkelriktat från båda 
håll. 

Vi önskar bullerplank runt vårt område 
Speciellt under byggnadstiden 

MvH 

~tJ~~lNING 
INKOM 

2014 -05- 2' 6 
KS !)If RegN 

/)D 15 60 /))_!t/ :l/l 
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..:$ Naturskyddsföreningen 

HÅ.BO Håbo 2014-05-22 

HåboKommun 

H BO KOMMUN 
KQMIAUHSTYRB.SES FORVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 6 
KSDnr 

Kommunstyrelsens kontor, a...:2..,· 6~"""""~-" 
746 80 BÅLSTA 

Förslag till Detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 7:218, Väppeby äng 

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

Utfart från det planerade bostadsområdet mot Centrumleden 
Trafiklösningen där huvudgatan från området skall korsa befintlig cykelbana (befarar vi) kommer 
att medföra dödsolyckor. Motorfordon från det planerade bostadsområdet måste planskiljas från 
cyklar på cykelbanan som förs uppför/nedför Centrumleden. Cyklister som kommer farande ner 
längs gång-cykelvägen från Kraftleden skall inte behöva stanna för rött ljus. 
Vi förväntar oss därför att denna korsning byggs planskilt. Den enklaste lösningen (bedömer vi) är 
att en tunnel anläggs för gång-cykeltrafikanter under den planerade utfarten mot Centrumleden för 
motorfordon. Vi skulle gärna se att detaljplanen kompletteras med en trafikutredning som särskilt 
belyser hur anslutningen mot Centrumleden och passagen över gång-cykelvägen längs 
Centrumleden skall fungera och utformas för att inga olyckor skall inträffa. 

Övrigt 
-Att bördig åkermark (som i det här fallet) tas i anspråk för bostadsbebyggelse anser vi olämpligt ur 
livsmedelsförsörjningssynpunkt Å andra sidan är det bättre att bygga bostäder i ett centrumnära 
läge och där det finns tillgång till kollektivtrafik inom gångavstånd än i perifera lägen, där även 
risken finns att områden med höga naturvärden tas i anspråk. 

- Den befintliga konstgräsplanen intill den östra delen av planområdet skapar och kommer även i 
framtiden skapa ett relativt stort behov av parkeringsplatser för motorfordon. Vi föreslår att detta 
behov även tillgodoses inom ramen för denna detaljplan. Om inte, så får vi räkna med att besökare 
till berörda anläggning med stor sannolikhet kommer att nyttja gatorna i det planerade 
bostadsområdet som parkeringsytor. 

På styrelsens uppdrag 

 
 

Ordförande i Håbo Naturskyddsförening 
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Till 

Håbo kommun 

Kommunstyrelsens kontor 

Ytttrande över samrådshandling Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 

Väppeby äng. 

För ett antal år sedan togs en Grönstrukturplan fram för Gröna Dalen. Med hänsyn tilllandskapsc 

bilden och markförhållandena skulle Gröna Dalen inte bebyggas utan reserveras som park och 

friluftsområde. Särskilt vacker och skyddsvärd är landskapsvyn från Centrumleden och ner mot 

Aronsborg. 

Av handlingarna framgår inte om och hur tankegångarna i Grönstrukturplanen beaktats eller inte. 

Den här föreslagna detaljplanen med dess byggnation kommer på ett olyckligt sätt förstöra denna 

vackra landskapsbild och utgöra en barriär från nuvarande bebyggelse ner till och förbi konst c 

gräsplanen. 

Det finns gott om obebyggd mark väster om och högre upp längs Centrumleden. Vi föreslår därför 

att den föreslagna detaljplanen avslutas och att en ny detaljplan för motsvarande bebyggelse tas 

fram väster om nuvarande förslag till detaljplan och högre upp på sluttningen. 

B~~!a 26 11('li 2014 

~ .. ·' ~·~;..-; 41 !tid,~ Jran tnksson 
··~. 

brdf H åbo Centerparti 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL



,..... ,__ "'' lm 
LANTMÄTERIET 

l~ 

HÄBO KOMMUN 
KOMMUNSlYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

YTTRANDE 2014 -05- 2 7 åbo Kornmun 
2014-05-26 ornmunstyrelsens kontor 

680BÅLSTA 
Dnr 404-2014/224~~""-+~~~~r..~.JJ..u 

Detaljplan för del av Väppeby 6:1 och 7:218 i Håbo kommun 

Ert ärende: 2013/109 

Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade februari 2014) 
har följande noterats. 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för del av Väppeby 
6:1 och del av Väppeby 7:218 har vunnit laga kraft, är att med stöd av 
detaljplanen genomföra fastighetsbildning och i förekommande fall 
pröva upplåtelse och ändring av ledningsrätt samt inrättande av ge
mensamhetsanläggningar. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankartan 

I plankartan finns ett x-område inom kvartersmark avsedd för "allmän 
gång- och cykel trafik". Eftersom området är avsett för allmänna ända
mål och det i detaljplanen är kornmunalt huvudmannaskap bör detta 
område ändras till allmän platsmark Det kornmer i annat fall inte vara 
möjligt för kommunen att säkerställa rättighet till området på annat sätt 
än att bibehålla markområdet i sin ägo eller skriva ett nyttjanderättsav
taL 

Delar av planen som bör förbättras 

Plankarta 

Fastigheten Väppeby 6:1 belastas av ledningsrätt för tele, akt 03-
95:256.1. Det är nödvändigt att ledningens exakta läge är klargjort innan 
planen antas så att ledningens sträckning är i det u-område som bildas i 
planens norra aenangs med ge-vägen alternativt i allmän platsmark 
Den bör också redovisas i plankartan. Detta kan annars utgöra problem 

 

Lantmäteriet Box 986 751 09 Uppsala 
Besök: Strandbodgatan l C Tel. 018-17 50 59 växel: 0771-63 63 63 

E-post: @lm.se Internet: www.lantmateriet.se 

l (3) 
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vid fastighetsbildning och be byggandetkiv marken. Vid flytt av led
ningen måste ledningsratten omprövas. 

Plankartan saknar koorqin~tlqyss .och mätklass såmt redovisning av 
fullständiga fastighetsbeteckningar med traktnamn, både inom plan
området och för närliggande fastigheter. 

Ett närliggande fornlämningsområde är inte redovisat i plankartan. 
Fornlämningens utsträckning kan vara osäker innan en närmare under
sökning gjorts. 

Det framgår inte av plankartans administrativa bestämmelser att kom
munen är huvudman vilket det bör göra. 

Planbestämmelser 

Planbestämmelserna är otydliga vad gäller om förskola kan byggas el
ler butiker kan tillåtas i bostadsområdet. Vi rekommenderar att istället 
använda dubblerade beteckningar, exv. BS eller BH i de delområden 
där sådan verksamhet planeras i flerfamiljshus. 

Mark behöver reserveras för skolgård etc. som inte kan beträdas av bo
ende i området. Möjliga konflikter mellan de olika verksamheterna be
höver utredas och beskrivas för att föreslå lämpliga förebyggande åt
gärder. Detta kan i planen t.ex.lösas genom att med index till respek
tive ändamål ange att viss areallekyta ska avsättas till förskola eller att 
handel ska ske i bottenplanet. 

Begreppet "icke störande verksamheter" är också mycket vagt och kan 
leda till en godtycklig tillämpning. 

Slutligen kan konstateras att planen inte medger 3D-fastighets-bildning. 
Om fastighetsägaren önskar avskilja visst utrymme som en egen fastig
het, t.ex. butiker eller förskola i bottenvåning, strider åtgärden mot de
taljplanen som enbart medger bostadsändamåL 

Planbeskrivning 

Under rubriken "Planens syfte och huvuddrag" sägs det att syftet är att 
skapa möjlighet för uppförande av bostäder inom fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218. Vi vill påpeka att bostäder endast 
kommer att kunna uppföras på Väppeby 6:1. 

Under rubriken "Natur" nämns att markområdet idag arrenderas för 
jordbruk. Vi vill påminna om att arrendet måste sägas upp innan fas
tighetsbildning kan genomföras. 

2 



Lantmäteriet 2014-05-26 

Under rubriken "Genomförande" med underrubrik" Avtal" förseslås 
att en gemensamhetsanläggning ska bildas för ett parkområde i mitten 
av detaljplaneområdet samt att skötseln ska regleras i driftsavtal med 
kommunen. Om en gemensamhetsanläggning bildas står det samfällig
hetsföreningen fritt att anlita vilket parkförvaltare de önskar alternativt 
sköta driften själva. Eftersom övrig parkmark i planen är reglerade som 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap är det även svårt 
att ske skälen till att just detta område ska skötas genom en gemensam
hetsanläggning. 

Det är även lämpligt att klargöra om det endast är fastighetsbildningen, 
dvs. avstyckningarna och eventuell fastighetsreglering, som ska be
kostas av exploatören eller om det även innefattar bildande av gemen
samhetsanläggning med samfällighetsförening, bildande av lednings
rätt samt även omprövning av ledningsrätt. 

Under rubriken "Fastighetsrättsliga åtgärder" sägs att ledningsrätt ska 
bildas i samband med avstyckning. Det framgår inte om det är led
ningsrätt för V A, tele, el, fjärrvärme el. dyl. Det framgår inte heller att 
det lämpligen är den blivande ledningshavaren som ansöker om lant
mäteriförrättning även om markägaren också kan göra detta i vissa fall. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

Vad gäller planområdets gräns i söder mot fastigheten Väppeby 6:5 kan 
noteras att gränsens rätta läge är något oklar vid studier av äldre för
rättningshandlingar. Detta kan komma att innebära att fastighetsbe
stämning av gränsen kan bli nödvändig i samband med avstyckning av 
bostadsfastigheter mot denna gräns. Vi vill påminna om möjligheten för 
planmyndigheten att påkalla fastighetsbestämning i samband med 
planarbete för att detta ska vara klart när planen antas. 

Fastighetsförteckning saknas i samrådshandlingarna samt hur olika 
fastigheter och rättigheter påverkas av detaljplanen. 

Grundkartans beteckningar stämmer inte med hur exv. fastighetsgrän
ser och gångvägar redovisas. Förteckningen bör även kompletteras med 
övriga beteckningar som finns i grundkartan. 

För Lantmäteriet 

3 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



HJ!.BO KOMMUN 
Synpunkter på Detaljplan för Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby Än KOIIMUNSTY~rft~FORVA!.TNING 

2014 -05- 2 7 
Härmed protesterar jag mot detta planerade bygge, pga följande orsaker: KSDnr 

1. Förskolan är felplacerad i området, både med tanke på transporter oavsett slag, samt 

närheten till befintlig åkermark som fortfarande kommer att brukas, samt till den 

skogsdunge som skall förbli bevarad och inte minst skyddad! Det rika djurlivet kommer inte 

bara störas, utan förstöras. 

2. 4-våningshusen kommer försämra utsikten vi har idag, och inte smälta in i området. 

Den totala bebyggelsen är dessutom för tät. Lindegårdsvägen idag har "luft" mellan 

de olika områdena. Inte minst med tanke på att det redan idag är svårt att ta hand om 

dagvattnet i och med leran i marken. De flesta bebyggelser följer samma höjd idag. 

3. Det finns inte nämnt hur man skall "ta hand om" buller och vindavfall frän bygget, 

en viktig aspekt inte bara ur boendemiljö, utan om den totala miljön, eftersom området är 

planerat att byggas i etapper och kan pågå förmodligen i minst 4 år+, beroende på 

marknaden. Vindkraften i detta område är underskattad! 

4. Vi behöver ingen bilväg/genomfartsväg från Lindegårdsvägen mot Centrum leden. Det blir 

enbart negativa effekter av det. Försämrad säkerhet i området, speciellt med tanke på att 

många barn oavsett ålder, tar sig till skolor och fritidsaktiviteter via vår befintliga gångväg. Vi 

har även många djurvänner och äldre som är tacksamma för den relativt lugna miljö som 

idag råder på vår gångväg ner mot centrum! Glöm inte den trevliga promenadväg 

som de som åker kollektivt för att besöka Åbergs Museum idag kan åtnjuta! Det är ett 

dragplåster för kommunen i sig, som vi bör fortsätta att förvalta på bästa sätt! Det finns väl 

ingen som är för buller och luftföroreningar? 

5. Det finns idag projekt som är startade i området, men ännu ej är färdigställda. Ett exempel är 

Åkervägen intill Väppeby Äng, men det finns flera. Ingen gynnas av områden som inte är 

färdigställda och det "förstör" helhetsintrycket för området. l dagsläget har Skanska/BoKiok 

fortfarande större fel och brister i vårat befintliga område, BrfVäppeby Äng, att åtgärda 

innan vi kan välkomna ett nytt liknande koncept intill oss. Såklart har själva konceptet Bo 

Klok utvecklats sedan vårat område byggdes 2005. Men det hjälper inte oss idag, så länge 

Skanska/Bo Klok inte tar sig an de problem som kvarstått i princip sedan området byggdes. 

6. Vi vill bevara vår fina miljö/område som den är idag, lantlig men ändå så central! 

Hälsningar från , Bålsta 2014-05-25 
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HÄBO KOMMUN 
KOI.WNSTYflaSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -05- 2 8 

@vattenfall.com 

VATTENFAll 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens kontor 

746 80 BÅLSTA 

Yttrande angående Förslag till detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun 
Er beteckning: DPL 425 
Vårt DMS: 1002633141 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av 
samrådshandlingarna för rubricerad detaljplan och lämnar följande yttrande. 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har 
därför inget att erinra. 

Med vänlig hälsning, 
Vattenfall Eldistribution AB 

Lantmätare, Tillstånd och rättigheter 

r' L' ! ! i - ~,; ·o 

\Jattenfclli [~!Cil5litbuttOII Al:1 F\U 25·30, 169 n;: Stocl\ilo!r•: 

08 "739 50 00 

55641'1-0~\UO 

Stockhclm 
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YTTRANDE 1(3) 

2014-06-03 Dnr: 402-2697-14 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Samhällsutvecklingsenheten 
 

 
@lansstyrelsen.se 

Håbokommun 
Kommunstyrelsens kontor 
746 80 BÅLSTA 

Samråd om detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, Väppeby äng, Håbo kommun, Uppsala län 

Redogörelse för ärendet 

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap Il § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för uppförande av bostäder inom 
fastigheterna Väppeby 6: l och Väppeby 7:218. Planförslaget medger byggrätter för 
såväl flerbostadshus som småhus. 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Upprättande 
av en miljökonsekvensbeskrivning är därmed inte nödvändigt. Länsstyrelsen 
lämnade synpunkter på behovsbedömningen i yttrande daterat den 2014-02-07, 
dnr 402-229-14. 

Frågor som bevalms av Länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 111m p 10§ 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten(MKN) 

Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med information 
om recipient för planmmådet, berörda miljökvalitetsnormer (MKN)och en 
bedömning av hur föreslagen exploatering påverkar MKN. 

Länsstyrelsen anser i övrigt att kommunen på ett bra sätt tagit om hand 
dagvattenfrågan genom en bra dagvattenutredning och lämpliga planbestämmelser. 
Det är dock viktigt att kommunen följer rekommendationen i utredningen och 
utreder vilken kapacitet dagvattendammen har för att ta emot det vatten som ändå 
kan komma att behöva avledas från området. Dammen är befintlig och tar idag 
emot dagvatten från ett befintligt bostadsområde i södra delen av Gröna dalen. 

Buller 

A v planhandlingama framgår att en ny huvudgata planeras genom planområde t. 
Huvudgatan betecknas som matargata i planbeskrivningen och är en förlängning av 
Lindegårdsvägen. Huvudgatan bildar en förbindelse mellan Kalmarvägen och 
Centrumleden. Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver kompletteras 
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med information om berälmade trafikströmmar på den nya huvudgatan och en 
bedömning av bullerpåverkan fi·ån gator inom och utanför planområdet 

Övriga synpunkter 

Markavvattningsföretag 

En del av planonn·ådet berör Väppeby-Bålsta dikesförening (CK 0161). När en 
detaljplan påverkar ett markavvattningsföretag ska detta belysas på ett tidigt 
stadium i planprocessen. Kommunerna ska ha kunskap om ifall mottagande diken 
har tillräcklig kapacitet och utreda vilka möjligheter det finns att utjämna flöden 
med exempelvis fördröjningsdammar. Fastighetsägare som ingår i 
markavvattningsföretag ska betralctas som sakägare i samband med 
detaljplaneprocessen och ges möjlighet att yttra sig över planförslaget och de 
eventuella konsekvenser ett genomförande av planen kan få för 
markavvattningsföretaget I samrådshandlingen ska det beskrivas att 
markavvattningsföretaget påverkas och hur detta ska hanteras, till exempel om det 
hävs att företaget milprövas eller upphävs 

Om delar av dikessystemet kommer att vara beläget inom planområdet kan det 
också vara lämpligt att kommunen lägger in planbestämmelser som säkerställer att 
framtida underhåll inte kommer att försvåras. 

Markavvattningsföretag har bildats genom förrättning och är juridiskt bindande. 
Detta innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för 
vattenanläggningar, diken och vattenonn·åden i fönättningen gäller med samma rätt 
som en vattendom. Det innebär också att de fastigheter som ingår i 
markavvattningsföretaget har ett gemensamt ansvar för underhållet av de 
anläggningar som ingår i företaget, liksom ansvar för sådana skador som kan uppstå 
på grund av uteblivet underhåll. Ofta kan förutsättningarna ha ändrats sedan 
markavvattningsföretagen bildats. Företagen gäller dock som en vattendom fram 
till dess att en ny dom meddelas via mark- och miljödomstolen, eller att företaget 
upphör. Om det alctuella företaget inte längre fyller någon funlction rekommenderar 
Länsstyrelsen att företaget upphävs. Om samtliga deltagare till miljödomstolen 
lämnar in en gemensam överenskommelse om att man önskar att företaget ska 
upphöra, kan domstolen godkänna uppbävandet utan någon ny miljöprövning. Det 
är även möjligt att hos mark- och miljödomstolen begära att ett 
markavvattningsföretag omprövas. Kommunen kan kontakta Länsstyrelsen för mer 
infonnation. 
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Deltagare 

Länsarkitekt  har beslutat i detta ärende. Planhandläggare  
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

miljöskyddshandläggare  deltagit. 

SÄNDLISTA 
Trafikverket Region Öst 
Lantmäterimyndigheten Uppsala län 
Inom länsstyrelsen: MSE, SUE (2 ex) 
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KOP.t.4UNSTYRELSENS FORVAL TNING 

J N KOM 

2014 -05- 2 B Bålsta den 26 maj 2014 

Härmed inkommer  , Bålsta, 
med synpunkter gällande nya byggandet av BoKlok på Väppeby Äng brevid 
oss. 

Den ökade traiken på Lindegårdsvägen kommer att påverka vårat område. 
Boende i områden runt omkring oss, t ex Prästberget och Torsberg, kommer 
att använda Lindegårdsvägen som en snabbare genomfart ner till centrum. 
Många barn cyklar till Gröna Dalen skolan - det blir en osäker miljö för dem. 
Besökande till och från Äbergs museum kommer med största sannolikhet att 
öka trafiken på Lindegårdsvägen. 
Bättre om Lindegårdsvägen är avstängd för genomfartstrafik (som 
Skeppsvägen) och att det eventuella nya området får sin infart från 
Centrum leden. 

Om det mot förmodan byggs på ängen så önskar vi bullerplank runt vårat 
område för att öka säkerheten för alla barn och djur från vårat område. 

Förskolan som är inritat i planen ligger konstigt planerat, dvs den ligger 
närmast åkern och skall barnen vara ute i naturen är det bara leråker till 
höst/vår, sedan plöjs åkern, gödslas, sås och skördas och det dammar 
ordentligt. Vi vet inte vilket gödslingsmedel som används men säkert ingen 
bra miljö för barnen. 

Mvh 
Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas 
i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN § 42 TSTN 2014/23 2014 -06- 1 8 

Yttrande över förslag till detaljplan för del av fastigii:WJ """""'---I.~~;.A.;~W 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby Äng 

Sammanfattning 
Tillståndsnämnden har fått rubricerad detaljplan på remiss Wlder dess 
sarnrådstid. Aktuellt planområde föreslås bli en fortsättning på intilliggande 
befmtlig bebyggelsestruktur inom det som kallas Väppeby Äng. Inom 
planområdet utgörs pågående markanvändning av tätortsnära odlingsmark. 

Här föreslås byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus med karaktär 
av småstad. Inslag av icke störande handel och verksamhet möjliggörs. Det 
ges totalt utrymme för cirka 180 bostäder i kedjehus och flerbostadshus i 2-
4 våningar. Även förskola planeras inom mmådet. Kollektivtrafik planeras 
på den förlängda Lindegårdsvägen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av handlingarna i rubricerat 
ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpWlkter på planförslaget utifrån 
nämndens roll som lokal tillsynsmyndighet och utifrån nämndens fortsatta 
hantering i bygglovsskedet och dess myndighetsutövning. Nämnden väger 
även in hur planförslaget bidrar till en hållbar utveckling i Håbo kommWl. 
Planförslaget utgår från en förtätning förhållandevis centralt i Bålsta, vilket 
bygg- och miljöförvaltningen bedömer som god hållbarhet genom att 
befintlig infrastruktur utnyttjas. 

Ärendet 
Tillståndsnämnden har från kommWlstyrelsen den 28 april 2014 fått förslag 
till detaljplan för fastigheterna Väppeby 6: l och Väppeby 7:218, Väppeby 
Äng, för yttrande. Detaljplanen är föremål för samråd Wlder tiden 28 april 
till26 maj. Förlängd yttrandetid har begärts till och med den 17 juni 2014. 

Planområdet är cirka 5,3 ha stort och ligger relativt centralt i Bålsta, cirka 
600 m väster om Bålsta Centrum. Området är beläget söder om 
Centrumleden där ny väganslutning planeras genom den förlängda 
Lindegårdsvägen som också länkar samman mot Kalmarvägen i söder. I 
väster arrgränsar Väppebyberget och i öster Gröna Dalen. Planområdet är 
helt obebyggt och utgörs av tätortsnära odlingsmark. 

Området blir som en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom 
Väppeby Äng. Syftet med planförslaget är att medge byggrätter för såväl 
flerbostadshus som småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs längs 
nya gator och friare orienterade kvarter kan ordnas i områdets mellersta och 
östra del. I områdets västra och södra del hålls bebyggelsen mer strikt i 
förhållande till gatan. Hus orienteras förhållandevis nära gatan så att tydliga 
rum kan formas. Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. 
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Mindre inslag av icke störande verksamheter och handel tillåts liksom 
service i form av forsko la. En parkmiljö föreslås mellan Centrumleden och 
planområdet 

Området ligger inom va-verkets verksamhetsområde och bebyggelsen 
kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet. I planförslaget 
konstateras att planens genomforande inte får sådan betydande påverkan på 
miljö, hälsa eller hushållning med mark och vatten eller andra resurser så att 
en milj ökansekvensbeskrivning behöver upprättas. 

Särskild dagvattenutredning har tagits fram for att belysa hur dagvatten kan 
tas omhand eftersom det blir ökad avrinning från området då det blir 
bebyggt. Recipient är Mälaren, Kalmarviken. Enligt Håbo kommuns 
Dagvattenpolicy så är planområdet beläget inom dagvattenområde 3 där 
någon form av reningsanläggning for dagvatten ska beaktas. 

Synpunkter 
Allmänt 
Planfårslaget medger komplettering av bebyggelse i forhållandevis centralt 
läge inom Bålsta tätort med nya bostäder och verksamheter vilket är 
positivt, då lokaliseringen sker till ett läge med befintlig god infrastruktur. 
Förvisso krävs viss om- och nybyggnad av infrastruktur for att möjliggöra 
den nya bebyggelsen. Vid fortätning och växande befolkning ökar behoven 
av mångfunktionella grönområden, parker och vattenmiljöer, vilket inte får 
förglömmas. Hållbart byggande forutsätter hälsofrämjande och 
miljöanpassade lösningar samtidigt som en attraktiv och socialt hållbar 
milj ö bör vara rik på upplevelser och skapar förutsättningar för delaktighet 
for alla på lika villkor och gör det möjligt for människor att känna sig trygga 
och må bra. 

Det kan vara en bra information att i planbeskrivningen redovisa antalet 
lägenheter och planerad upplåtelseform. 

Miljöbedömning 
slutsatsen att planforslaget inte bedöms medfora betydande påverkan på 
miljön instämmer Bygg- och miljöförvaltningen i. Dock bör bedömningen 
kompletteras med tydligare argument varfor så är fallet, och vilka områden 
som ändå har bedömts angelägna att närmare utreda och redovisa 
konsekvenserna for i planhandlingama. 

Föreslagen bebyggelse 
Utformningen och skalan på den nya bebyggelsen upplevs väl anpassad till 
omgivande bebyggelse i söder. En utmaning är dock mötet mot det öppna 
landskapet och få det att upplevas som en naturlig övergång. Bebyggelsen är 
i huvudsak i två våningsplan. I den västra delen som vetter mot 
Väppebyberget medges 3-4 våningar, och i det mötet bör särskild 
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uppmärksamhet läggas för att erhålla en så bra övergång som möjligt. Ett 
sätt att hantera mötet är att anlägga vegetationsöar som naturliga trädbeväxta 
moränholmar. Det vore önskvärt med fortsatta studier kring detta från 
landskapsarkitekt. 

Inom kvartersmarken tillåts förutom bostäder även inslag av handel och 
verksamheter som inte får ge störande konsekvenser för omgivningen. Det 
finns inte någon tydlig begränsning i utbredningen av handel och 
verksamheter, vilket bör förtydligas. I annat fall kan risk finnas för problem 
med angöring, parkering och varuleveranser. Handel bedömer bygg- och 
miljöförvaltningen överhuvudtaget inte vara lämpligt här, och definitivt inte 
dagligvaruhandel. 

I sydväst finns ett bostadskvarter där förutom bostäder även förskola är 
tillåtet. Fastigheten kan bli cirka l 800 kvm och ges en byggrätt om största 
bruttoarea om l l 00 kvm i tre våningsplan. Det synes dock bli 
förhållandevis små ytor, såväl för byggnad som för utemiljö för att vara 
lämplig som förskola. Särskilt om funktionen ska kombineras med bostäder. 
Dessutom finns ingen redovisning hm parkering, varuleveranser och 
hämta/lämna-funktion för föräldrarna ska fungera. Bygg- och 
miljöförvaltningen anser inte att föreslagen lokalisering av förskola är 
lämplig, utan den bör studeras vidare till granskningsskedet 

Byggrätten inom kvartersmark föreslås regleras som största tillåtna 
bruttoarea ovan mark, medan bygg- och miljöförvaltningen skulle föredra 
att det är byggnadsarea som regleras. Erfarenhetsmässigt underlättar det vid 
kommande bygglovshantering. Det förutsätts också att angiven byggrätt ger 
utrymme framöver för att kunna komplettera med till exempel inglasning av 
uteplats. 

Trafik, buller, parkering och trafiksäkerhet 
Gatunätet inom planområdet föreslås vara med kommunalt 
huvudmannaskap, vilket avviker från bebyggelsen omedelbart söder om 
planområdet väster om Lindegårdsvägen. Bygg- och miljöförvaltningen 
menar att de lokalgator som försäljer de nya bostadskvarteren bör ges ett 
enskilt huvudmannaskap. Ambitionen att ha gångfartsområde längs hela 
gatunätet kan ifrågasättas, då det oftast visat sig som mest framgångsrikt på 
kortare sträckor där också markbeläggningen är bearbetad på lämpligt sätt 
för att få ned hastigheten. 

Det föreslagna gaturununet ger en blandning av huvudmannaskap där gatan 
i nord-sydlig riktning har kommunalt huvudmannaskap inkluderande 
boendeparkering, medan de andra två gatorna har körbana som föreslås 
skötas av kommunen medan längsgående parkering och en gångbana sköts 
av de boende. Det torde medföra uppenbar risk för oklarhet i driftsfrågan. 
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Dessutom måste det finnas utrymme för att lägga snö längs dessa gator. Det 
enda som talar för kommunalt huvudmannaskap för gatorna är förskolans 
lokalisering, men då den av en rad andra skäl synes olämplig så verkar bästa 
lösningen vara enskilt huvudmannaskap. Är gatorna istället i enskilt 
huvudmannaskap kan de boende själva bestämma över utformning och drift. 

Det finns inget beskrivet om bullersituationen från trafiken, vilket bör 
kompletteras till granskningsskedet, så att det tydliggörs om det finns behov 
av bullerdämpande åtgärder eller ej. På Centrumleden finns också 
kollektivtrafik och en andel tung trafik som kan vara bulleralstrande. På 
Lindegårdsvägen planeras för kollektivtrafik och en busshållplats i 
anslutning till planområdet Busshållplatsen kan lämpligen utformas som en 
timglashållplats för att öka trafiksäkerheten. Bullerutredning erfordras. 

Den förlängda Lindegårdsvägens anslutning mot Centrumleden bör justeras 
något för att säkerställa att bilförare verkligen stannar upp innan utfart på 
den större och mer trafikerade vägen. Dessutom måste korsningen med 
gång- och cykelvägen ses över för att utformas trafiksäkert. 

Parkeringsbehovet som är angivet för bostäderna må kunna bedömas vara 
tillräckliga. Men om inslaget av handel och verksamheter blir betydande kan 
det lätt bli brist på parkeringsplatser. Likaså gäller det om förskola ska 
etableras här. På två platser föreslås parkeringsplatser som blir vinkelställda 
mot gatan, vilket bidrar till ökade risker och otrygghet i trafiken och bör 
därför undvikas. 

Avfall 
Håbo kommuns Avfallsföreskrifter lägger grunden för avfallshanteringen, 
som bland annat innebär utsortering av matavfalL Det vore en fördel om det 
på lämpligt sätt kunde planeras in miljöhus bland den nya bebyggelsen för 
att undvika stor mängd mindre avfallskärl utspridda inom området. Byggrätt 
för milj ö hus bör läggas till på plankartan. 

Värme 
I planbeskrivningen beslaivs flera möjliga uppvärmningssätt och att vid 
användning av kaminer, pellets- eller vedpannor för primär uppvärmning 
ska ackumulatortank installeras. Ur miljö- och hälsoaspekt bör sådant 
uppvärmningssätt inte alls vara tillåtet i tätbebyggt område. 

Radon 
I planbeshivningen konstateras att den nya bebyggelsen ska utföras 
radonsäkert. Bra om det också förs in en tydlig upplysning om radonrisk i 
plankartan med koppling till krav på radonsälcert utförande så som det 
beskrivs i planbeslaivningen. 
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Planområdet berörs inte av någon känd fornlämning enligt 
planbeskrivningen, men väster om planområdet finns en fornlämning varfår 
ändå en arkeologisk fårundersökning ska utföras. Bra om 
planbeskriviningen kompletteras med karta som visar var det den aktuella 
fornlämningen är belägen. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark slås fast som en 
fårutsättning i enlighet med Dagvattenpolicyn. I dagvattenutredningen 
beskrivs flera sätt att ta hand om dagvatten lokalt. Det är bra om det 
tydliggörs till granskningsskedet hur dagvattnet fördröj s, och hur planerade 
åtgärder samspelar med höjdsättning av gator och omgivande mark. 

För dagvatten föreslås endast fördröjning och inte något behov av rening. 
Detta trots att planområdet är beläget i ett område där behov av rening ska 
beaktas enligt Dagvattenpolicyn. Recipienten Kalmarviken ingår i 
vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som först 2015 kommer att få 
beslutade egna miljökvalitetsnormer. Kalmarviken har tidigare tillhört 
Mälaren-Gripsholmsviken där kemisk status betecknas som god (exkl. 
kvicksilver och kvicksilverfciroreningar), men den ekologiska statusen 
bedöms som god med liten risk fcir försämring till2015. 

Eventuellt kan dagvatten från området ledas till befintlig dagvattendamm 
där såväl fördröjning och viss rening kan uppnås. Det konstateras dock att 
dammens kapacitet bör utredas innan det kan säkerställas att mer dagvatten 
kan avledas dit. Den utredningen bör fmnas till hands till granskningsskedet, 
och också beskriva den reningseffekt som dammen möjliggör. Med tanke på 
att Mälarens ekologiska status totalt sett är otillfredsställande bör alla 
åtgärder som kan bidra till måluppfyllelse fcir Mälaren vad gäller 
miljökvalitetsnormerna fcir vatten vara värdefulla. 

Bygg- och miljöförvaltningen anser att en klimatsäker hantering av 
dagvatten bör säkerställas mer utförligt i plankarta och i planbeskrivning. 
De ytor som i plarrförslaget föreslås vara lämpliga fcir fördröjning av 
dagvatten anges med beteckningen N3, men det är svårt att utläsa var de är 
belägna. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet berörs av en gällande detaljplan, men det framgår inte om det 
finns en parallell process med upphävande av denna eller inte. Bra om det 
framgår till granskningsskedet 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Planförslaget utgår från en komplettering av bebyggelse fårhållandevis 
centralt i Bålsta, vilket bygg- och miljöförvaltningen bedömer som god 
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hållbarhet genom att befintlig infrastruktur utnyttjas. Den föreslagna 
bebyggelsen är förhållandevis väl anpassat till befintlig bebyggelse i söder, 
men det fmns utmaningar i mötet med det öppna landskapet särskilt i väster. 

Det finns en del synpunkter gällande gata, trafik, parkering och 
trafiksäkerhet, lokalisering av förskola, dagvatten och mötet med det öppna 
landskapet som behöver utredas närmare. Övriga synpunkter är mer av 
karaktär att det är något som behöver förtydligas. Därför är den 
sammantagna bedömningen att planförslaget för Väppeby Äng kan föreslås 
Tillståndsnämnden för tillstyrkan under förutsättning av att här lämnade 
synpunkter utreds och beaktas i planen till granskningsskedet 

Beslutsunderlag 
Planhandling med tillhörande dagvattenutredning 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-02 
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och förutsätter att detta beaktas vid planavdelningens bearbetning av 
planförslaget inför granskningsskedet 
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2 Bakgrund och syfte 

Sweco har på uppdrag av BoKlok AB gjort en dagvattenutredning inom fastigheten Väppeby 

äng 6:1 i Bålsta, Håbo kommun.  

BoKlok planerar att exploatera mark som det idag bedrivs jordbruk på, med ett mindre 

bostadsområde innehållande flerfamiljshus och kedjehus.  

Dagvattenutredningen syftar till att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom planområdet 

och ge förslag på principlösningar för hur dagvattnet kan tas omhand. Utredningen och de 

principförslag som tas fram görs efter platsens förutsättningar och i enlighet med de riktlinjer 

och krav som framgår i Håbo kommuns policy. Dagvattenflöden beräknas för planområdet före- 

och efter planens genomförande med hjälp av modelleringsprogrammet StormTac. Vidare 

beskrivs recipienten och föroreningshalter samt föroreningsbelastning beräknas för att beskriva 

vilka halter och vilken belastning av föroreningar som uppkommer inom planområdet.  

 

Följande underlagsmaterial har använts: 

 Illustrationsplan Väppeby äng, BoKlok, 2014-01-15 

 Uppdragsbeskrivning Väppeby äng, Håbo kommun, 2013-09-17, rev 2013-11-11 

 Kravspecifikation utredning Väppeby äng, Håbo kommun, 2013-11-11 

 Dagvattenpolicy, Håbo kommun, 2012-10-08 

 Policy för slam- och oljeavskiljare, Håbo kommun, 2012-04-24 

 Grundundersökning, Väppeby Gärde. Bjerking. 1990-02-20 

 Platsbesök genomfördes 2013-12-03 
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3 Riktlinjer och krav som ska efterföljas i föreliggande 
dagvattenutredning 

 

3.1 Kravspecifikationer för Väppeby Äng 

Håbo kommun har givit ut kravspecifikationer gällande dagvattenutredningen som ska 

efterföljas: 

- Utredningen ska utgå från kommunen antagna dagvattenpolicy.  

- Utredningen ska behandla miljökvalitetsnormer (MKN) för recipienten. 

- Flödeskraven ska gälla vid utgångspunkten från kvartersmark 

- Utloppsflödet från dagvattensystemet efter exploatering ska motsvara dagens flöde  

- 10 årsregn ska vara dimensionerande vid beräkning av flöden 

- Utredningen ska omfatta hela planområdet 

- Utredningen ska behandla detaljplanens påverkan på avrinningen i hela området från 

omkringliggande områden 

- Dimensionering av den befintliga dammen öster om planområdet ska utredas 

 

3.2 Dagvattenpolicy i Håbo kommun 

Håbo kommuns dagvattenpolicy innehåller generella principer för dagvatten samt punkter för 

hanteringen av dagvatten i samhällsplaneringsskeden. För denna utredning har ett antal 

relevanta punkter identifierats. Föreslagna principlösningar tar hänsyn till nedan nämnda mål 

och riktlinjer samt kravspecifikationer för Väppeby äng. 

 

Övergripande principer: 

 Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten. 

 Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor. 

 Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen. 

 Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avrinningen. 

 Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

 När nya dagvattenlösningar planeras ska de planeras på ett sådant sätt att minsta 

möjliga flöde ska passera vidare till det befintliga dagvattennätet. 
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 Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhändertagande nära källan 

saknas. 

 Gällande Håbo kommuns policy för slam- och oljeavskiljare krävs en oljeavskiljare 

endast för de parkeringsplatser som är belägna inom vattenskyddsområde, vilket inte är 

fallet för det aktuella planområdet. I övrigt görs det för varje enskilt fall en bedömning 

om en avskiljare behövs.  

Planskedet 

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

fördröjas. 

 Huvudprincipen för kvartersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD. 

 Om förutsättningarna saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet 

utjämnas och fördröjas innan avledning sker till ledningsnät och/eller recipient. 

 Det vatten som inte kan infiltrera eller omhändertas nära källan ska om möjligt avledas i 

öppna avrinningsstråk. 
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4 Områdesbeskrivning och markanvändning idag och efter exploatering 

4.1 Områdesbeskrivning och markanvändning idag 

Planområdet är beläget öster om centrala Bålsta i Håbo kommun och omfattar idag cirka 3,7 ha. 

Planområdet omfattar fastigheten Väppeby 6:1 och del av fastigheten 7:218 som nu ägs av 

Håbo kommun. Området angränsar till en gång- och cykelväg i öster, Centrumleden i norr, samt 

omkringliggande bostadsområde i söder och jordbruksmark i väster, området sluttar mot 

nordost. Väppeby äng arrenderas idag för jordbruk. Figur 1 visar en översikt över aktuellt 

planområde och Figur 1b visar flödesriktningen på ytavrinnande vatten inom planområdet innan 

exploatering.  

Del av planområdet ingår i ett båtnadsområde för Bålsta markavvattningsföretag. 

Dagvattenutredningen förutsätter att Håbo kommun vid anläggandet av dagvattendammen 

(som Väppeby äng avvattnas till) säkerställt att dammen är dimensionerad så att 

markavvattningsföretaget inte kräver omprövning.  

 

Figur 1.  Flygfoto över föreslaget planområde. Planområdets gränser är markerade med svart. 
Båtnadsområdet Bålsta dikningsföretags gränser är markerade med turkos.  
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Figur 1b. Riktning på ytavrinnande vatten innan exploatering inom planområdet Väppeby 
äng.  
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4.2 Planerad exploatering 

Den planerade exploateringen inom planområdet omfattar flerfamiljshus i två-och trevåningshus 

samt  lägenheter i kedjehus. Utöver detta planeras också för en förskola, 

komplementsbyggnader, parkeringsytor, vägar samt grönytor. Parkeringsytor anläggs i 

markplan. Inga källare planeras i husen. En illustrationsplan över planområdet efter exploatering 

kan ses i Figur 2. 

 

Figur 2.  Illustrationsplan Väppeby Äng (BoKlok Housing, 20141112). 
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5 Avrinningsområde 

Området avvattnas mot dike i nordsydlig riktning, i östra delen av planområdet. En trumma 

under befintlig GC-väg leder vattnet vidare till en befintlig dagvattendamm. Dagvattendammen 

är dimensionerad för ett 2-årsregn och omhändertar i dagsläget vatten från bostadsområdet 

väster om planområdet. 

5.1 Recipient 

Kalmarviken är en del av vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden. Den kemiska statusen i 
recipienten klassas som ej god p.g.a. förhöjda halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
Det bedöms även föreligga en risk att den kemiska statusen inte kommer att förbättras till 2015. 
Den ekologiska statusen i recipienten klassas som god med liten risk för försämring till 2015.  
Mälaren-Prästfjärden ingick tidigare i vattenförekomst Mälaren-Gripsholmsviken. I nästa 
förvaltningscykel (2015-2021) kommer Mälaren-Prästfjärden att bli en egen vattenförekomst för 
vilken miljökvalitetsnormer kommer att beslutas. I dagsläget har dock vattenförekomsten inga 
egna miljökvalitetsnormer för ekologisk och kemisk status. Figur 3 visar Väppeby ängs läge i 
förhållande till recipienten. 
 

 

Figur 3. Planområdet Väppeby äng och avledning av dagvatten via Gröna dalenstråket till 
recipienten Kalmarviken.   

Gröndal
-stråket 

Väppeby äng  

Kalmarviken 
(Mälaren-
Prästfjärden) 
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5.2 Geologi 

Den grundundersökning som är genomförd av Bjerking år 1990 är gjord på Väppeby gärde där 

fastighet Väppeby 6:1 ingår. Området täcks till stor del av lera, och är i allmänhet underlagrad 

av 1-2 m svallsand och grus. Höga grundvattennivåer förekommer inom området, grundvattnets 

trycknivå har antagits ligga på ca 1.5-2 m under markytan. 

Lera har begränsade infiltrationsmöjligheter, varför infiltration och fördröjning istället bör skapas 

i LOD-lösningar där leran byts ut mot mer infiltrationsvänlig fyllning som exempelvis makadam.  

6 Principlösningar för dagvattenhantering i området 

Nedan följer förslag på ett antal principlösningar som kan appliceras inom aktuellt 

detaljplaneområde.  

 

6.1 Höjdsättning för dag- och dränvatten från privatmark 

En säker höjdsättning av området skyddar bebyggelsen mot ytligt förekommande 

dagvattenflöden från den egna tomtmarken samt från omgivande mark. Höjdsättningen bör 

utformas så att det dagvatten som inte infiltrerar på tomtmark kan ledas till dagvattensystemet i 

gata. Dränvatten måste också avledas på ett säkert sätt. Höjdsättningen av 

dagvattenanläggningarna är ett viktigt moment i dimensioneringen för att klara av att avvattna 

ett område både vid normala regntillfällen samt kraftiga regn. Byggherren måste få principen för 

dräneringssystemets funktion och utformning tydligt förklarad, samt vilka konsekvenser detta 

medför för utformningen av husets grundkonstruktion. 

 

6.2 Stuprörsutkastare 

Takvattnet föreslås att avledas via stuprörsutkastare ut på tomtens gräsmatta där vattnet sedan 

kan infiltrera i den mån det är möjligt. En etablerad gräsmatta kan ta emot upp till 40 mm regn 

utan att det sker någon ytavrinning. Gräsmattan är således en lämplig yta att infiltrera vatten i.  

För att systemet ska fungera tillfredställande är det viktigt att utformningen görs korrekt. Ett 

riktvärde är att marken ska luta ut från husgrunden med 5 % lutning de första 3 metrarna. 

Därefter kan lutningen vara mellan cirka 1-2 % på resterande del av gräsmattan. Vatten från 

stuprörer leds ut till ränndalsplattor och vidare ut på gräsmattan. Se principbild i Figur 4.  

Ränndalsplattorna skall läggas minst 2 meter ut från husgrunden. Ränndalsplattan närmast 

huskroppen ska vara en platta med bakkant för att förhindra att vatten rinner bakåt, in mot 

grunden och ner längs grundmuren. Lämpligen utformas utkastaren med en 75 graders böj och 

sedan ett 0,2-0,3 m rakt rör över ränndalsplattorna.  
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Figur 4. Principbild över hur vattnet avleds via stuprörsutkastare. 

 

Vid kraftigare regn kan nederbörden överstiga tomtens infiltrationskapacitet, då uppkommer det 

en ytavrinning från tomten och bräddning till dagvattensystemet i gata ska då ske. Därför är det, 

som tidigare nämnts, viktigt att höjdsättningen görs på ett sådant sätt att husen är högre 

belägna än omkringliggande gata.  

 

6.3 Växtbäddar och regngårdar på innergårdar 

Takvattnet kan även ledas via stuprörsutkastare till växtbäddar som utformas som nedsänkta 

lådor intill husen, där vegetation i form av örter och gräs planteras. Syftet med växtbäddarna i 

detta fall är att i första hand fördröja takvattnet och i andra hand rena och infiltrera vattnet i 

växtbädden. Växtbäddarnas botten ska vara tät samt anläggas med en dräneringsledning i 

botten för att förhindra vatteninfiltration under den anlagda växtbädden, vilket skulle kunna 

skada huskroppen. Sidorna på växtbädden kan bestå av sten, betong, tegel eller trä. Från 

växtbäddarna leds överskottsvattnet vidare till dagvattensystemet i gata. Figur 5 visar exempel 

på hur växtbäddar kan utformas. Växtbäddar kan användas som fördröjande åtgärd när ytlig 

avledning av överskottsvatten från kvartersmark ej är möjlig till diken. Växtbäddar som utformas 

enligt Figur 5 har en fördröjningsvolym på 0,5 m
3
 per 1m

2 
växtbädd.  
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Figur 5. Växtbäddar på innergårdar. Minskar avledning av vatten från området och utgör ett positivt 
inslag i boendemiljön. 

Regngårdar utformas enligt samma princip som växtbäddar, men dessa kan med fördel vara 

genomsläppliga då de ofta tar emot vatten från större avrinningsområden. Även där marken inte 

tillåter infiltration kan regngårdarna fördröja dagvattnet. Regngårdar kräver större utrymmen och 

syftet med dessa är att fördröja, infiltrera och rena dagvattnet. Exempel på regngårdar kan ses i 

Figur 6. Regngårdar kan liksom växtbäddar anläggas på kvartersmark och inom detta 

planområde skulle en regngård kunna anläggas i det planerade parkrummet. En kupolbrunn 

med bräddfunktion krävs i regngården där bräddledning ansluter till dagvattensystem i gata.  

  

Figur 6. Regngårdar i bostadsnära miljö. 
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6.4 Genomsläppliga beläggningar 

Genomsläppliga beläggningar kan anläggas inom området till exempelvis på parkeringsplatser, 

de planerade gångbanorna i parkrummet eller på fastigheternas uppfarter. Den genomsläppliga 

beläggningen bidrar med en utjämning av flöden, reduktion av flödeshastigheter och rening av 

dagvattnet.  

Det finns olika typer av genomsläppliga beläggningar till exempel singel, naturgrus eller hålsten 

av betong. Figur 7 visar olika bilder på genomsläppliga beläggningar. Dessa beläggningar bör 

inte läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast koncentreras till en mindre del av 

ytan med igensättning som följd. 

 

 
 
Figur 7. Exempel på genomsläppliga beläggningar. Till vänster; markarmering betonghålsplattor. 
Till höger: visar en genomsläpplig beläggning och planeringsytor som avvattnar ytorna vid större 
regn. 

 

6.5 Nedsänkta grönytor 

En enkel åtgärd som minskar avrinningen från planområdet är att låta dagvatten från hårdgjorda 

ytor avledas till nedsänkta grönytor. Dessa ytor försätts med brunnar för att leda bort dagvatten 

vid kraftigare nederbördstillfällen. Genom dylika lösningar omhändertas en stor andel av 

årsnederbörden som faller vid regntillfällen som är mindre än ett par millimeter. Figur 8 visar en 

hårdgjord parkeringsplats med ett grönstråk anlagt i mitten. Vatten från parkeringsytorna 

avrinner till grönstråket där infiltration sker.  

 

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL
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Figur 8. Parkeringsplats anlagd med asfalt. Dagvatten avrinner till grönstråk i mitten av 
parkeringen då asfaltsytan är lutad så. Lösningen leder till minskad avrinning inom området och 
rening av dagvatten.  

 

6.6 Diken för avledning av vatten från kvartersmark  

Diken föreslås ta emot ytligt avrinnande överskottsvatten från kvartersmark. Diket byggs upp 

med ett makadammlager med en dräneringsledning i botten, se Figur 9. 

De makadamfyllda dikena har som syfte att avleda dagvatten men bidrar även till att fördröjning, 

flödesutjämningen, rening och infiltration av dagvatten.  

Makadamfyllda diken kan antingen utföras med eller utan en skålad gräsyta på toppen där ytligt 

dagvattnet kan samlas upp och avledas vid kraftigare regn. Under eventuell gräsyta görs ett 

cirka 1 meter djupt dike fyllt med genomsläppligt material, som makadam. Geotextil kan 

användas för skydda makadammen från det gräsbevuxna jordlagret och omgivande mark. I 

botten av diket läggs en dränerande ledning. Bräddning av vatten i diket sker genom 

kupolbrunnar som kopplas till dagvattenledning i gata. Kupolbrunnar placeras på strategiska 

ställen längs med diket.  
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Figur 9. Makadamfyllt dike med dräneringsledning och kupolsil för bräddning av vatten. 

 

6.7 Avskärande dike för att hindra ytavrinnande vatten från naturmark 

Avskärande diken utanför tomtgräns rekommenderas att anläggas enligt Figur 10 och Figur 11 

när omgivande naturmark ligger högre än bebyggelsen. Det avskärande diket förhindrar att 

ytavrinnande vatten från naturmark ovanför bebyggelsen översvämmar tomtmark. I detta fall 

föreslås ett avskärande dike längs med planområdesgränsen i nordväst. De avskärande dikena 

anläggs så att vattnet leds med självfall i dikena.  

 

Figur 10. Principskiss över avskärande diken utanför tomtgräns. 

 
 
 
 
 
 
 

Bef. mark som ändras 

Avskärande dike  
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7 Förslag på dagvattenhantering inom planområdet  

Figur 11 visar en översiktlig bild över planområdet och en systemlösning för hur dagvattnet inom 

området föreslås att hanteras. Under rubrik 8 återfinns flödes-och föroreningsberäkningar som 

ligger till grund till föreslagen systemlösning. 

Fördröjning av dagvatten sker på kvartersmark genom i rubrik 5 föreslagna lösningar. 

Överskottsvatten från kvartersmark avvattnas ytligt till makadamfyllda diken som avleder vattnet 

vidare genom planområdet. De makadamfyllda dikena har kupolbrunnar som är kopplade till 

dagvattenledning i gata. Denna lösning gör att dikena får en fördröjande funktion med 

bräddmöjlighet vid större regn. De fastigheter som inte har möjlighet till ytlig avvattning till 

dikena får istället fördröja dagvatten i växtbäddar/regngård eller motsvarande lösning. 

Växtbäddar anordnas med kupolbrunn och bräddmöjlighet till dagvattenledning i gata eller 

anslutning till makadamfyllt dike.  

Diket längs med lokalgatan i nordsydlig riktning i planområdet samlar upp dagvatten från 

planområdet. Genom trumma under väg leds därefter dagvattnet vidare till befintlig kommunal 

dagvattendamm. Från dagvattendammen leds vattnet vidare till gröna dalenstråket (i ledning) 

och vidare till recipienten Kalmarviken som är en del av Mälaren. Dammens kapacitet bör 

utredas innan man med säkerhet kan avleda vatten dit. 
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Figur 11. Förslag till dagvattenhantering och avledning av vatten från planområdet.  
 

7.1 Avledning av dagvatten i gaturum  

Dagvatten som uppkommer på allmänna vägar inom planområdet föreslås att avvattnas till 
rännstensbrunnar och dagvattenledning i gata. Dagvattenledningar i gata kopplas direkt till den 
befintliga dagvattendammen.  
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8 Metod och indata 

8.1.1 Flöden 

Dagvattenflöden före och efter exploateringen har beräknats med dagvattenmodellen 

StormTac, version 2014-01. Modellen beräknar flöden utifrån markanvändning och lokal 

nederbördsintensitet. Dimensionerande flöden har beräknats för regn med återkomsttiden 2, 10 

år med klimatfaktor (2-års regn = klimatfaktor 1.05 och 10-års regn = klimatfaktor 1.2). Dagens 

markanvändning har uppskattats utifrån flygbilder och framtida markanvändning har bedömts 

utifrån illustrationsplan av området. 

Före exploatering består hela området av åkermark och den asfalterade GC-vägen i östra delen 

av planområdet. Efter exploateringen ökar andelen hårdgjord yta och markanvändningen har 

delats upp på grönyta, takyta och övrig hårdgjord yta (som asfalterad väg och parkering). 

Dagvattenflödet för hela området har beräknats i en punkt, innan anslutningen till den befintliga 

dagvattendammen.  

Flödesberäkningarna har gjorts för två fall:  

1. Idag: Området som det används idag det vill säga före exploatering (åkermark + 

asfalterad cykelväg). 

2. Plan: Efter planens genomförande, markanvändning uppdelat på: grönytor, takytor, och 

hårdgjorda ytor (vägar + parkeringsplatser).  

 

Tabell 1 visar markanvändning och de avrinningskoefficienter som har använts som indata i 

modellering av flöden i StormTac. 

 

Tabell 1. Markanvändning och tillämpade avrinningskoefficienter inom planområdet idag och efter 
planens genomförande som har använts som indata till flödesberäkningarna i StormTac.  

Markanvändning ᵠ Yta Idag (ha) Yta Plan (ha) 

Åkermark 0,26 3,3  

Takyta 0,9  0,76 

Grönyta 0,1  1,47 

Hårdgjord yta 0,8 0,45 1,52 

Summa  3,75 3,75 
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8.2 Föroreningar 

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för aktuella 

markanvändningar används. Schablonvärdena utgörs av årsmedelhalter samt 

avrinningskoefficient för angiven markanvändning. Dagens markanvändning har hämtats från 

flygfoto (åkermark + asfalterad gång- och cykelväg) och framtida markanvändning har hämtas 

från illustrationsplanen (flerbostadshus samt radhus/kedjehus). 

I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) för hela 

planområdet. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), 

zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (Susp; 

partiklar) och opolära alifatiska kolväten (olja). För samtliga ämnen redovisas totalhalter.  

Framräknade årsmedelhalter vid planens genomförande med hänsyn till föreslagna åtgärder har 

jämförts med Riktvärdesgruppens förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Föroreningsberäkningar har utförts för tre fall:  

1. Området före exploatering 

2. Efter planens genomförande 

3. Efter planens genomförande med LOD. Schablonhalter för respektive markanvändning 

med total LOD inom området har används. 

 

Tabell 2 visar markanvändning och avrinningskoefficienter som har använts som indata i 

modellering av föroreningar i StormTac. 

 

Tabell 2. Markanvändning och avrinningskoefficienter inom planområdet idag och efter planens 
genomförande som har använts som indata till föroreningsberäkningarna i StormTac. LOD = lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 

Markanvändning 
ᵠ Idag, yta 

(ha) 

Plan, yta 

(ha) 
Utan LOD Med LOD 

Åkermark 0,26  3,3  

Hårdgjord yta 0,8  0,45  

Radhusområde 0,45 0,18  1,13 

Flerfamiljsområde 0,55 0,22  2,62 

Summa   3,75 3,75 
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9 Resultat 

9.1 Flöden  

Resultaten av flödesberäkningarna visar att flödena kommer att öka efter omvandling, vilket 

förklaras med en förändrad markanvändning. Hårdgjord yta i form av tak och vägar ersätter 

åkermark, vilket ger en högre avrinning. Tabell 3 visar de beräknade flödena inom planområdet 

före planerad exploatering samt efter planens genomförande. 

 

Tabell 3. Dimensionerande flöden (l/s), idag och efter planens genomförande (Plan) för hela 
planområdet. Flödet anges för regn med återkomsttid på 2 och 10-år med klimatfaktor för området 
efter exploatering.  

Återkomsttid 
Idag 

(l/s) 

Plan utan LOD 

(l/s) 

2-årsregn 140 245 

10-årsregn 236 476 

 

9.2 Behov av fördröjning 

Behovet av fördröjning av flöden inom planområdet har beräknats med förutsättningen att inte 

öka flödena efter planens genomförande jämfört med idag (Qout i fördröjningsmagasinet = Qdim 

IDAG för 10-årsregn). Den fördröjningsvolym som behövs har med de beskrivna förutsättningarna 

beräknats till 190 m
3
 för ett 10-årsregn. Därefter har den fördröjningsvolym beräknats som finns 

tillgänglig i de planerade dikena, med hänsyn till deras utformning. Totalt i dikena inom 

planområdet finns 260 m
3
 att tillgå (då hänsyn tagits till faktiskt hålrumsvolymen (30 % av total 

volym). Då har antagits att dikets underjordiska makadamdel har en tvärsnittsarea på 1,2 m
2
 

och att den totala längden på de föreslagna dikena som avleder vattnet inom planområdet är 

cirka 715 m. För att dikena ska fördröja flödet krävs att utformningen av diket noggrant övervägs 

så att diket får den fördröjande funktion som är beräknad. Speciellt viktigt är dikesutformningen i 

områden där det förekommer en marklutning, vilket kan kräva dämmen i dikena för att 

säkerställa dikets fördröjande funktion.  

Med tillämpning av LOD inom området, där dagvatten från takytor och övriga hårdgjorda ytor 

som parkeringsplatser och vägar tillåts infiltrera i omkringliggande grönytor och att diken längs 

vägar inom planområdet fördröjer dagvattnet, så bedöms det rimligt att flödena ut från 

planområdet inte ökar efter planens genomförande jämfört med dagens läge. Detta förutsätter 

dock att fördröjning av dagvatten sker i de planerade dikena inom planområdet. 

Ytterligare utjämning av flödet sker i dagvattendammen. Dammen utgör därmed ett extra 

översvämningsskydd mot nedströms liggande områden.  
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9.3 Föroreningshalter och föroreningsbelastning 

Resultatet från beräkningarna av föroreningshalter och jämförelse med förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp (2009) nivå 2M presenteras i Tabell 4. Nivå 2M innebär riktvärden för utsläpp 

till en mindre recipient, dock ej direktutsläpp. 

Föroreningsberäkningarna visar att i scenariot då LOD inte tillämpas efter exploatering ökar 

föroreningshalten i dagvattnet för alla ämnen med undantag för kväve och suspenderad 

substans, som istället minskar som en följd av exploateringen. Att kvävehalten schablonmässigt 

är högre i dagvatten från en jordbruksmark än i ett bostadsområde kan förklaras genom att 

jordbruksmark ”läcker” mer närsalter som en följd av att marken brukas (plöjs, vänds m.m.), 

närsalter tillförs marken i och med gödsling, samt att marken endast innan skörd är täckt med 

grödor. Jämförelse föreslagna riktvärden visar att fosfor, bly och kadmium överskrider föreslaget 

riktvärde efter exploatering om LOD inte tillämpas. 

Föroreningsberäkningarna för scenariot då LOD tillämpas i planområdet visar att 

föroreningshalterna för fosfor, kväve, suspenderad substans blir ännu lägre med LOD-åtgärder 

och även bly och kopparhalterna är lägre jämfört med innan exploatering. Zink-, kadmium-, 

krom-, och nickelhalterna blir högre än innan exploatering. Dock ligger alla föroreningshalter 

under föreslagna riktvärdena för dagvattenutsläpp. Föroreningsbelastningen (kg/år) redovisas i 

Tabell 5 och följer samma mönster som föroreningshalterna.  

Tabell 4. Beräknade föroreningshalter i dagvattnet som avleds från planområdet idag, efter planens 
genomförande utan LOD, och efter planens genomförande med LOD. Föroreningshalterna jämförs 
med förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp Nivå 2M. De föroreningshalter efter planens 
genomförande som överstiger riktvärdena markeras med grått. 

Ämne Enhet Föroreningshalter  

    Idag Plan utan LOD Plan med LOD Riktvärde, 2M
1
 

P mg/l 0,20 0,24 0,17 0,175 

N mg/l 4,50 1,52 1.26 2,5 

Pb µg/l 8 12 5.6 10 

Cu µg/l 16 24 14 30 

Zn µg/l 23 83 57 90 

Cd µg/l 0,14 0,57 0,26 0,5 

Cr µg/l 2.3 9.0 4.9 15 

Ni µg/l 1.3 7.8 5.6 30 

Hg µg/l 0.021 0,021 0,014 0,07 

SS mg/l 78 54 25 60 

Olja mg/l 0,28 0,56 0.30 0,7 

 

                                                      
1
 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, nivå 2M (RTK, 2009). Nivå 2M avser utsläpp till en 

mindre eller känslig recipient, ej direktutsläpp. 
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Tabell 5. Föroreningsbelastning (kg/år) från planområdet idag och efter planens genomförande 
med- respektive utan LOD. 

Ämne Enhet Föroreningsbelastning 

    Idag Plan utan LOD Plan med LOD 

P kg/år 2,1 3,8 1,3 

N kg/år 48 23 10 

Pb kg/år 0,08 0,18 0,05 

Cu kg/år 0,17 0,37 0,12 

Zn kg/år 0,2 1,3 0,5 

Cd kg/år 0,002 0,009 0,002 

Cr kg/år 0,02 0,13 0,04 

Ni kg/år 0,01 0,12 0,04 

Hg kg/år 0,00022 0,00032 0,00012 

SS kg/år 826 824 200 

Olja kg/år 3,0 8,6 2,4 

 

10 Slutsatser 

I denna utredning har det ingått att bedöma hur den planerade exploateringen av planområdet 

kommer att påverka dagvattenflöden och föroreningshalter i det dagvatten som uppkommer 

inom området samt föreslå principlösningar för en hållbar dagvattenhantering inom området.  

En exploatering av området leder till ökade flöden jämfört med nuläget. Detta är ett resultat av 

den förändrade markanvändning som uppstår då marken bebyggs och mer yta hårdgörs vilket 

ger en högre avrinning. I och med de ökade flödena krävs fördröjningsåtgärder inom 

planområdet eftersom ett krav från Håbo kommun är att flödena inte får öka efter exploatering. 

Med föreslagna diken inom planområdet (se Figur 11) visar beräkningar att flödet kan fördröjas 

så att flödet ut från planområdet inte ökar jämfört med innan exploatering. 

Föroreningshalterna i dagvattnet ökar för de flesta ämnena förutom närsalter och suspenderad 

substans vilka istället minskar. Om LOD tillämpas inom området ligger dock alla 

föroreningshalter under förslaget riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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Härtill hör: Provtabell Bilaga 1 

 Resultat av CRS- försök Bilaga 2:1 – 2:6 

 Resultat av stabilitetsberäkning Bilaga 3 

 Planritning Ritning G10-1-001 

 Sektionsritning Ritning G10-2-001 

 

 

 

 

UPPDRAG 

 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av BoKlok Housing AB utfört en översiktlig geoteknisk under-

sökning för nya bostadshus inom Väppeby Äng i Bålsta, Håbo kommun. Undersökningen har skett i 

syfte att klarlägga områdets byggbarhet med avseende på stabilitet, grundläggning och terrassering.  

 

 

PLANERADE BYGGNADER 

 

Bostadshusen skall uppföras i maximalt tre våningsplan. Husen skall utformas utan källare. Stomme 

och väggar utformas i trä. Området är ej höjdsatt. 

 

 

TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

 

Geotekniska undersökningar har tidigare utförts inom ett större område som även täcker det nu aktuella. 

Den senaste av dessa genomfördes av Tyrens 1990 med redovisning i utlåtande daterat 1990-02-20 och 

littererat 14690. Dessutom har WSP Samhällsbyggnad utfört kolvprovtagning inom närliggande 

befintligt bostadsområde. Denna genomfördes 2005 och resultatredovisning föreligger i utlåtande 

daterat 2005-04-04 och littererat 1 005 7058.  
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UTFÖRDA ARBETEN 

 

Det geotekniska fältarbetet genomfördes under ledning av fälttekniker  i augusti månad år 

2014 och omfattade  

 

- viktsondering 

- skruvprovtagning 

- kolvprovtagning 

- nedborrning av grundvattenobservationsrör 

- grundvattenobservation i provtagningshål  

 

Upptagna jordprover har klassificerats vid SWECO;s jordlaboratorium i Stockholm. De ostörda har 

dessutom undersökts med avseende på densitet, vattenkvot, konflytgräns, skjuvhållfasthet och sensitivi-

tet. Sättningsegenskaperna har klarlagts via CRS- försök. Undersökningspunkterna har satts ut och 

mätts in i följande koordinatsystem: 

 

 Plan SWEREF 99 18 00 

 Höjd RH 2000 

 

 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

 

Områdesbeskrivning 

 

Den blivande byggnadsområdet ansluter i söder till befintliga bostäder och i öster och norr till gång- och 

cykelvägar. Marken nyttjas som åker och markytan faller i nom det västra partiet mot öster och i övrigt 

mot nordost.  

 

Jordlager 

 

Grunden består överst av mulljord med ringa tjocklek. Härunder följer lera på en fast friktionsjord med 

okänd sammansättning. Leran är skiktvis sandig och genomsätts dessutom av tunna sandskikt. Överst är 

leran fast- torrskorpefast och därunder lös eller mycket lös. Centralt i området samt i väster har torr-

skorpan större tjocklek är 1 – 1.3 m samtidigt som den lösa lerans tjocklek som mest uppgår till 5 – 6 

m. I öster och framförallt i nordost/norr når torrskorpan maximalt ned till en meters djup samtidigt som 

den lösa lerans mäktighet varierar mellan 10 – 15 m. Den lösa lerans oreducerade skjuvhållfasthet har i 

norr/nordost vid konprovning som lägst registrerats till 9 kPa med viss tillväxt mot djupet. Vattenkvoten 

och konflytgränsen varierar mellan 33 – 70 % varvid vattenkvoten regelmässigt överstiger kon-

flytgränsen med drygt 10 enheter. Sensitiviteten är hög framförallt mot djupet och leran är att betrakta 

som högsensitiv.  

 

Mot väster och sydväst blir leran fastare i takt med att den lösa lerans mäktighet minskar. Enligt tidi-

gare utförda geotekniska undersökningar uppgår eller överstiger lerans skjuvhållfasthet 15 kPa väster 

om höjdkurva + 9.0. 

Personuppgifter 
skyddas i 
enlighet med 
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Grundvattenförhållanden 

 

Ett grundvattenobservationsrör har i anslutning till undersökningspunkt 01 borrats ned till vattenförande 

friktionsjord. Grundvattenytans stignivå i detta har registrerats till + 1.6 innebärande 3.9 m under omgi-

vande markyta. Enligt äldre undersökningar stiger grundvattenytan svagt mot väster för att vid västra 

gränsen liggga 2 – 2.5 m under nuvarande markyta. 

 

Sättningar och stabilitet 

 

Grundvattenytan i friktionsjorden under leran har inom områdets låglänta delar uppmätts på en nivå 

knappt 4 m under nuvarande markyta. Man kan emellertid inte räkna med att förhållandena är hyd-

rostatiska eftersom grundvattenbildning delvis sker genom att ytvatten infiltreras ned i ytlagren och 

håller porvattentrycken på en högre nivå för leran ovan friktionsjorden. Med förutsättningen att por-

trycken i de övre lerlagren motsvarar en grundvattenyta 1 - 2 m under nuvarande markyta är den lösa le-

ran enligt företagna CRS- försök normalkonsoliderad eller något underkonsoliderad. Man kan inte ute-

sluta att viss krypning fortgår i leran. Sättningshastigheten bedöms dock vara låg. Leran på större djup 

är däremot överkonsoliderad motsvarande minst 20 kPa.  

 

 

Enligt tidigare genomförda geotekniska undersökningar är leran inom övriga delar av undersökningsom-

rådet något överkonsoliderad. Preliminärt kan man räkna med att den lösa leran väster om nivålinje + 

9.0 är överkonsoliderad motsvarande 10 – 15 kPa. Detta innebär att marken kan fyllas upp ungefär 0.5 

m utan att någta besvärande sättningar uppkommer. Öster och norr om nivåkurva + 9.0 kommer däre-

mot redan marginella sättningar att ge upphov till betydande marksättning. Höjs markytan 0.3 m via 

konventionell sättning kommer marken på sikt att sjunka 20 – 30 cm.  

 

Markytan faller från väster mot norr och mot öster. Stabiliteten kan bli ansträngd eftersom grunden 

byggs upp av lera. Därför har stabilitetsberäkningar genomförts. Utförda undersökningar ger vid 

handen att grunden till övervägande del består av kohesionsjord med inslag av friktionsjord. Därför har 

beräkningarna skett med kombinerad såväl som odränerad analys. Slänten har sådan form att 

cirkulärcylindriska glidytor har kunnat förutsättas. Eftersom slänten har i stort sett obegränsad 

sidoutbredning har genomgående antagits att glidytorna blir långsträckta. Kontroll har även skett för 

plana glidytor. Samtliga beräkningar har skett i datamiljö varvid programmet Postograf nyttjats. 

 

De genomförda beräkningarna visar att stabiliteten genomgående är tillfredställande hög för hela områ-

det. Säkerhetsfaktorn uppgår som lägst till Fkomb = 2.4 och Fc = 3.64. Med tanke på den framtida 

verksamheten inom bostadsområdet samt med hänsyn tagen till de geotekniska och hydrologiska 

förhållandena skall säkerhetsfaktorn för bostadsområdet uppgå till minst Fkomb = 1.35. Marken tål att 

fyllas upp något utan att stabiliteten äventyras.  
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SLUTSATSER 

 

Grundläggning 

 

Grunden inom hela undersöknngsområdet består av lös lera under ett relativt tunt skikt med torrskorpe-

lera. Djupet till fasta bottenlager är stort alternativt varierar relativt mycket. Därför skall man förutsätta 

att samtliga bostadshus grundläggs till fasta bottenlager med spetsburna pålar av stål eller betong. 

 

Pålade grundkonstruktioner skall dimensioneras i brott- och bruksgränstillstånd som hänförlig till geo-

teknisk klass 2 (GK 2). Dimensionering i brottgränstillstånd sker enligt handboken "Pålgrundläggning". 

Pålarnas dimensionerande lastkapacitet, Rd, beräknas enligt 6.15.2 medan R(fd) bestäms enligt 6.23. 

Följande geotekniska parametrar skall nyttjas: 

 

 • Karaktäristisk skjuvhållfasthet cuk  =  9 - 15 kPa 

 • Korrektionsfaktor m  =  0.7 

 

I bruksgränstillstånd utförs dimensionering genom sättningsberäkning enligt handboken "Pålgrund-lägg-

ning". Beräkning utförs enligt formel 6.33-4 med parametrar enligt nedan: 

 

 • Partialkoefficient Rd  =  1.0 

 • Jordmodul vid pålspets Msd  =  20 GPa 

 

Det är sannolikt att pålarna kommer att få tillskottslaster i form av negativ mantelkohesion orsakad av 

marksättningar. Omfattningen härav kan fastställas först efter att området höjdsatts.. 

 

Dränering 

 

De blivande byggnadernas grundkonstruktioner skall dräneras. Dräneringsledningarnas kringfyllning 

liksom det kapillärbrytande lagret skall skiljas från naturligt lagrad jord via geotextil.  

 

Markförstärkning/höjdsättning 

 

Generellt är det angeläget med så god markanpassning till nuvarande förhållanden som det är möjligt. 

Väster och söder om nivålinje + 9.0 bedöms det möjligt att via konventionell fyllning höja nuvarande 

markytan drygt 0.5 m utan att besvärande sättningar uppkommer. Ökar fyllningshöjden till en meter 

måste man däremot preliminärt räkna med att kompensera med lättfyllning i anslutning till entreer och 

uteplatser. Öster och norr om nivålinje + 9.0 bör man undvika att höja markytan mer än 0.1 – 0.2 m.  

 

Ledningar 

 

Ledningar under pålade byggnader fästs in i respektive bottenkonstruktion på varaktigt vis och förses 

med minst 25 cm rörelsemöjlighet till markförlagda ledningssträckor. Ledningar i mark kan grundläggas 

i naturligt lagrad jord via förtjockad ledningsbädd . Ledningsschakter kan till 2 m djup ske i slänt med 

släntlutning 1:1. Inom den mer höglänta delen i väster kan det finnas risk att ledningarna lokalt skär ned 

i friktionsjorden under leran. Om så är fallet måste ledningsgraven förses med tätkärnor av 

bentonitstabiliserad sand så att grundvattensänkning förhindras. 
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Övrigt 

 

Undersökningen är översiktlig och kompletteringar kommer att krävas i betydande omfattning. Dess-

utom är det viktigt att geotekniker deltar aktivt under planerings- och projekteringsprocesserna. 

 

 

WSP SAMHÄLLSBYGGNAD 

Geoteknik 
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med PuL



ds

Jordprovsanalys

Gransk./Tabell

Tjalfarlighet_ama_10AMA Anläggning 10

1) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3

2) Klassificering enl. AMA Anläggning 10
P:\2172\Uppdrag 2014\27689\[Kv 140819.xlsx] 

 

 

typ/

tjälf.

Anm

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

saf

(Referensnivå = My)

finsandsskikt, vLe (saf)

12.0 Grå varvig lera med finsandsskikt, vLe 1.79 44 33 133 16

(saf)

8.0 Grå varvig lera med enstaka 1.76 47 35 68 13

6.0 Grå varvig lera med tunna 1.74 49 37 40 10

finsandsskikt (vertikala varv), vLe 

4.0 Grå finsandig lera, safLe 1.61 70 53 22 9.2

5.0 Brungrå varvig lera, vLe 1.65 63 49 23 9.3

safLe

(17) (8.0)3.0 Grå finsandig lera (materialet stört), 1.69 50

1422

r

[kPa]
1)

5B/4

St klass 2)

Provtagningsredskap / Analysmetod

Sektion

Djup (okulär jordartsklassificering enl. SGF 1981)

(enl. SGF/BGS Beteckningssystem 2001:1)

Den-

sitetBorrhål/

Jordartsförkortning[m]

[t/m
3
]

2014-08-13  

10200413

Benämning /

Väppeby Äng

Löp-nr

2014-08-19Datum/SignProvtagningsdatum

Uppdragsnummer

27689

Projekt

WSP Samhällsbyggnad, Örebro

Uppdragsgivare

Mtrl.

UndersökningsdatumKv St I ø 50mm

2014-08-19  

Vatten Skjuv-Sensi-

hållf.h.

Kon-

flyt-

gräns

wL [%]

kvot

tfu

w [%]

tivitet

39

751.6014W1

skalrester, safgyLe (sk)

912.0 Grå finsandig gyttjig lera med enstaka 

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044,

100 26  STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,

geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB 1(1)



is

Projekt: Väppeby Äng
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10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 2,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1.6 t/m3 Vattenkvot: 91 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Finsandig gyttjig lera med enstaka skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.75 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Benämning: Finsandig gyttjig lera med enstaka skalrester Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.75 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Def.hastighet: 0.75 %/h

Anm. 
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Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1.61 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Finsandig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 4,0 m Ödometer nr:  4

Densitet: 1.61 t/m3 Vattenkvot: 70 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Finsandig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 5,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1.65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 5,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1.65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_737.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 5,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1.65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 5,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1.65 t/m3 Vattenkvot: 63 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.74 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_737.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1.74 t/m3 Vattenkvot: 49 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera m tunna finsandsskikt (vertikala varv) Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.76 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_738.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1.74 t/m3 Vattenkvot: 49 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera m tunna finsandsskikt (vertikala varv) Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.76 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_738.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1.74 t/m3 Vattenkvot: 49 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera m tunna finsandsskikt (vertikala varv) Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.76 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_738.txt 2014-08-19

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
 0 

 5 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

ki , m/s k

2.1E-10 2.3



is

Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 6,0 m Ödometer nr:  6

Densitet: 1.74 t/m3 Vattenkvot: 49 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera m tunna finsandsskikt (vertikala varv) Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.76 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\a14_738.txt 2014-08-19

'c, kPa ML, kPa 'L, kPa
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 8,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1.76 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med enstaka finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\b14_741.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 8,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1.76 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med enstaka finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\b14_741.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 8,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1.76 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med enstaka finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.73 %/h

Anm. 

 3 (4)

Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\b14_741.txt 2014-08-19
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Projekt: Väppeby Äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad AB, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-14

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 8,0 m Ödometer nr:  1

Densitet: 1.76 t/m3 Vattenkvot: 47 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med enstaka finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0.73 %/h

Anm. 

 4 (4)

Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB
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Projekt: Väppeby äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-18

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 12,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 44 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 1 (4)

Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök

[%] c
v
 [m2/s]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av cv och k har korrektion utförts
så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC. Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingår i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2014\27689\b14_746.txt 2014-08-20

'c, kPa ML, kPa 'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s k
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Projekt: Väppeby äng
Uppdragsnummer: 

10200413

Uppdragsgivare: 

WSP Samhällsbyggnad, Örebro

Datum/Sign: 2014-08-18

Löp-nr/Gransk.: 27689

Sektion/borrhål: 14W1 Djup: 12,0 m Ödometer nr:  5

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 44 % Provningstemp.: 20 oC Provdiameter:  50 mm

Benämning: Varvig lera med finsandsskikt Provhöjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,73 %/h

Anm. 

 2 (4)

Utvärdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] u
b
 [kPa]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]

SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044
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Utvärdering av permeabilitet

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvärdering av permeabiliteten k har 
korrektion utförts så att värdena motsvarar en temperatur av 7 oC.

Permeabilitet, k, [m/s]    
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Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul

[%]

Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation är beaktad.

Effektivt vertikaltryck, 'v, [kPa]
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1   Inledning 

1.1   Allmänt 

Håbo kommun planerar för att utöka bebyggelsen i Väppeby äng i Bålsta. Den tillkommande 

bebyggelsen planeras att bestå av både kedjehus och flerbostadshus på två och fyra våningar. 

Planen innehåller även en ny förskola. Befintlig bebyggelse består idag av lägenheter och 

avstyckade bostadsfastigheter samt en gruppbostad. 

 

Den nya bebyggelsen kommer att ligga norr om befintlig och dagens genomfartsgata, 

Lindegårdsvägen, förlängs norrut och ansluts till Centrumleden. Därmed kommer det att finnas två 

in- och utfartsvägar till det befintliga och det nya området. 

 

Syftet med detta PM är dels att studera de förväntade trafikflödena genom området under 

prognosår 2025 samt redovisa bullersituationen för nuläge och för prognosåret. Beräknade 

trafikflöden ligger till grund för bullerberäkningarna. PM:et avgränsas till att studera förväntat 

trafikflöde på Lindegårdsvägen.  

 

1.2   Metodik 

Trafikalstringstalen baseras på erfarenheter från liknande uppdrag och Trafikverkets uppräkningstal 

för nybyggnation. Trafikalstringen visar hur många resor till och från området som bedöms 

genomföras per dag och bostad med personbil. Resterande resor sker till fots, med cykel eller med 

kollektivtrafiken. 

 

Lindegårdsvägen delas upp i fem delar (södra, mellersta och norra anslutningen syftar till det nya 

området tre anslutningar till Lindegårdsvägen): 

A. Befintlig gata 

B. Befintlig gata till södra anslutningen 

C. Södra till mellersta anslutning 

D. Mellersta till norra anslutningen  

E. Norra anslutningen till Centrumleden 

De fem delarna benämns med ovanstående bokstäver i bilden på sidan 6 (se översiktsbilden på 

sidan 8 för del A). 

 

Det finns vidare fyra tänkta lägen för den nya förskolan, se kapitel 3.2. Trafiken på Lindegårdsvägen 

kommer att skilja sig åt marginellt beroende på val. Skillnaderna redovisas i kapitel 3.3.  

 

1.3   Underlag 

 Trafikuppgifter erhållna av Håbo kommun 

 Detaljplan Väppeby 140922 

 Grundkarta Väppebyäng 140925 

 Strukturplan Väppebyäng 150130 

 Illustrationsplan Väppebyäng 150115 

 Illustrationsplan Väppebyäng 150130 

 Terräng från kommunen 141017 
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1.4   Antaganden för trafik 

Antalet barn som kommer med bil till förskolan uppskattas till 50 %. Om 25 % eller 75 % skulle 

komma med bil förändras ÅDT med – respektive + 30 fordon. 

 

60 % av trafiken bedöms att ha målpunkter norrut (Centrumleden) och 40 % söderut (Kalmarvägen). 

Det gäller för både det nya och det befintliga området.  

 

Trafikökningen till år 2025 beräknas till 12 % (ett något högt prognosvärde men skapar marginal för 

övriga antaganden). 

1.5   Allmänt om buller 

Buller är, framförallt i större tätorter, ett stort folkhälsoproblem. I Sverige utgör trafiken den 

vanligaste orsaken till bullerstörningar. När människan utsätts för buller är den vanligaste 

reaktionen en känsla av obehag men buller kan också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, 

blodtrycksförändringar, sömnstörningar samt störa samtal. 

 

Störningsmått 

För beskrivning av ljud vars styrka är konstant i tiden används ofta ljudnivå i decibel med 

beteckningen dBA. Indexet ”A” anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur 

det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt 

mätas med ljudnivåmätare. 

 

Ekvivalent och maximal ljudnivå 

I Sverige används två störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå.    Med 

ekvivalent ljudnivå avses en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är 

tidsperioden i de flesta fall ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande 

ljudnivån under exempelvis en fordonspassage. 

 

Exempel på ljudnivåer 

För att ge en viss uppfattning om vad olika ljudnivåer innebär ges nedan exempel på ljudnivåer vid 

olika aktiviteter. 

 

 

   

I sovrum
Nyprojektering Nivå storstadsgata Diskotek Smärtgräns

I närhet av jetplanPasserande gods- Normalt samtalSvagt vindbrus

fattbara ljud
Svagast upp-

1800 10 20 30 40 11080 90 10050 60 70 120 130 140 150 160 170

194

Ljudnivå dB(A)

Högsta ljudnivå
som kan uppträda

190

och persontåg



 

 

 

  Page 4 (9) 

1.6   Riktvärden för trafikbuller 

Bostäder 

Riksdagen antog 1997 riktvärden för trafikbuller i bostäder (prop. 1996/97:53). Dessa värden bör 

normalt inte överskridas i nytillkomna bostäder eller till följd av nybyggd/väsentligt ombyggd 

trafikinfrastruktur: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
1
 

Skola 

 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå på skolgård 

Enligt Boverkets ”Allmänna Råd 2008:1: Buller i planeringen” anges bland annat följande: 

Att grundregeln skall vara att ovanstående riktvärden skall uppfyllas. 

Att man kan medge avsteg: i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av 

stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. 

Att man kan medge avsteg för komplettering: av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i 

större städer med en ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs 

kollektivtrafikstråk i större städer. 

När utomhusnivån ligger mellan 55-60 dBA ekvivalent ljudnivå bör nya bostäder kunna medges 

under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad). Eller i alla fall 

en ljuddämpad sida med 45-50 dBA vid fasad och minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats 

vända mot en tyst eller ljuddämpad sida.  

 

2   Förutsättningar bullerberäkning 
Det kommer i ett utbyggnadsalternativ att köras buss på Lindegårdsvägen. 

 

Trafikuppgifter 

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna för år 2015 

Väg   Fordon/ÅMD  Andel tunga fordon, % Skyltad hastighet, km/h 
Centrumleden  6 310  6   50 
Lindegårdsv.  50  0   30 
 
 
Följande trafikuppgifter för prognos år 2025 ligger till grund för beräkningarna. 

Väg   Fordon/ÅMD  Andel tunga fordon,% Skyltad hastighet, km/h 
Centrumleden  6 860     6  50 
Lindegårdsv. söder  710     7  30 
Lindegårdsv. mitt  740     7  30 
Lindegårdsv, norr  770  6  30 
Lindegårdsv, anslutning 800  6  30 

Anledningen till att ovan angivna fordonsmängder inte stämmer överens med de siffror som nämns 

i kapitel trafikprognos, beror på att det siffrorna ovan har antalet bussar medräknat. Beräkningen 

har även gjorts på det högsta ÅDT som angetts i de olika alternativen.   

                                                           
1
 Enligt Trafikverket (VVFS 2003:140) tillåts maximal ljudnivå vid uteplats högst fem gånger i 

medeltal per maxtimme och dygn överskrida 70 dBA 
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3   Trafikutredning 
 

3.1   Befintlig trafik 

I tabellen nedan redovisas uppskattad trafikalstring av befintlig bebyggelse. Idag använder samtliga 

anslutningen till Kalmarvägen. I tabellen nedan redovisas den uppskattade trafikalstringen inom 

området för den tidigare detaljplanen (som har anslutning mot Lindegårdsvägen). I kolumnen 

”Antal” redovisas de bostäder som redan är byggda + antalet som är möjligt att utöka med.  

 

Bostadstyp Antal Trafikalstring/enhet ÅDT 

Lägenheter (olika typer) 208+60 2,3 615 

Enfamiljshus 12+30 2,5 105 

Totalt 
  

720 
 

Trafiken på Lindegårdsvägen, som alstras inom befintligt område, beräknas därmed till ca 720 ÅDT. 

 

Följande trafikuppgifter ligger till grund för beräkningarna för år 2015: 

 
Väg   Fordon/ÅDT  Andel tunga fordon, %        Skyltad hastighet 

Centrumleden  6310  6   50 km/tim 
Lindegårdsvägen  50  0   30 km/tim 
 

 

3.2   Tillkommande trafik 

Föreslagen bebyggelse består av flera bostadstyper och därmed varierar det förväntade antalet 

resor med bil per bostad. 

Bostadstyp Benämning Antal Trafikalstring/enhet ÅDT 

Radhus 2000 16 2,8 45 

2 vånings flerbostadshus 2700 28 2,3 64 

4 våningshus 5500 32 1,8 57 

2 vånings flerbostadshus 1700 22 2,3 51 

2 vånings flerbostadshus 2300 32 2,3 74 

Radhus 2100 16 2,8 45 

Förskola - 1 60 60 

Totalt 
   

395 
 

Det nya området planeras med tre anslutningar till Lindegårdsvägen. Beroende på om målpunkten 

är norrut eller söderut förväntas, för vissa bostäder, olika anslutningar bli nyttjade. Även det nya 

området förväntas ha målpunkter norrut för 60 % av resorna. Det nya området lite mer än 

fördubblar det totala trafikflödet på Lindgårdsvägen. 

 

Totalt studeras fyra alternativa lägen för förskolan: 

1. Sydvästra hörnet – utfart södra anslutningsvägen 

2. Mitten på den västra sidan – utfart mellersta anslutningsvägen 

3. Östra sidan på den norra delen – utfart norra anslutningsvägen 

4. Mitten på den östra sidan – utfart mellersta anslutningsvägen 
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3.3   Trafikprognos 

Teoretiskt skulle den nya och den befintliga bebyggelsen generera ca 1 115 fordon per 

genomsnittligt dygn på ett år 2015, även kallat ÅDT (årsmedeldygnstrafik). I denna redovisning är 

inte den tunga trafiken från bussarna inräknad. Den är beräknad till ca 50 bussar om dagen. 

I tabellen redovisas det förväntade, totala trafiken för prognosår 2025, utifrån de fyra alternativa 

lägena för förskolan.  ”Befintligt” redovisar endast dagens trafiksituation (uppräknad till år 2025) 

med endast befintlig bebyggelse (+ tillkommande från en förtätning av det södra området) och 

utan att Lindegårdsvägen förlängs norrut.  

 

Del  Alt 1 Alt 2 & 3 Alt 4 Befintligt 

 A. Befintlig gata  990 990 990 720 

 B. Befintlig gata till södra anslutningen  660 660 660 - 

 C. Södra till mellersta anslutning  690 680 680 - 

 D. Mellersta till norra anslutningen  720 720 710 - 

 E. Norra anslutningen till Centrumleden  750 750 750 - 
 

Totalt ca 750 fordon per dygn kommer enligt ovanstående att använda den nya vägsträckningen in 

till centrum (via Centrumleden). Trafiken till anslutningen mot Kalmarvägen beräknas öka med ca 

270 fordon/dygn. 

 

På bilden nedan redovisas inte del A men den ligger direkt söder om och täcker det befintliga 

områdets del av Lindegårdsvägen ner till Kalmarvägen (se översiktskarta på sidan 8). 
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I figuren på föregående sida visas de tre anslutningsvägarna i det norra området och de olika 

delarna av Lindegårdsvägen (som benämns A-D på sidan 2). Del A ligger söder om området och 

visas på översiktskarta, sidan 8. 

 

 

4   Bullerutredning 
 

Trafikbuller 
Beräkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen, Naturvårdsverkets Rapport 4653 

för vägtrafik, med programmet Soundplan 7.1 och Trivector buller väg II 1.2.5. Beräknade ljudnivåer 

redovisas som ljudutbredningskartor i bilaga 1-4. Fasaderna mot Centrumleden och 

Lindegårdsvägen finns redovisade i bilaga 5-14. Bilaga 0 visar vilka bostäder det hänvisas till samt 

vad gatorna heter. 

 

Nuläge 

I nuläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet. Beräkningar har utförts utan det planerade 

bostadsområdet, 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras för större delen av detaljplaneområdet. Det är 

bara längst upp i norr mot Centrumleden som värdena blir något högre.  

 

Prognosår 2025 

Fyravåningshusen 

Fyravåningshusen får under 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid de flesta fasader och klarar riksdagens 

riktvärde. Gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan 

anordnas. Översta våningen på 4-våningshuset närmast Centrumleden får nivåer mellan 55-57 dBA.  

 

Tvåvåningshusen  

Samtliga tvåvåningshus får under 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla fasader och klarar riksdagens 

riktvärde. Gemensam uteplats med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå kan 

anordnas. 

 

Kedjehusen 

Cirka hälften av kedjehusen får under 55 dBA vid alla fasader mot centrumleden och klarar 

riksdagens riktvärde. Fem kedjehus får över 55 dBA vid fasad (norr) på våning 2 mot centrumleden. 

Södra fasader påverkas av trafiken till och från förskolan. På uteplatsen, på 1,5 meters höjd får alla 

kedjehus nivåer från 55 dBA och lägre. 

Trafikrörelsen till och från förskolan är begränsad till några timmar på morgonen och 

eftermiddagen på vardagar. De bostäder som ligger mellan förskolan och den nya delen av 

Lindegårdsvägen ligger mellan 11 och 16 meter ifrån vägmitt. Dessa passager föranleder i sig inte 

ljudnivåer över riktvärden. 

 

Förskolan 

Skolgården får under 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. 

 

Maximalnivåer längs Lindegårdsvägen 

Längs Lindegårdsvägen kommer det att gå busstrafik. På Lindegårdsvägen genom det nya området 

går det mellan 700- 800 fordon varav 50 st är tunga fordon. Den tunga trafiken består av de bussar 

som går förbi området, samt en och annan transport till förskolan. På vägar med högst 200 tunga 

fordon per dygn skall den maximala ljudnivån från personbilar användas för bedömningen av 

maximalnivån vid fasad och inomhus. Den maximala ljudnivån längs Lindegårdsvägen ligger under 

riktvärdet på 70 dBA maximal ljudnivå.  
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 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-04 KS2013/129 nr 2015.1281 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Sara Johansson, Exploateringsingenjör  
0171-527 86 
sara.johansson@habo.se 

 

 
Förslag om försäljning av fastigheten Håbo Övergran 6:6,  
Granvallen 
Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har fått uppdrag från Kommunstyrelsen, 
KS 2013-11-25 § 186, att utreda alternativa nyttjanden av Granvallen.  
I utredningen skulle även en möjlig försäljning utredas.   
 
Kommunen har under en tid hyrt ut fastigheten med tillhörande byggnad till 
en privatperson. I samband med uthyrningen har det framkommit att 
byggnaden är i behov av renovering.  
Fastighetsenheten har informerat om att inga medel kommer att prioriteras 
för renoveringen av byggnaden.  
Fastigheten bedöms även som ointressant för kommunal verksamhet. 
 
Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer att den aktuella fastigheten inte 
är föremål för att planläggas i dagsläget.  

Med anledning av ovanstående föreslår Plan- och utvecklingsavdelningen 
att fastigheten med tillhörande byggnad ska säljas genom en extern mäklare. 
Fastigheten ska säljas i befintligt skick och en ny extern värdering ska göras. 
 

Beslutsunderlag 
– Karta över fastigheten Håbo Övergran 6:6 
– Kommunstyrelsens beslut, 2013-11-25 § 186  
 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar att försälja fastigheten Håbo Övergran 6:6 genom en 
extern mäklare. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att påteckna handlingar för en försäljning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Fastighetsenheten 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2013-11-25  

Kommunstyrelsen  

KS § 186 KS 2013/129 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3416 

           

           

 

Utredning av framtida nyttjande av Granvallens fotbollsplan 
med angränsande områden 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden redovisar i beslut 2013-08-26, § 73, en utredning 
av åtgärder för att återställa fotbollsplanen i spelbart skick. Av beslutet 
framgår följande: 

”Det alternativa förslaget innebär att förvaltningen införskaffar en gräsklip-
pare och börjar klippa planen. En gräsklippare kostar ca 500 000 kr i inköp. 
Det kan även vara möjligt att leasa en, uppskattad månadskostnad för lea-
sing är ca 7 000 kr/mån (84 000 kr/år) exklusive drivmedel. 

Vid en besiktning av planen har konstaterats att den är mycket ojämn och 
full av sorkhål vilket gör att enbart klippning inte gör det möjligt att an-
vända planen. För detta krävs ytterligare markarbeten enligt lågbudgetför-
slag i tjänsteutlåtande daterad 2013-05-06.” 

Nämnden beslutar att avsluta uppdraget och överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen. 

Kommunkansliets yttrande samt förslag till beslut: 

Enligt uppgift har Håbo FF anmält har klubben inga planer på att nyttja en 
eventuell åtgärdad plan för sin verksamhet. 

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-08-26, § 73 

– Tjänsteskrivelse 2013-11-04 

– Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 151. 
 
Utskottet tillstyrker en utredning. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Styrelsen uppdrar till plan- och utvecklingsavdelningen att utreda alter-
nativa nyttjanden av Granvallens fotbollsplan med kringområden. I re-
dovisningen ska även en eventuell försäljning av området belysas. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-02 KS2015/98 nr 2015.1276 

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

 

 
Bredbandsstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
I oktober 2011 presenterade regeringen en digital agenda för Sverige – IT i 
människans tjänst. I december 2013 presenterades en digital agenda Uppsala 
med syftet att vara ett avstamp till att Uppsala län blir Europas mest 
attraktiva kunskapsregion. Den nationella och regionala rapporten har en 
gemensam målbild, att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s 
till år 2020. 

Förslaget till bredbandsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de nationella 
och regionala målen i utvecklingen av bredband och ta sitt ansvar för den 
samhällsutveckling kommunen står inför och därmed bidra till att bli en 
hållbar tillväxtkommun. Strategin grundar sig även i kommunens 
övergripande mål och vision. Strategin visar hur arbetet med bredband ska 
fördelas mellan kommunens förvaltningar. Bredbandsstrategin ersätter IT-
infrastrukturprogrammet, KS hidnr. 2003.1299. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till bredbandsstrategi för Håbo kommun, KS hidnr. 2015.1248 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till samtliga 
nämnder för yttrande. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa remisstiden till och med 
den 15 juni 2015. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun 

Strategin för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun ligger till grund för hur kommunen ska arbeta 
med infrastruktur för elektronisk kommunikation, samt hur kommunen avser att arbeta med detta 
i kommunens översiktsplanering.  

Utgångspunkten för strategin är länets regionala utvecklingsplan, Uppländsk Drivkraft 3.0 samt 
den regionala digitala agendan för Uppsala län. Strategin lutar sig även mot kommunens 
övergripande mål och vision. 

I den regionala digitala agendan för Uppsala län nämns fyra mål: 

• Lätt och säkert att använda 
• Tjänster som skapar nytta 
• Det behövs IT-infrastruktur 
• IT:s roll för samhällsutvecklingen 

Kommunal målsättning 
God tillgång till fasta och mobila bredbandsnät är en förutsättning för att arbeta mot kommunens 
vision Mitt Håbo 2030 och övergripande mål. 

Håbo kommun ska eftersträva att utbyggnad av bredbandsnätet ska ske i alla delar av 
kommunen, att ha ett brett utbud av tjänster och tjänsteleverantörer samt öppna nät med hög 
kvalitet och robusthet.  

Håbo kommuns mål är att 90 % av alla hushåll och verksamheter ska ha tillgång till minst 100 
Mbit/s till år 2020.  

Ansvar  
Håbo kommun ansvarar för att: 

• Fri konkurrens ska gälla på bredbandsmarknaden. 

• Ge administrativt stöd till lokala grupper som arbetar med bredbandsutbyggnad, så 
kallade byalag. 

• Samordna bredbandsutbyggnaden. 

• Genom en stabil och säker infrastruktur skapa förutsättningar för att tillgängliggöra ett 
brett spektrum av e-tjänster till privatpersoner och företag.  

• Målet ”IT:s roll för samhällsutvecklingen” uppnås genom att arbeta mot övriga mål i den 
regionala digitala agendan. 
 

Förtydligan av ansvarsfördelning redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell över ansvarsfördelning 

Mål Delmål Ansvar 

Lätt och säkert 
att använda 

• Arbeta för en ökad digital kompetens och IT-
användning. Att IT blir en integrerad del i 
lärarens och pedagogers lärprocess och 
undervisningsmetodik. 

• Arbeta för en ökad jämlikhet och minskat 
utanförskap. 

• Utöka tillgången till IT-utrustning, IT-verktyg, 
internetutbildning och IT-support för personal 
inom kommunens verksamheter.  

• Arbeta för en ökad konkurrenskraft för 
småföretag i aktuella branscher.  

Barn- och 
utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, 
kommunstyrelsens 
förvaltning (Plan- och 
utvecklingsavdelningen, 
IT-enheten), avdelningen 
för kommunikation och 
service 

Tjänster som 
skapar nytta 

• Ta fram ett program om utveckling av 
eFörvaltning och e-tjänster för kommunen. 

• Utveckling av e-tjänster bör ske i samverkan 
med andra likvärdiga verksamheter. Olika typ er 
av e-tjänster, Eförvaltning och eHälsa måste 
kontinuerligt följas. 

• Offentliga verksamheters data bör i möjligaste 
mån göras öppen och tillgänglig. Uppmuntra till 
en innovations- och applikationsutveckling.  

• Vidta åtgärder som medför att användningen av 
IT-verktyg som stöd vid medborgardialoger och 
remisser ökar.  

Avdelningen för 
kommunikation och 
service 

Det behövs IT-
infrastruktur 

• Planera och samordna bredbandsutbyggnaden i 
kommunen. 

• Ge administrativt stöd till aktiva lokala 
intressegrupper som vill bidra till 
bredbandsutbyggnad i tätorter och på 
landsbygden. 

• Regelbundet samverka med grannkommuner, 
regionförbundet och länsstyrelsen. 

• Upprätta och uppdatera kommunens 
bredbandsstrategi.  

Kommunstyrelsens 
förvaltning (Plan- och 
utvecklingsavdelningen, 
tekniska avdelningen) 
och kommunala bolag 

 
• Operatörer på marknaden svarar för utbyggnaden 

av bredband. Övriga aktörer 
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Åtgärder 
Håbo kommun ska ge goda förutsättningar för ett samarbete med marknadsaktörerna genom att 
berörda avdelningar:  

• Kontinuerligt ser över de befintliga principerna för markavtal samt för tillstånd för 
ledningar i kommunal mark. 

• Kontinuerligt ser över de regler för grävning som finns och vid behov tar fram riktlinjer 
för att upplåta kommunal mark för bredbandsutbyggnad. 

• Kontinuerligt ser över tillståndsprocessen för att fräsa spår i asfalterade gator eller 
trottoarer. 

• Effektivt handlägger grävtillstånd och andra ärenden relaterade till bredbandsutbyggnad. 

• I samband med förnyade upphandlingar av förvaltningsnät och inför eventuell 
förläggning av fiber, väga in allmänhetens infrastrukturintresse. 

• Hantera elektronisk infrastruktur som allmän infrastruktur i den fysiska planeringen och i 
bygglovsärenden enligt plan- och bygglagen. 

Offentlig medfinansiering utanför tätort 
Utanför tätort krävs ytterligare insatser för att målet om att 90 % av befolkningen ska ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Den gällande modellen för statligt bredbandsstöd på 
landsbygden bygger på att grupper av intresserade individer går ihop, exempelvis byalag, och 
själva arbetar för bredbandsutbyggnaden. Bredbandsstödet hanteras av länsstyrelsen och avser 
projekt för anläggning av kanalisation för IT-infrastruktur. Projektet ska vara förenligt med den 
kommunala bredbandsstrategin eller genomföras efter samråd med kommunen.  
Bredbandsstödet i landsbygdsprogrammet för Uppsala län 2015-2020 avser att 

• Stödet utgår med högst 50 procent av anläggningskostnaden dock högst 35 kr/m vid 
samförläggning med annan infrastruktur.  

• Vid enbart förläggning av kanalisation för bredband utgår stöd med max 60 kr/m.  

• Stödet kan kombineras med annat offentligt stöd från landsbygdsprogrammet, PTS 
medfinansieringsmedel eller kommunalt stöd. 

Uppföljning  
I varje nämnds verksamhetsberättelse ska bredbandsstrategin vägas in. I verksamhetsberättelsen 
ska nämndernas arbete och resultat av de åtgärder som baseras på den regionala digitala agendan 
följas upp.  

Uppföljning och utvärdering av bredbandsstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige och 
nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Detta kommuniceras 
vidare till regionförbundet och länsstyrelsen som gör en årlig samlad uppföljning av den digitala 
agendan i dialog med länets kommuner, landsting och övriga berörda aktörer.  

Kommunens arbete med bredband ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med 
avstämning mot bredbandsstrategin.  

 

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-05 KS2014/159 nr 2015.1206 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171 52827 
marie.pettersson@habo.se 

 

 
Samrådsyttrande på förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer, förslag till åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2015-2021 
Bakgrund 
Vattenförvaltningen för Norra Östersjön har tagit fram förslag till 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (MKN) samt åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökvalitetsbeskrivning för förvaltningscykeln 2015-2021. 
Samråd för handlingarna pågår och Håbo kommun ges tillfälle att yttra sig 
om dessa. Yttrandet ska vara vattenmyndigheten tillhanda senast den 30 
april 2015. 

Kommunen blir framförallt berörd av vattenmyndighetens verksamhet och 
det framtagna samrådsmaterialet genom de åtgärder som riktas till landets 
kommuner och som presenteras i förslag till åtgärdsprogram. Åtgärderna 
riktar sig i huvudsak till kommunens verksamheter kopplat till miljötillsyn, 
VA samt planering av framtida mark. Håbo kommuns synpunkter har därför 
samordnats av miljö- och byggförvaltningen, VA-enheten samt plan- och 
utvecklingsavdelningen.  

Arbetet för en god vattenstatus 
EU:s ramdirektiv för vatten införlivades i svensk lagstiftning 2004 genom 
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Sverige 
delades då in i fem vattendistrikt där Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt. I varje vattendistrikt bildades en vattenförvaltning vars 
övergripande mål är att uppnå en god vattenstatus i distriktets vatten.  

Vattenförvaltningens arbete sker i sexårscykler. Nuvarande 
förvaltningscykel påbörjades 2015 och avslutas 2021. Under varje 
förvaltningscykel tar vattenmyndigheten fram en förvaltningsplan som 
beskriver genomfört samt kommande arbete, miljökvalitetsnormer som 
anger vilken status distriktets vattenförekomster ska uppnå vid slutet av 
förvaltningscykeln samt åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning som anger vilka åtgärder som krävs för att 
uppnå MKN. Nytt för denna förvaltningscykel är att åtgärdsprogram på 
delområdesnivå har tagits fram varav två är aktuella för Håbo kommun.  

Syftet med vattenförvaltningens arbete är att varje ytvattenförekomst ska 
uppnå god ekologisk samt kemisk status och att varje grundvattenförekomst 
ska uppnå god kvantitativ samt kemisk status. Norra Österjöns vattendistrikt 
är det mest tätbefolkade vattendistriktet i landet och övergödning är det mest 
prioriterade miljöproblemet. Av Håbo kommuns nio ytvattenförekomster 
uppnår endast en god ekologisk status. Även gällande kommunens 
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vattenförekomster är övergödning det huvudsakliga miljöproblemet som 
hindrar förekomsterna att uppnå god status. Den samhällsekonomiska nyttan 
med en god vattenstatus är ovärderlig. Mälaren utgör dricksvattentäkt för 
drygt två miljoner människor och är en av många faktorer som bidrar till 
den stora betydelsen som en förbättrad vattenstatus har.    

Håbo kommuns synpunkter i korthet 
Generellt ställer sig Håbo kommun positiva till vattenförvaltningens arbete 
och det framtagna samrådsmaterialet. Handlingarna bidrar till att 
uppmärksamma arbetet för att uppnå en förbättrad vattenstatus. Håbo 
kommun välkomnar åtgärder som innebär en ökad vägledning och förstärkt 
kunskapsnivå. Materialet är dock mycket omfattande och upplevs ibland 
svårläst och svårhanterligt.  

Många av åtgärderna riktade till kommunerna hänger samman med åtgärder 
hos andra myndigheter. Håbo kommun framhåller vikten av att arbetet hos 
övriga myndigheter prioriteras, då deras åtgärder i många fall är avgörande 
för att kommunen ska kunna genomföra sina åtgärder. Det är svårt att yttra 
sig om vissa av åtgärderna då förutsättningarna för dessa fastläggs först när 
andra myndigheter genomfört sina åtgärder.  

Gällande åtgärderna riktade till kommunens miljötillsyn framhåller Håbo 
kommun att det redan i dagsläget bedrivs omfattande tillsyn. Då redan 
vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att MKN ska uppnås är det viktigt 
att vattenförvaltningen fokuserar på vilka ytterliga åtgärder som krävs för att 
klara MKN. Om åtgärdsprogrammet ska leda till förändring inom 
tillsynsarbetet framhåller Håbo kommun att mer styrmedel och vägledning 
från andra myndigheter krävs.  

Håbo kommun ser positivt på att det tagits fram lokala åtgärdsprogram och 
ser gärna en ökad samverkan inom regionerna. Det är dock otydligt om de 
lokala programmen ska ses som ett komplement till det övergripande 
programmet eller om de specificerar vilka av åtgärderna som är aktuella på 
delområdesnivå. Vissa åtgärder återfinns endast i ett av kommunens två 
lokala åtgärdsprogram. Håbo kommun ser gärna att urvalet av åtgärder som 
presenteras på delområdesnivå motiveras tydligare. 

Beslutsunderlag 
– Meddelande om samråd inom vattenförvaltningen, daterat 2014-11-03 

(se länk till vattenmyndighetens hemsida i dokumentet för tillgång till 
samrådsmaterialet) 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt bilaga med hidnr 2015.820  
__________ 

Beslutsexpediering 
Samhällsplanerare, plan- och utvecklingsavdelningen 



 

 YTTRANDE 1(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-05 KS2014/159 nr 2015.820 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare 
0171 52827 
marie.pettersson@habo.se 

 

 
Samrådsyttrande på förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer, förslag till åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2015-2021 
Generella synpunkter 
Vattnet och dess status har en avgörande betydelse och Håbo kommun anser 
att det är av stor vikt att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten uppnås. 
Håbo kommun ställer sig därför mycket positivt till vattenförvaltningens 
samrådshandlingar då de bland annat bidrar till att uppmärksamma, 
samordna och ställa krav på arbetet kopplat till vatten.  

Håbo kommun upplever dock att materialet är svåröverblickbart och att 
materialet kan disponeras på ett mer lättläst sätt. Beskrivning av olika 
miljöproblem samt åtgärder återkommer i olika delar av handlingarna och 
det är svårt att få en samlad bild över vad som ska göras inom varje område. 
Tjänstemän i kommunen, som ofta arbetar inom avgränsade områden, har 
svårt att få en överblick över vilka åtgärder som är riktade mot sin 
verksamhet. Håbo kommun efterfrågar ett sökregister utifrån ämnesområde, 
åtgärder, miljöproblem etc. 

Håbo kommun upplever att handlingarna är otydliga vad gäller 
dagvattenåtgärder och kommunen saknar en sammanställning av hur arbetet 
för att uppnå önskade åtgärder gällande dagvatten ska ske. Håbo kommun 
upplever att det är otydligt när dagvatten utifrån VA-huvudmanens 
perspektiv och dagvatten utifrån generella termer avses. För kommunens 
åtgärder kopplade till dagvatten är det viktigt att tydliggöra om det är VA-
huvudmannens verksamhet som avses. En annan otydlighet är att generella 
dagvattenåtgärder går under rubriken miljögifter medan specifika åtgärder i 
form av dagvattendammar som presenteras i de lokala åtgärdsprogrammen 
går under rubriken övergödning.  

I åtgärdsprogrammet framgår att typ av reningsanläggning vad gäller 
dagvatten bland annat beror på markförhållanden och platsutrymme. I de 
lokala åtgärdsprogrammen används dock ofta den specifika åtgärden 
dagvattendamm. Det finns många olika tekniska lösningar för 
dagvattenåtgärder och Håbo kommun ifrågasätter att en lösning pekas ut 
specifikt då valet av dagvattenlösning bör bedömas utifrån de platsspecifika 
förutsättningarna. Om vattenmyndigheten anser att just dagvattendammar är 
särskilt lämpliga bör detta motiveras. 

I underlaget pekas Lilla Ullfjärden ut som en ytvattenförekomst där 
dagvatten bedöms utgöra en betydande påverkanskälla. Håbo kommun 
ifrågasätter den bedömningen då dagvattenflödet från Bålsta tätort till Lilla 
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Ullfjärden är litet och då reningen sannolikt bör vara hög eftersom 
dagvattnet transporteras cirka två kilometer i en bäck innan det når 
ytvattenförekomsten.  

Förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-
2021 
Håbo kommun vill betona att åtgärder hos myndigheter, länsstyrelse och 
kommuner är beroende av varandra. I vissa fall kan kommunernas åtgärder 
bedrivas först efter att exempelvis en annan myndighet har tagit fram en 
föreskrift och länsstyrelsen har utformat riktlinjer. I dessa fall är det svårt att 
yttra sig om de ålägganden som kommer föreligga på kommunerna då 
förutsättningarna för dessa ännu inte är fastlagda.  

Att vissa av kommunens åtgärder är beroende av andra myndigheter medför 
att kommunens genomförande av åtgärdsprogrammets ålägganden inte 
enbart beror på kommunen. Ett exempel som är aktuellt i Håbo kommun är 
inrättandet av vattenskyddsområde, enligt kommunernas åtgärd 6. Håbo 
kommun ansökte år 2009 om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i 
Uppsala län, men ärendet har ännu inte behandlats. Även vad gäller 
påståendet i åtgärd 6d, att översiktsplanen behöver uppdateras med 
regionala dricksvattenförsörjningsplaner, inväntar Håbo kommun agerande 
från Länsstyrelsen i Uppsala län.  

Håbo kommun ser positivt på de åtgärder som innebär en ökad vägledning 
och förstärkt kunskapsnivå. I arbetet med att ställa krav på hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp saknar dock Håbo kommun vägledning. Kommunen ser 
gärna att Havs- och vattenmyndigheten tar fram riktlinjer för vilket avstånd 
som hög skyddsnivå bör tillämpas vid vattenförekomster som inte följer 
MKN.  

Ur ett miljötillsynsperspektiv vill Håbo kommun framhålla att kommunen 
redan bedriver mycket tillsyn inom beskrivna områden i 
åtgärdsprogrammet. Eftersom redan vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för 
att MKN för vatten ska uppnås är det viktigt att åtgärdsprogrammet 
fokuserar på vilka ytterligare åtgärder som tillsynsmyndigheterna ska göra.  

Kopplingarna mellan de olika myndigheternas åtgärder är ibland otydliga. 
Ett exempel är kommunens åtgärd 1, som i det övergripande 
åtgärdsprogrammet kopplas till Naturvårdsverket åtgärd 3 och 4 samt 
länsstyrelsen åtgärd 10, men det i de lokala åtgärdsprogrammen kopplas till 
Skogsstyrelsen åtgärd 6 och Trafikverket åtgärd 3.  

Kommunerna åtgärd 1 
Håbo kommun ser behovet att framförallt åtgärd 1, men även övriga 
åtgärder riktade till kommunens miljötillsyn, utvecklas och tydligare 
beskriver vad utöver redan befintligt arbete som tillsynsmyndigheterna 
behöver göra för att MKN för vatten ska följas. Om åtgärdsprogrammet ska 
leda till förändring inom tillsynsarbetet krävs mer styrmedel och vägledning 
från andra myndigheter.  
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I åtgärdsprogrammen på delområdesnivå kopplas den fysiska åtgärden att 
tillse att enskilda avlopp når god standard till kommunernas åtgärd 1. 
Kopplingen är otydlig då kommunernas åtgärd 1 i det övergripande 
åtgärdsprogrammet inte nämner enskilda avlopp. 

Kommunerna åtgärd 2 
Håbo att kommunen ser positivt på förslagen om att Jordbruksverket ska 
utveckla nya styrmedel. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
genomföra de åtgärder som föreslås.  

Kommunerna åtgärd 4 
Håbo kommun konstaterar att kommunens VA-huvudman har rådigheten 
gällande öka rening på större reningsverk samt förbättringsarbetet med 
avloppsledningsnäten. Kommunen saknar en belysning av detta. 

Kommunerna åtgärd 5 
Genomförandeansvaret hamnar på kommunerna men Håbo kommun 
upplever att de verktyg som krävs för att genomföra åtgärden saknas inom 
kommunen. Håbo kommun ifrågasätter om det är kommunerna som är bäst 
lämpade att svara för denna åtgärd. 

Kommunerna åtgärd 6a 
Håbo kommun anser att ansvaret för att säkerställa ett långsiktigt skydd för 
enskilda vattentäkter är ovisst för de vattentäkter där kommunen inte är 
huvudman. Vid samrådsmötet framkom att skyddet inte nödvändigtvis 
behöver bestå av ett formellt vattenskyddsområde utan att lokala 
hälsoskyddsföreskrifter kan användas. Om det är tänkt att 
tillsynsmyndigheten ska upprätta lokala hälsoskyddsföreskrifter med stöd av 
40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så bör det 
framgå i åtgärdsprogrammet. Om så är fallet vill Håbo kommun även 
framhålla att vägledningsmaterial behövs. 

Fysiska åtgärder per miljöproblem 
Vad gäller föreslagen om ökad fosforrening till 0,1 mg/l vid reningsverk 
önskar Håbo kommun förtydliganden. Det bör tydligare framgå varför 
gränsvärdet 0,1 mg/l används. Vattenmyndigheten har räknat med en 
kostnad på i genomsnitt 600 000 kr per reningsverk för att sänka 
fosforutsläppen. Håbo kommun skulle gärna ta del av beräkningarna för 
dessa siffror. Åtgärden förutsätter att Naturvårdsverkets åtgärd 1, att 
Naturvårdsverket inför styrmedel för avloppsreningsverk, måste komma till 
stånd innan kommunen kan agera. 

Håbo kommun anser att det är förvirrande med de två liknande åtgärderna 
ökad fosforrening till 0,1 mg/l respektive ospecificerat öka fosforreningen. 
Håbo kommun hade gärna sett en redovisning över vilka reningsverk som är 
aktuella för respektive åtgärd.  
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Håbo kommun önskar ett förtydligande över vilka åtgärder som är aktuella 
för reningsverk med 200 till 2 000 personekvivalenter respektive 
reningsverk med mer än 2 000 personekvivalenter. 

Samhällsekonomisk konsekvensanalys 
På sidan 261 i förslag till åtgärdsprogram framgår att kostnaderna för 
främmande arter troligtvis till hälften, cirka 10 miljoner kronor, kommer att 
finansieras av kommunerna. Av de åtgärder som listas kopplat till 
miljöproblemet främmande arter riktar sig inga till kommunerna. Ska 
kommunerna delfinansiera åtgärdsarbete kopplat till främmande arter bör 
åtgärdsprogrammet omfatta kommundrivna åtgärder kopplat till problemet.  

På sidan 266 i åtgärdsprogrammet framgår att kostnaden att arbeta in den 
regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen är 100 000 kronor för 
kommuner där vattenförsörjningsplaner saknas. Formuleringen blir 
problematiskt i ett län som Uppsala där regional vattenförsörjningsplan 
saknas. Om vattenförvaltningen istället menar kostnaden för att i 
översiktsplanen hantera den regionala vattenförsörjningen (utan koppling till 
en plan på länsnivå) bör detta tydliggöras. 

Förutsättningar för åtgärdsprogrammets genomförande 
Håbo kommun upplever att skillnaden mellan de aktiviteter som listas i 
åtgärdsprogrammet, från sidan 153 och framåt, och åtgärder riktade mot 
kommuner och myndigheter är otydlig. I det första stycket står bland annat 
att aktiviteterna i många fall är en förutsättning för att åtgärderna ska kunna 
genomföras även om de i sig inte omfattas av de bindande åtgärder som 
presenteras i avsnittet ”Åtgärder som behöver genomföras av myndigheter 
och kommuner”. Aktiviteterna är ofta av kunskapsbyggande karaktär. Håbo 
kommun önskar att skillnaden mellan aktiviteter och åtgärder tydliggörs. 
Håbo kommun undrar varför aktiviteterna inte är bindande om de är en 
förutsättning för åtgärderna. Om aktiviteterna är frivilliga finns en risk att de 
inte genomförs eller att de fördröjs vilket påverkar möjligheten att 
genomföra åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Håbo kommun ställer sig också 
frågande till aktiviteternas placering i dokumentet. Vikten av aktiviteterna är 
stor men aktiviteternas utrymme i åtgärdsprogrammet ges inte motsvarande 
uppmärksamhet. 

Bilaga 1 – åtgärdsprogram per delområde 
Håbo kommun ser mycket positivt på att det tagits fram regionala 
åtgärdsprogram. Kommunen ser gärna en ökad samverkan inom regionerna i 
åtgärdsarbetet och anser att vattenmyndigheten skulle kunna ta ett större 
ansvar vad gäller detta.  

Förhållandet mellan det övergripande åtgärdsprogrammet för hela 
vattendistriktet och de delområdesspecifika åtgärdsprogrammen bör 
klargöras. Vissa åtgärder förekommer i såväl det övergripande som det 
detaljerade åtgärdsprogrammet medan andra åtgärder endast förekommer i 
det övergripande åtgärdsprogrammet. Håbo kommun upplever att det är 
otydligt om åtgärdsprogrammen på delområdesnivå ska ses som ett 
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komplement till det övergripande åtgärdsprogrammet eller om de 
specificerar vilka av åtgärderna i det övergripande åtgärdsprogrammet som 
är aktuella inom respektive delområde. Det framgår inte tydligt om åtgärder 
som endast hanteras i det övergripande åtgärdsprogrammet ska utföras inom 
varje delområde.  

En förteckning över samtliga vattenförekomster inom respektive 
åtgärdsområde efterfrågas för att tydliggöra vilka vattenförekomster som 
ingår. 

Åtgärdsprogram för Sävaån, Hågaån, Ekoln, Gorran, Lårstaviken, 
Skofjärden och Stora Ullfjädern samt Arnöfjädern, Gripsholmsviken, 
Långtarmen, Marielundsfjädern, Prästfjädern, Rödstensfjädern och 
Tynnelsöfjädern. 
Generellt saknar Håbo kommun en tydlig motivering till urvalet av åtgärder 
på delområdesnivå.  

Åtgärden rörande dagvattendammar kopplas framförallt till 
övergödningsproblematiken. När dagvattendammar anläggs i tätortsnära 
områden handlar de huvudsakliga effekterna dock inte om reduktion av 
växtnäringsämnen. Håbo kommun saknar dessutom en sammanställd 
beskrivning av hur arbetet ska ske för att uppnå önskade effekter.  

Håbo kommun ifrågasätter att det i de lokala åtgärdsprogrammen står att 
enskilda avlopp på fritidsfastigheter ska åtgärdas. Håbo kommun ser ingen 
rimlighet i att fritidsfastigheter prioriteras före permanentbostäder.  

Vad gäller att åtgärda enskilda avlopp till godkänd standard undrar Håbo 
kommun cirka hur många enskilda avlopp det totalt finns i hela området för 
Sävaåns mfl åtgärdsprogram. För åtgärdsprogrammet för Arnöfjädens mfl 
undrar kommunen i vilken omfattning vattenmyndigheten räknar med att det 
är aktuellt att ställa krav på enskilda avlopp till hög status. För både 
åtgärdsprogrammet för Sävaåns mfl samt Arnöfjäderns mfl saknar Håbo 
kommun en överblick och diskussion kring fördelningen av antalet enskilda 
avlopp mellan berörda kommuner i syfte att kunna planera vilka insatser 
som krävs i vardera kommun. Håbo kommun tycker att det låter som en låg 
målsättning att endast 760 av de 6000 enskilda avlopp i området för 
Arnöfjäderns mfl åtgärdsprogram ska åtgärdas till normal skyddsnivå. 
Kommunen undrar hur vattenmyndigheten har kommit fram till denna 
siffra. Och andra sidan har många kommuner idag problem med tillräckliga 
resurser gällande tillsynen av enskilda avlopp. Håbo kommun vill även 
framhålla att ett stort problem är att de flesta kommuner saknas register över 
vilka specifika enskilda avlopp som finns. Även om en miljöskatt skulle 
införas som gör att fler fastighetsägare frivilligt åtgärdar sina enskilda 
avlopp så är kommunernas arbete med att sammanställa kunskap och 
register över alla enskilda avlopp ett stort och resurskrävande arbete. 
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Förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-
2021 
På sidan xii i förslag till förvaltningsplan framhålls att det 2013 togs fram en 
samverkansstrategi med referensgrupper. Håbo kommun har inte hört något 
om detta och ingen information går att finna på hemsidan för Norra 
Östersjöns vattendistrikt. Informationen bör ses över och spridningen av 
arbetet med referensgrupper bör förbättras.  

I förslag till förvaltningsplan, på sidan 9, står att genom vidareutvecklade 
samarbetsformer och kontinuerlig dialog blir arbetet inom geografiska 
områden som berör varandra effektivare. Vidare står att 
avrinningsperspektivet behöver fortsätta att utvecklas till exempel genom 
ytterligare samordning mellan län och kommuner. Kopplingen mellan dessa 
ambitioner och åtgärder i åtgärdsprogrammet saknas. För att få en 
fungerande samverkan krävs resurser och kunskap.  

Redaktionella kommentarer 
Förslag på förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 

Det bör framgå i läsanvisningarna att asterisken hänvisar till en ordlista. Det 
finns även en hel del svåra begrepp som bör tas med i ordlistan, som 
exempelvis konnektivitet, barriäreffekt, resiliens och retention. 

Fotnoter, källhänvisningar och referensmaterialet är svårhanterat. Det 
förekommer många förkortningar och det blir därför svårt att återfinna 
fotnoterna i referenslistan. Ytterligare svårigheter uppkommer då fotnoterna 
inte anger utgivare medan referenslistan är sorterad efter utgivare. En 
alfabetisk referenslista skulle möjligen underlätta. Alla källor som omnämns 
i fotnoterna bör även presenteras i referenslistan, vilket inte är fallet 
(exempelvis fotnot 35 på sidan 63).  

S. 1: fel årtal på tidsaxeln i figur A2 står. 

S. 28 Bilden är svårläst på grund av små skillnader i färgnyanserna.  

S. 30: stycke 2 rad 2 felaktigt tecken 

S. 33: rad 2 felaktigt typsnitt/storlek 

S. 53-54: Karta C7 och C8, bildtexten är svår att förstå. Det är ett negerande 
påstående med ja och nej-svar vilket är svårförståeligt för en läsare. Ändra 
möjligen formuleringen. I bland annat karta C7 saknas en del av de 
grundvattenförekomster som redovisas på exempelvis karta C5. Det bör 
klargöras varför och om det uteslutits på grund av att de är oklassade bör de 
förslagsvis gråmarkeras istället.  

S. 57: Karta C9 är svårläst då färgskillnaden mellan de blå nyanserna är 
liten.  
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S. 61: Figur A10 är otydlig och förklaring till färgkodning bör läggas till i 
högerkanten. I bildtexten saknas också fotnot med källa gällande hänvisning 
till CIS guidance document 5 och 10. I referenslistan finns endast CIS 
guidance document nr 12 & 20 med. 

S. 68: Diagram D3 avviker från majoriteten av övriga diagram genom att 
redovisa låg status högst upp och hög status längst ned. Redovisningen bör 
genomgående vara den samma för att underlätta för läsaren.  

S. 71: Bildtext till den lilla bilden i övre vänstra hörnet på karta C11 saknas.  

S. 75: Källhänvisning saknas till ”Hjälpreda för bedömning av påverkan och 
miljöproblem i ytvatten” (fjärde stycket sista meningen).  

S. 76: Tabell B12. Det bör förtydligas varför vissa rutor är tomma och andra 
har värde ”0”.  

S. 79: I diagram D7 saknas redovisning om vad som ingår i posten ”övrigt” 
medan det redovisas i tabell D8. 

S. 80: Tabell B13. Tabellen bör utformas i enlighet med övriga tabeller som 
redovisar vattenförekomster för att underlätta för läsaren. Totala antalet 
vattenförekomster saknas och ordningsföljden skiljer sig jämfört med 
exempelvis tabell B12.   

S. 98, 100 och 103: För många versaler i ordet atmosfärisk. 

S. 101: Diagram D9. Är detta ett diagram eller en karta? Kartan/diagrammet 
är svårförståeligt. Det är oklart vad som överskrids, vad färgerna 
symboliserar, vad rubriken till teckenförklaringen betyder samt vad som 
menas med ”I varje ruta anges överskridandet av den nivå som skyddar 95 
procent av sjöarealen”. 

S108: Sista meningen i stycke 2. Oklart vad man menar. Om variationen i 
nederbörden flackar ut över året borde det innebära att nederbörden bli mer 
jämt fördelat över året och inte att vintrarna blir våtare och somrarna torrare.   

S. 120: Karta C23. Kartan är svårtydd, kustlinjen framgår inte tydligt och 
enhet för redovisning av betalningsvilja framgår inte.  

S.141: Tabell B18 Tabellen upplevs svårtydd. Tabellen behöver förtydligas 
eller förses med en läsinstruktion. 

S. 144: Karta C24 är svårläst. Det är för lite kontrast mellan färgnyanserna.  

S. 157: Tabell E3.4 Stavfel i överskriften i tabellen ”Vattendrag i Norrlands 
inland” 
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S.165: Karta E4.3 Svårläst karta, för lite färgkontrast mellan nitratdirektivet 
och avloppsdirektivet.  

S. 171: Tredje stycket hänvisar till en tabell YY som saknas. 

Förslag på åtgärdsprogram för norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021: 

S. 93: Stavfel i andra punkten i punktlistan. 
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 
721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 90 00 www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 
 

 

VATTENMYNDIGHETENS KANSLI  
Vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt 
  

 

 Aktförvararen på kommunen/länsstyrelsen 

 

Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 – 30 april 2015 

Vattenmyndigheten vill med detta meddelande informera om att samråd inom 

vattenförvaltningen påbörjas den 1 november 2014. 

 

Vi ber er, som aktförvarare, att hålla handlingarna tillgängliga under samrådsperioden 

1 november 2014 - 30 april 2015. 

 

Handlingarna kan hämtas på vattenmyndighetens webbplats, www.vattenmyndigheterna.se 

(välj Samråd) från den 1 november 2014. Tryckta exemplar av förvaltningsplan och 

åtgärdsprogram kommer att sändas till er i början av december.  

Bakgrund 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om förslag till 

förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med 

miljökonsekvensbeskrivning, och att dessa ska samrådas inom vattendistriktet.  

 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, tillika Länsstyrelsen 

Västmanlands län, ska enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660), kungöra 

förslagen. Kungörelse kommer att ske i nationell och lokal press senast den 31 

oktober 2014. 

 

Myndigheter, kommuner och övriga berörda ska enligt 4§ 5 kap vattenförvaltnings-

förordningen (2004:660) ges tillfälle att under minst sex månader lämna synpunkter på dessa 

handlingar.   

 

Har du frågor, kontakta vattenvårdsdirektör M  

@lansstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning, 

Vattenvårdsdirektör 
 

Handlingar: 

Förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt,  

Förslag till miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt,  

Förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt samt 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 
 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Håbo kommun årsredovisning 2014 samt ombudgeteringar av 
pågående investeringsprojekt från år 2014 till 2015 
Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 
 
Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2014, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2015. 
 
Årets resultat för hela kommunkoncernen var 27,4 mkr. Av koncernens 
resultat fick kommunen, exklusive bolagen, ett resultat på 16,9 mkr, vilket 
var cirka 2,2 mkr sämre än budget. Nämnderna redovisar tillsammans ett 
underskott om 2,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott 4,7 mkr, 
skolnämndens ca 3,0 mkr, avfallsverket ett underskott om ca 1,0 mkr och 
överförmyndarnämnden ett underskott om 243 tkr. Övriga nämnder 
lämnade ett överskott om 6,3 mkr. När det gäller kommunens mål uppfyllde 
nämnderna 19 av totalt 25 mål, det vill säga cirka 68 procent av målen. 
 
Bolagen och Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
redovisar ett sammantaget resultat på 10,5 mkr, varav Håbohus AB ca 9,5 
mkr, Håbo Markandsbolag ca 1,2 mkr och räddningstjänsten -0,2 mkr.  
 
Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till 78,2 mkr mot budgeterade ca 81,1 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 2,9 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 2,4 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2015.  
 
Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 11,8 mkr, utfallet blev ca 8,3 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 6,3 mkr, varav pågående investeringsprojekt på ca 3,8 mkr begärs 
ombudgeteras till år 2015.  
 
Beslutsunderlag 
- Årsredovisning år 2014 
- Nämnds protokoll 
 
 
 
 
 
 



 

 Årsredovisning 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-02 KS2015/78 nr 2015.1241 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för år 2014, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2014 till 
kommunens revisorer. 

3. Styrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning för år 2014 

• Fullmäktige godkänner ombudgetering på 3 776 tkr av pågående 
investeringar till år 2015, enligt följande: 

 
Kommunstyrelsen 1 801 tkr 
Socialnämnd 200 tkr 
Kommunstyrelsen tekniska avdelning 389 tkr 
Avfallshantering 335 tkr 
Vattenverket 1 051 tkr 



 Årsredovisning

2014

Bålsta 
centrum - 
från tätort 

till stad
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Håbo kommun är en växande kommun och det 
händer många spännande saker. Under året 
passerade vi siffran 20 000 gällande antalet 
invånare i kommunen. Fler invånare ger högre 
skatteintäkter vilket gynnar utvecklingen. När vi 
växer i den takt vi gör ställer det stora krav på 
bostäder och service. För att ha förmågan att hålla 
jämna steg med inflyttning och service är plan-
programmet av största vikt. Efterfrågan på mark 
för företagsetablering är hög, och med Håbos 
strategiska läge i Mälardalen är det mycket 
attraktivt att söka sig hit. Vi ligger nära flera 
stora flygplatser, vi har järnvägen med ett färdigt 
stickspår, E18 som passerar förbi samt Mälaren 
för båttransporter.

Med fler företag som vill etablera sig här måste vi 
också ha beredskap för att kunna erbjuda bo- 
städer, dels för nya invånare, men också för de 
ungdomar som redan bor i kommunen men kanske 
vill flytta hemifrån. Det finns också ett växande 
behov från de Håbobor som flyttade hit på 60-, 
70- och 80-talet som nu känner att villan ska 
bytas mot en bekväm lägenhet.

Skolan är under ständig utveckling, och ska vara 
det. En skola där våra ungdomar förbereds för 
vuxenlivet och ges möjlighet till inspirerande 
utveckling. Vi måste vara öppna för förändringar. 
Skolan gick även under 2014 med ett underskott, 
men med vissa åtgärder kommer vi att få budgeten 
i balans utan att för den skull riskera kvaliteten. 
Det är oerhört glädjande att skolan visar på 
förbättrade resultat, och kommunens vision är 
givetvis att ha en skola i toppklass.

Socialnämnden har också uppvisat ett negativt 
resultat vad gäller budget, men kan trots det 
stoltsera med länets bästa resultat från de enkät-
undersökningar som gjorts. För att komma till 
rätta med underskott har nämnden delats i två 
nämnder, en vård och omsorgsnämnd och en 
socialnämnd. 

En annan utmaningar är att kommunens äldre-
omsorg kommer att växa i framtiden, vilket 
kommer att ställa finansieringskrav både vad 
gäller investeringar och verksamhet. Samtidigt 

måste kommunen arbeta för att få ner låne- 
skulden. För att åstadkomma detta innebär det ett 
ständigt arbete i organisationen med utveckling av 
både kvalitet och effektivitet.

Håbo kommun är också den största arbetsgivaren 
i Håbo med närmare 1500 anställda. 1500 anställ-
da som varje dag går till jobbet med Håbobornas 
bästa för ögonen, som varje dag gör sitt yttersta 
för att vi alla ska få den service vi efterfrågar.

Jag vill därför rikta ett stort och varmt tack till 
alla engagerade och kompetenta medarbetare som 
på ett så förtjänstfullt sätt gjort sitt bästa för 
Håboborna under 2014.

Carina Lund
Kommunstyrelsens ordförande

Förord
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Fakta om 
Håbo kommun
Representation i kommunfullmäktige

Parti Mandat 

Procent av 
giltiga röster  

valet 2010
Socialdemokraterna 15 35,7

Bålstapartiet 2 4,6

Miljöpartiet de gröna 2 5,9

Vänsterpartiet 1 2,8

Moderaterna 10 25,3

Folkpartiet liberalerna 2 3,9

Centerpartiet 3 7,2

Kristdemokraterna 1 3,0

Sverigedemokraterna 5 11,3

Summa 41

Befolkning per 2014-12-31
Församling 1980 1990 2000 2010 2013 2014
Kalmar- 
Yttergran 11 874 13 203 14 247 15 753 15 903 16 060

Övergran 560 724 941 1 337 1 465 1 424
Häggeby 215 332 478 575 573 557
Skokloster 652 950 1 802 1 964 2 027 1 993
Kommunen 13 301 15 209 17 468 19 629 19 968 20 034

Åldersfördelning per 2014-12-31

Ålder

             Håbo kommun Riket Uppsala län

Antal Procent Procent Procent

0-6 1 725 8,6 8,4 8,4

7-9 874 4,4 3,5 3,5

10-12 867 4,3 3,3 3,3

13-15 801 4,0 3,1 3,0

16-19 1 026 5,1 4,4 4,4

20-29 2 166 10,8 13,6 16,2

30-44 3 921 19,6 19,1 18,8

45-64 5 162 25,8 25,0 24,1

65-79 2 937 14,7 14,5 13,8

80 -w 555 2,8 5,1 4,4

Summa 20 034 100,0 100,0 100,0

Utdebitering, åren 2010-2014
Håbo kommun 2010 2011 2012 2013 2014
Kommunen 21,83 21,83 21,34 21,34 21,34

Landstinget 10,37 10,37 10,86 11,16 11,16

Utdebitering totalt 32,20 32,20 32,20 32,50 32,50
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Bildnings-
nämnd

Ordf: Werner  
Schubert (S)
Läs mer s. 66

Överförmyndar-
nämnd

Ordf: Marie  
Nordberg (MP)
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Kommunstyrelsens
förvaltning

kom.dir: Per Kjellander

Social-
förvaltning
Förv chef:  

Thomas Brandell

Håbohus AB
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Fredrik Anderstedt (S)
Läs mer s. 106

Håbo Marknads AB
Ordf: Lars-Göran  
Bromander (S)
Läs mer s. 110

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten

Enköping-Håbo
Ordf: Agneta Hägglund (S)

Läs mer s. 113

Pensionärsråd
Handikappsråd

Styrgrupp  
för ungdomsarbete

/Brottsförebyggande 
rådet

Revisorer
Ordf: Lars Sundling (M)

Valnämnd
Ordf: Solveig  
Kalliomäki (S)

Valberedning
Ordf: Lars-Göran
Bromander (S)

Demokratiberedning
Ordf: Sven Svanström

(Båp)

KoMMUnFUllMäKtIgE
Ordf: Ulf Winberg (M)

Kommunstyrelsen
Ordf: Carina Lund (M)

Läs mer s. 50
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Ordf: Pyry  
Niemi (S)

Läs mer s. 72

Miljö och 
tekniknämnd
Ordf: Christian  
Nordberg (MP)
Läs mer s. 90

tillstånds-
nämnd

Ordf: Sjunne Green 
(Båp)

Läs mer s. 62

Social-
nämnd

Ordf: Eva Staake (S) 
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Kommunstyrel-
sens förvaltning
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Per Kjellander

 Politiker  Samverkansorgan
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Bygg- och 
miljöförvaltning

Förv chef: 
Anna-Karin Bergvall

Barn och utbild-
ningsförvaltning

Förv chef:  
Hans Elmehed
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Sammanfattning

Kommunfullmäktiges tre övergripande mål har inte upp-
fyllts i sin helhet detta år. Nämnderna har uppfyllt 17 av 25 
mål. Ett av kommunens två finansiella mål har uppfyllts.

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och 
kommunen redovisar ett resultat på 16,9 mkr. Dock be-
höver man ta höjd för kommande kända och okända 
kostnadsökningar och intäktsminskningar genom att 
öka andelen eget kapital.

Kommunens samlade verksamhet
Syftet med den sammanställda redovisningen är 
att sammanfatta kommunens ekonomiska ställ-
ning och åtaganden. Det handlar om att ge en 
helhetsbild av verksamheten oavsett om den 
bedrivs i egen regi eller utförs av interna eller 
externa bolag.
Kommunens samlade verksamhet består, utöver 
kommunen, av kommunens helägda kommunala 
bolag, Håbohus AB och Håbo Marknads AB. 
Kommunen bedriver även räddningsverksamhet 
tillsammans med Enköpings kommun i en kom-
munalförbud. Kommunen har tillsammans med 
Trosa kommun en gemensam nämnd, där Håbo 
kommun administrerar Trosa kommuns löneutbe-
talningar.
Verksamheten i extern regi där kommunen köper 
huvudverksamheter från andra utförare uppgick 
till 209,3 mkr. Det innebär att cirka 19 % av 
kommunens verksamhet utförs av andra utförare 
än kommunen. Generellt gäller att kommunen har 
det övergripande ansvaret för verksamheten även 

om själva utförandet ligger utanför kommunens 
organisation. Undantaget är tillsynsansvaret för 
grundskolan och gymnasiet som ligger på Skolin-
spektionen. Skolnämnden betalar 66,6 mkr för 
grundskola, förskoleklass, fritidshem och förskola 
som utförs av annan huvudman än kommunen. 
Socialnämnden köper främst äldreboende, hem-
tjänst samt institutionsvård för 0-20-åringar för 
66,3 mkr från andra utförare. Bildningsnämnden 
betalar 51,1 mkr för elever som väljer att gå i 
andra gymnasieskolor än kommunens.

Kommunkoncern 
I den kommunala koncernen ingår kommunen och 
kommunens helägda bolag Håbohus AB och Håbo 
Marknads AB samt kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten Enköping-Håbo. Vid upprättandet 
av den sammanställda redovisningen har kommu-
nens redovisningsprinciper varit vägledande. 

Ingen justering av avskrivningsprinciper har 
gjorts utan varje företags principer gäller. Interna 

Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens 
ledamöter.  
Övre raden från vänster: 
Owe Fröjd (Båp), 
Werner Schubert (S)
ordförande - Carina  
Lund (M),  
Lars-Göran Bromander (S),  
Fred Rydberg (KD),  
vice ordförande - Liselotte 
Grahn Elg (M)
Michael Rubbestad (SD)

Nedre raden från vänster:, 
Göran Eriksson (C),  
Eva Staake (S)
Fredrik Anderstedt (S),
Agneta Hägglund (S), 
Christian Nordberg (MP),

Saknas på bilden
Håkan Welin (FP) 
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poster av väsentligt värde har eliminerats vad 
gäller mellanhavanden mellan kommunen och 
bolagen samt mellan respektive bolag och mellan 
kommunalförbundet för räddningstjänsten och 
kommunen.

Sammanställt resultat åren 2013/2014
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Rörelsens intäkter 355 856 346 631

Rörelsens kost-
nader

-1 083 985 -1 127 418

Avskrivningar -77 906 -83 766

Verksamhetens 
nettokostnad

-806 035 -864 553

Skattenetto 906 174 941 547

Finansnetto -50 269 -41 921

Resultat efter 
finansiella poster

49 870 35 073

Uppskjuten skatt 431 -3 427

Skatt på årets 
resultat

-2 069 -4 229

Resultat 48 232 27 417

omslutning 2 026 513 2 130 192
Soliditet 16,6 % 17,2 %

Konsolideringen till kommunkoncernnivå omfattar 
Håbo kommun, Håbohus AB, Håbo Marknads AB 
samt Håbo kommuns andel, det vill säga 35 
procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping–Håbo. Eliminering har gjorts av perio-
diseringsfonder och obeskattade reserver för Håbo 
Marknads AB samt för Håbohus AB. Årets resul-
tat mäts efter finansnetto och efter extraordinära 
intäkter och kostnader. I 2014 års bokslut uppgick 
koncernens resultat till ca 27,4 (48,2) mkr, vilket 
var cirka 20,8 (15,8) mkr sämre än föregående år. 
Kommunens del av resultatet var 16,9 (43,4) mkr, 
vilket var 26,5 mkr sämre än föregående år. De 
kommunala bolagen redovisade ett positivt resul-
tat på sammanlagt drygt 10,7 (5,3) mkr, varav 
Håbohus AB 9,5 (5,9) mkr och Håbo Marknads AB 
1,2 (-0,5) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett 
underskott på cirka 0,6 (-1,6) mkr, varav Håbo 
kommuns andel är cirka 0,2 mkr.

Koncernen redovisade ett positivt resultat för 
2014, men låneskulden är fortfarande stor och 
koncernen mycket räntekänslig. Koncernen måste 
även framöver öka andelen eget kapital och därige-
nom skapa reserver för att möta kommande både 
kända och oförutsedda kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar.

Koncernens soliditet har ökat från 16,6 till 17,2 
procent. Inklusive pensionsåtaganden uppgår 

soliditeten till 0,5 (-1,5) procent. I jämförelsen 
uppgick länets vägda medelvärde av soliditeten till 
40,8 procent och inklusive pensionsförpliktelser 
till 20,4 procent, år 2013.

Sammanställt resultat åren 1996-2014, mkr

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar ökade med 103,7 
(126,1) mkr netto, varav Håbohus AB:s tillgångar 
ökade med 59,3 (32,0) mkr, Håbo Marknadsbola-
gets tillgångar minskade med 0,4 mkr medan 
kommunens tillgångar ökade med cirka 45,7 (92,7) 
mkr. Förklaringen till kommunens ökning av 
tillgångar är i huvudsak de stora investeringarna i 
fastigheter och inom vattenverket. Avskrivning-
arna uppgick till 83,8 (77,9) mkr, en ökning med 
5,9 mkr sedan år 2013.

Skulder
Skulderna inklusive pensionsförpliktelser och 
avsättningar förändrades med 74,2 (75,3) mkr. 
Avsättningarna ökade med 1,3 (12,1) mkr sedan 
föregående år. Den stora ökningen år 2013 berodde 
i huvudsak på förändringen av ripsräntan för 
beräkningen av pensionsavsättningar enligt den 
kommunala så kallade blandmodellen. Lång- och 
kortfristiga skulder ökade med 74,3 (63,1) mkr. 
Långfristiga skulder ökade med 95,6 (30,3) mkr 
varav  38,8 (25,8) mkr förklaras av Håbohus AB:s 
upplåning av externa lån. Kortfristiga skulder 
minskade med 22,6 (+32,8) mkr. Pensionsförplik-
telser som redovisas utanför kommunens balans-
räkning, enligt blandmodellen, minskade med 13,5 
(+23,8) mkr i jämförelse med föregående år.

Ansvarsförbindelser och borgensåtaganden
Externa borgensåtaganden och ansvarsförbindel-
ser för koncernen uppgick vid årets slut till 89,2 
(134,6) mkr, vilket var en minskning med 45,4 
mkr sedan 2013. Minskningen beror på att kom-
munens borgensåtagande för bostadsrättsförening-
arna Väppeby och Väppeby 2 (kommunens LSS- 
och äldreboende) upphörde i december 2014 på 
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grund av att fastigheterna såldes till Håbohus AB 
av bostadsrättsföreningarna.
Ansvarsförbindelser
tkr År 2013 År 2014 

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0

Egnahem kommunal kreditgaranti 283 154

Ansvarförbindelse Håbohus AB 117 133

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 1) 86 711 86 711

Borgensåtaganden
Föreningar 1 642 1 485

BRF Väppeby 45 177 0

Summa 134 630 89 183

1) Avser ansvarsförbindelsen på Källvägen (kooperativa hyresrätter)

Kommuninvest - medlemsansvar
Håbo kommun har ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-
ser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindel-
ser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråk-
tagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhål-
lande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i 
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en upp-
skattning av den finansiella effekten av Håbo 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensför-
bindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 299 065 476 978 kronor och totala tillgångar 
till 290 729 650 160 kronor. Kommunens andel av 
de totala förpliktelserna uppgick till 910 354 525 
kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 884 381 992 kronor.

Håbohus AB
Verksamhet
Bolaget äger fastigheter belägna inom Håbo 
kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder 
och lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmän-
nyttiga bostadsföretagsorganisation, SABO, samt 
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, 
Fastigo. Dessutom är bolaget delägare i Husbygg-
nadsvaror, HBV förening u.p.a.
Antalet ägda lägenheter uppgick per 2014-12-31 

till 1 335 st med en bostadsyta om ca 89 100 m² 
samt ca 9 120 m² lokalyta. I antalet lägenheter 
ingår 172 bostäder för grupp-, äldreboende och 
särskilt boende samt 66 lägenheter med upplåtel-
seformen kooperativ hyresrätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Under 2014 har Håbohus färdigställt 52 lägenhe-
ter och kontrakterat ytterligare 110, detta innebär 
att bolaget ökar beståndet med ca 12 %.

På Dalvägen 3 är 52 lägenheter färdigställda och 
samtliga är uthyrda. Initialt var lägenheterna 
tänkta som boende för 60+ men på grund av 
bristande efterfrågan togs åldersbegränsningen 
bort. På Dalvägen byggdes fem huskroppar varav 
en är byggd som LSS-boende, övriga lägenheter är 
vanliga hyresrätter.

Produktionen kommer att påbörjas vid Kyllers 
Backe under våren 2015. Under 2016 kommer 
sammanlagt 110 lägenheter och 2 lokaler att vara 
klara för inflyttning. Produktionen innehåller sex 
huskroppar i tre till fem våningar (sju med suter-
rängvåning).

En planändring är påbörjad på Väppeby Äng för 
att möjliggöra en ändamålsenlig exploatering. 
Håbohus beräknar kunna bygga ca 70 lägenheter 
inkluderat en gruppbostad för LSS, planerad 
byggstart är 2016. Håbohus har lämnat ett bidrag 
i den markanvisningstävling som Håbo kommun 
hållit för framtida exploatering av Bålsta centrum. 
Håbohus ambition är att vara en av exploatörerna 
i första och i kommande etapper i projektet med 
nya Bålsta centrum.

För att klara bolagets nyproduktion utan att solidi-
teten sjunker för mycket har bolaget fattat beslut 
om att avyttra två fastigheter på Baldersvägen 
14-18 och Älvkvarnsvägen 3-5. Fastigheterna 
erbjöds efter värdering till hyresgästerna för 
ombildning till bostadsrätt. I båda fastigheterna 
fanns tillräckligt stöd för att genomföra en ombild-
ning och den 5 maj tillträdde bostadsrättsförening-
arna fastigheterna. I Gillmarken har försäljning-
arna fortsatt och under 2014 har sex fastigheter 
sålts, därmed har Håbohus kvar 34 fastigheter i 
området.

Håbohus har förvärvat två vårdfastigheter, ett 
demensboende med 18 lägenheter och ett LSS-
boende med 6 lägenheter som tidigare var i bo-
stadsrättsform med Håbo kommun som huvud-
ägare. Utgångspunkten för affären var en sänkt 
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boendekostnad för brukarna och en marknadsmäs-
sig avkastning för Håbohus. Med lägre finansiella 
kostnader än den tidigare bostadsrättsföreningen 
kunde förvärvet genomföras med marknadsmässig 
avkastning samtidigt som en sänkning av hyran 
på demensboendet genomfördes.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 9,5 mkr, i huvudsak beroende 
på fastighetsförsäljningar under året. Bolagets 
samlade skuld både det lång- och kortfristiga har 
ökat med ca 44,9 mkr. Likvida medel har ökat från 
förra året med 14,6 mkr. Bolaget soliditet har 
förbättrats från 7,9 procent till 8,4 procent. För 
ytterligare information om Håbohus AB hävisas 
till bolagets avsnitt.

Resultaträkning Håbohus AB
tkr År 2013 År 2014

Verksamheternas intäkter 108 662 114 965

Försäljning fastigheter 6 005 15 135

Verksamhetens kostnader -61 794 -62 260

Avskrivningar -22 450 -25 554

Finansnetto -22 849 -23 823

Resultat efter finansiella poster 7 574 18 463
Bokslutsdispositioner 0 -6 083

Uppskjuten skatt 377 1 130

Skatt på årets resultat -2 082 -4 015

Årets resultat 5 869 9 495

Balansräkning Håbohus AB
tkr År 2013 År 2014

Anläggningstillgångar 790 902 833 612

Omsättningstillgångar 601 2 626

Kassa och bank 7 345 21 958

Summa tillgångar 798 848 858 196

Eget kapital 62 910 72 405

Obeskattade reserver 1 201 7 285

Avsättningar 11 024 9 894

Långfristiga skulder 705 214 743 966

Kortfristiga skulder 18 499 24 646

Summa eget kapital och skulder 798 848 858 196

Soliditet 7,9 % 8,4 %

 
 
 

Håbo Marknads AB
Verksamhet
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen i 
kommunen. Bolaget arbetar övergripande för ökad 
tillväxt inom näringsliv, turism och handel. Det 
ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo 
kommun. Kommunen ska vara en attraktiv 
etableringsort för företag och boende.

Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: 
Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt 
företagande – Företagslots – Nyetableringar –  
Turismutveckling.

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och 
samarbeta med kommunen i markfrågor gällande 
företagsetableringar.

Händelser av väsentlig betydelse
Årets händelser omfattar en mängd olika aktivite-
ter som Håbo Marknads AB har genomfört för att 
stärka näringslivet och främja kontakter och 
företagande. Totalt har bolaget under året gjort 50 
aktiviteter som besökts av 1800 personer.

Tillsammans med kommunen har Bålsta Handel 
och Bålsta Företagsförening startat näringslivs-
råd.

Under sommaren drev bolaget en turistbyrå under 
sex veckor i Skokloster. Antal turister i Skokloster 
har under 2014 ökat med 15 000, till 69 000 på 
årsbasis. Åbergs Museum har ca 28 000 besökare.

Bolaget har fortsatt att arbeta med planarbetet 
och marknadsföringen av projektet Logistik 
Bålsta. Projektet fick under hösten tillfälligt stopp 
då detaljplanen överklagats i övre mark- och 
miljödomstolen i frågan runt hanteringen av 
salamandrar.

Fortsatta förhandlingar pågår med intressenter 
för etablering.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av bolagets 
resultat och balansräkning. Bolaget redovisar ett 
positivt resultat om 1,2 mkr, i huvudsak beroende 
på upplösning av obeskattade reserver från år 
2013. Försäljningsintäkter från markförsäljning 
uppgick till ca 6,8 mkr en ökning med 3,5 mkr 
jämfört med föregående år. Bolagets samlade 
skuld både det lång- och kortfristiga har minskat 
med ca 0,1 mkr. Likvida medel har ökat från förra 
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året med 3,3 mkr. Bolaget soliditet har förbättrats 
från 47,6 procent till 51,9 procent. För ytterligare 
information om Håbo marknads AB hävisas till 
bolagets avsnitt.
 
Resultaträkning Håbo Marknads AB
tkr År 2013 År 2014

Verksamhetens intäkter 2 220 2 090

Försäljning mark 3 262 6 750

Verksamhetens kostnader -5 584 -8 515

Avskrivningar -52 -60

Finansnetto -406 -357

Resultat efter finansnetto -560 -92

Uppskjuten skatt 53,7 1 526

Skatt på årets resultat 13,3 -214

Årets resultat -493,0 1 220

Balansräkning Håbo Marknads AB
tkr År 2013 År 2014

Anläggningstillgångar 2 449 2 781

Omsättningstillgångar 28 588 24 519

Kassa och bank 2 217 5 523

Summa tillgångar 33 254 32 823

Eget kapital 15 815 17 034

Obeskattade reserver 1 755 228

Långfristiga skulder 14 810 14 810

Kortfristiga skulder 874 751

Summa eget kapital och skulder 33 254 32 823

Soliditet 47,6 % 51,9 %

 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo
Verksamhet
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommu-
nalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldighe-
ter som medlemskommunerna har enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i HLR och Brandskydd. Under hösten 
erbjuds även utbildning i Systematiskt brand-
skyddsarbete. Förbundet kan därutöver komma 
överens med en medlem om att utföra tilläggsupp-
drag.

Håbo kommuns andel av räddningstjänsten är 
35 procent och Enköpings kommuns andel är 
65 procent.

Händelser av väsentligt betydelse
Ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete 
flyttades tillbaka till kommunerna under 2014. 
Resultatet har blivit att det finns en ansvarig för 
säkerhetsfrågor i kommunerna och att bättre 
förutsättningar nu finns för ett systematiskt 
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten ger fortsatt 
stöd i säkerhetsfrågor.

Med start 2014 har räddningstjänsten fått uppdra-
get att utbilda kommunernas anställda i HLR och 
Brandskydd. Kurserna har varit fulltecknade 
under året. Under hösten har även kurser i syste-
matiskt brandskyddsarbete lagts till.

I april 2014 inleddes ett samarbete mellan förbun-
det, Uppsala brandförsvar, Storstockholms Brand-
försvar, Gotland och Norrtälje i en gemensam 
räddningsregion. Samtliga brandförsvar larmas 
från en gemensam räddningscentral. Regionen 
visade styrka i samband med branden i Sala där 
alla gemensamt stöttade med ledning och släckre-
surser.

2014 har varit ett normalt år när det gäller antalet 
insatser. Med undantag för branden i Sala har 
kommunerna inte drabbats av några större olyckor 
som krävt mer omfattande insatser.

Ekonomi
Nedan redovisas ett sammandrag av Håbo kom-
muns andel om 35 procent av kommunalförbundets 
resultat och balansräkning. Förbundet redovisar 
ett negativt resultat om sammantaget 0,6 mkr, 
varav Håbos andel utgör 0,2 mkr i underskott. För-
bundets samlade skuld både det lång- och kortfris-
tiga har ökat med ca 200 tkr eller 83 tkr för Håbo. 
Likvida medel har ökat från förra året med 300 
tkr. Förbundets soliditet har försämrats från -1,1 
procent till -3,0 procent. För ytterligare informa-
tion om Räddningstjänsten Enköping - Håbos 
hävisas till förbundets avsnitt.

Resultaträkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Resultaträkning, tkr År 2013 År 2014

Verksamheternas intäkter 1 693 1 544

Driftbidrag från kommunen 16 205 17 539

Verksamheternas kostnader -17 335 -18 633

Verksamhetens nettokostnad 563 450

Avskrivningar -633 -557

Finansnetto -503 -90

Resultat efter finansiella poster -573 -197
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Balansräkning Räddningstjänsten Enköping-Håbo
tkr År 2013 År 2014

Anläggningstillgångar 6 097 7 285

Omsättningstillgångar 1 621 1 037

Kassa och bank 1 411 1 526

Summa tillgångar 9 129 9 848

Eget kapital -105 -302

Långfristiga avsättningar 3 950 4 784

Långfristiga skulder 2 450 2 450

Kortfristiga skulder 2 834 2 916

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

9 129 9 848

Kommunen

Ekonomi
Årets resultat
Kommunen redovisade för år 2014 ett positivt 
resultat på 16,9 (43,4) mkr, vilket var 2,2 mkr 
sämre än budgeterat. Avvikelsen beror på flera 
poster, bland annat på lägre skatteintäkter och det 
kommunala utjämningsbidraget som för Håbo var 
-3,9 (+2,6) mkr eller 0,4 procent lägre än budgete-
rat. Exploatering och fastighetsförsäljningar under 
året gav ett överskott med 1,9 mkr.

Räntekostnaderna för kommunens långfristiga lån 
hos banker och andra kreditinstitut blev 5,0 mkr 
lägre än budgeterat, beroende på det låga räntelä-
get.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige att kom-
munen skulle vara med och finansiera Citybanan 
med 38,0 mkr. Indexuppräkningen för 2014 
belastade kommunens finansiella kostnader med 
300 tkr. Kontot för pensionskostnader och upp-
lupna lönekostnader gav ett överskott på 1,4 mkr. 
Avskrivningarna av kommunens anläggningstill-
gångar och inventarier blev lägre än budgeterat 
och gav ett överskott på cirka 0,7 mkr, huvuddelen 
av överskottet på avskrivningar redovisas hos 
nämnderna. Kostnaden för avskrivningar för 
maskiner och investeringar gjorda innan år 2014, 
budgeterade på finansförvaltningen uppvisar ett 
underskott om 2,3 mkr. Övriga poster som gav 
underskott var bland annat internränteintäkter 
om ca 1,6 mkr.

Nämnderna redovisar ett underskott om 1,6 (8,1) 
mkr. Den största avvikelsen redovisar socialnämn-
den med 4,7 (8,8) mkr, skolnämnden ca 3,0 (4,0) 
mkr och överförmyndarnämnden 0,2 (0,2) mkr. 
Taxefinansierade verksamheter redovisar ett 

överskott om totalt 1,4 (-1,5) mkr, varav avfallsver-
ket ett underskott om 1,0 (1,0) mkr och vattenver-
ket ett överskott om ca 2,4 (-0,5) mkr. Vad gäller 
vattenverkets överskott för år 2014 regleras det 
direkt mot va-fonden i balansräkningen som en 
minskning av fordran till kommunen och vatten-
verkets resultatet belastar inte kommunens 
resultaträkning.

Resultaträkning Håbo kommun
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Verksamhetens 
intäkter

267 020 241 219

Verksamhetens 
kostnader

-1 103 255 -1 148 215

Finansnetto -26 528 -17 650

Verksamhetsnetto -862 763 -924 646

Skattenetto 906 174 941 547

Resultat 43 411 16 901

omslutning 1 202 222 1 247 914
Soliditet 21,4 % 21,9 %

Resultat jämfört med budget
Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinan-
sierade verksamheter, blev ett underskott på 1,6 
(8,1) mkr. Finansförvaltningen redovisade ett 
underskott på ca 0,6 mkr. Huvuddelen av under-
skottet beror på högre avskrivningskostnader och 
lägre intäkter för internränta. Finansnetto uppgår 
till ett överskott på ca 4,8 (0,8) mkr, beroende på 
lägre räntekostnader för kommunens långfristiga 
lån. Skattenettot blev ca 3,9 (2,6) mkr lägre än 
budgeterat. Kostnaderna för avskrivning av 
kommunens inventarier anskaffade innan år 2013 
blev 2,4 mkr (5,8 mkr) högre än budgeterat. 
Avfallsverket redovisade ett underskott om ca 1,0 
mkr vilket regleras mot upparbetat eget kapital för 
verket, se not 36.
Avvikelser mellan budget och resultat för nämnderna år 
2013-2014
Nämnder/styrelse, mkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Kommungemensamma verk-
samheter

+1,7 +2,0

Bildningsnämnd +2,8 +3,2

Skolnämnd -4,0 -3,0

Socialnämnd -8,8 -4,7

Överförmyndarnämnden -0,2 -0,2

Tillståndsnämnden 0 +0,7

Miljö- och tekniknämnd +0,4 +0,4

Avfallshantering -1,0 -1,0

Summa -9,1 -2,6
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Den största procentuella avvikelsen mot budgeten 
uppvisar överförmyndarnämnden med 21,7 pro-
cent (0,2 mkr), socialnämnden med 2,0 procent (4,7 
mkr) och skolnämnden med 0,8 procent (3,0 mkr). 
Bildningsnämnden, kommunstyrelsen inkl. 
övergripande verksamheter, tillståndsnämnden 
och miljö- och tekniknämnden redovisar ett 
positivt resultat med 2,0 procent eller 6,3 mkr 
jämfört med budgeten. Anledningen till avfallsver-
kets underskott på 1,0 mkr är att verket har köpt 
nya avfallskärl för sopsortering till hushållen. 
VA-verkets resultat för 2014 uppgår till ett över-
skott om ca 2,4 mkr, vilket inte redovisas i tabel-
len ovan beroende på att resultatet för VA-verket 
regleras i balansräkningen mot tidigare års 
underskott. Utförligare analyser och kommentarer 
redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

Resultat år 1996-2014
För åren 1996-2000 uppgick de ackumulerade 
underskotten till 180 mkr. De senaste 14 åren har 
kommunen redovisat överskott om sammanlagt 
287 mkr.
Resultat år 1996-2014 (mkr)

Nämndernas nettokostnader 
Nämndernas nettokostnader ökade med 30,7 mkr 
jämfört med år 2013. Kostnadsökningen var 
3,7 procent, vilket kan jämföras med ökningen på 
19,8 mkr (2,46 procent) mellan 2012 och 2013.

Ökning av nettokostnader
Analysen i tabellen nedan visar att den procentu-
ella nettokostnadsökningen mellan 2013 och 2014 
var högre än mellan 2012 och 2013. I relation till 
ökningen av skattenettot med 35,4 mkr mellan 
åren, var nettokostnadsökningen 0,2 procentenhe-
ter lägre 2014. I analysen har eliminering skett på 
nettokostnader för avgiftsfinansierade verksamhe-
ter, pensionskostnader, upplupna löneskulder och 
realisationsvinster. För att jämförelsen mellan 
åren ska bli rättvisande har kommunen inte tagit 
med interna intäkter och kostnader, exempelvis 

internhyrestransaktioner och kapitalkostnader 
d.v.s. internränta och avskrivning på tillgångarna.

Kostnader inom kommungemensam verk-
samhet
Kommungemensamma verksamheters nettokost-
nader ökade med 10,4 mkr, eller 13,3 procent. De 
ökade kostnaderna har uppstått inom flera verk-
samheter: Kommundirektören 1,2 mkr, Rädd-
ningstjänst 1,3 mkr, Administrativa avdelningen 
4,0 mkr, Kultur och livsmiljö 2,4 mkr, Personalav-
delning 0,4 mkr och Plan och utveckling 1,2 mkr , 
i jämförelse mellan åren 2013 och 2014.

Kostnadsökningar mellan åren förklaras dels av 
att tjänsterna inom kommunikation och samhälls-
planering flyttades från nämnderna till kommun-
styrelsen under år 2014, dels att räddningstjäns-
ten fick utökad anslag samt satsningar inom 
främst kontaktcenter, IT-drift och webbutveckling.

Nettokostnader för nämndernas verksamhe-
ter, exklusive interna transaktioner och 
kapitalkostnader.
Hos nämnderna minskade bildningsnämndens 
nettokostnader med ca 2,9 mkr eller 2,9 procent. 
Inom gymnasieverksamhet minskade kostnaderna 
med 2,8 mkr från förra året. Kommunens egna 
gymnasie inkl. särgymnasie ökade kostnaderna 
med 1,7 mkr. Köp av externa platser i andra 
gymnasier och särskola minskade med ca 0,5 mkr, 
medan försäljning av gymnasie- och särskole-
platser till andra kommuner ökade med 3,9 mkr 
jämfört med föregående år. Förvaltningsgemensam 
verksamhet visar en minskning av kostnaderna 
med cirka 0,6 mkr jämfört med år 2013. Inom  
musikskolan, kommunalvuxenutbildning och 
politisk verksamhet ökade kostnaderna med cirka 
0,4 mkr.

För skolnämndens del ökade nettokostnaderna 
med 12,3 mkr eller 4,1 procent. Kostnaden ökade 
främst inom grundskola med 7,6 mkr, förskola 2,4 
mkr, skolbarnomsorg med 1,5 mkr och förvalt-
ningsgemensam verksamhet 0,9 mkr. Verksamhe-
ten förskoleklasser minskade kostnaderna om ca 
0,1 mkr.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 7,6 
mkr eller 3,5 procent, på grund av flera kostnads-
ökningar: äldreomsorg ökade med 6,7 mkr, 
individ- och familjeomsorg 1,6  mkr ekonomiskt 
bistånd 1,2 mkr och övrig gemensam administra-
tion 0,6 mkr. Verksamheterna som hade lägre 
kostnader än 2013 var insatser enligt LSS med 1,1 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1996 201420112008200520021999



Inledning Håbo kommun årsredovisning 201412

tkr, färd-/riksfärdtjänst med 0,7 mkr, förebyggan-
de arbete för äldre- och funktionshindrade med ca 
0,2 mkr och arbetsmarknadsstöd med 0,5 mkr.

Miljö- och tekniknämndens nettokostnader ökade 
med 1,1 mkr eller 0,9 procent. Kostnadsökningar 
är fördelade på idrotts- och fritidsanläggningar 1,1 
mkr, parker 0,8 mkr, kosten ca 0,3 mkr, kommuni-
kationer 0,3 mkr, gator och vägar 0,1 mkr. För 
verksamheterna nämnd och teknisk avdelning 
minskade kostnaderna totalt med 1,5 mkr.

Tillståndsnämndens nettokostnader ökade med 1,9 
mkr eller 24,3 procent. Kostnadsökningar är 
fördelade på Bygg- och miljö förvaltningschef 1,2 
mkr, byggavdelning 0,6 mkr, mät,kart och GIS 0,2 
mkr. Övriga verksamheter redovisar en kostnads-
minskning på 0,1 mkr.

Intäktsökning i form av realisationsvinster från 
markförsäljning med mera ökade med ca 0,4 mkr 
jämfört med år 2013.

nettokostnadsförändring och realisationsvinster exklusive 
interntransaktioner, tkr

Nämnd
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014
Föränd-

ringar
Procent

Kommungemen-
samma verksam-
heter 1)

-78 440 -88 883 10 442 13,3

Överförmyndar-
nämnden

-1 097 -1 363 266 24,2

Tillståndsnämnden -7 831 -9 730 1 899 24,3

Bildningsnämn-
den

-99 489 -96 557 -2 932 -2,9

Skolnämnden -298 795 -311 085 12 290 4,1

Socialnämnden -220 799 -228 432 7 633 3,5

Miljö- och teknik-
nämnden

-120 558 -121 683 1 125 0,9

Summa -827 009 -857 733 30 723 3,7
Realisationsvinster 1 494 1 943 -449 30,1

Summa -825 515 -855 790 30 274 3,7

Korrigeringar har gjorts mellan verksamheterna år 2013 beroende på 
organisationsförändringar år 2014, bl.a har tillståndsnämnden tillkommit. 
Kapitalkostnaderna är exkluderade i redovisningen ovan. Detta med 
anledningen av att jämförelsen mellan åren ska bli rättvisande. Realisa-
tionsvinster är redovisade för båda åren i tabellen ovan. Taxeverksam-
heterna, avfall och VA, ingår inte i redovisningen ovan.   1) Kommunfull-
mäktige, stöd till politiska partier, valnämnd, revision, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens förvaltning inkl. kultur och livsmiljö.

Kostnads- och intäktsanalys mellan åren 2013-2014, exkl 
interna transaktioner
Slag Bokslut 2013 Bokslut 2014 Förändring

Intäkter 267 020 241 219 -25 801

Kostnader

Inköp av 
varor,tjänster samt 
utbetalning av 
bidrag

-452 258 -464 744 -12 486

Kostnader för  
arbetskraft (perso-
nalkostnader)

-596 226 -625 876 -29 650

Summa kostnader -1 048 484 -1 090 620 -42 136
Avskrivning av 
inventarier och 
fastigheter

-54 771 -57 594 -2 823

Skatteintäkter och 
utjämning

906 174 941 547 35 373

Finansnetto -26 527 -17 651 8 876

netto 43 412 16 901 -26 511

Intäkter
Kommunens externa intäkter ökade med 16,7  
(35,9) mkr exklusive jämförelsestörande poster 
från 2013  om 42,5 mkr. Ökningen härrör från 
flera intäktskällor:
• Försäljningsmedel ökade med cirka 0,9 mkr, i 

huvudsak för verksamheterna inom teknik, 
kultur och livsmiljö och vård och omsorg verk-
samhet.

• Taxor och avgifter ökade med 4,9 mkr netto. 
Största ökningarna skedde inom VA-verksamhe-
ten (4,5 mkr), inom Avfall (0,5 mkr) och inom 
vård och omsorg (1,7 mkr). Inom övriga verksam-
heterna skedde en minskning med ca 1,8 mkr.

• Intäkter i form av hyror och arrenden ökade med 
1,1 mkr, varav en stor del var hyresintäkter från 
externa kunder.

• Bidrag till kommunen ökade med 2,6 mkr. 
Verksamheter som fått ökade bidrag i jämförelse 
med år 2013 är; pedagogisk verksamhet 2,9 mkr, 
Infrastruktur och skydd ca 1,0 mkr och politiskt 
verksamhet 0,6 mkr beroendet på EU och 
Riksdagsvalet. Verksamheterna som fått mins-
kade bidrag är inom vård och omsorg 0,6 mkr 
och inom LSS 1,4 mkr.

• Kommunens försäljning av verksamhet till 
andra kommuner och övriga ersättningar ökade 
med med 6,1 mkr. Bland annat ökade försälj-
ningen inom verksamheterna grundskola (1,9 
mkr), gymnasiet (4,0 mkr), ersättning från 
försäkringsbolag (1,0 mkr). Övriga verksamheter 
minskade sina intäkter med netto (0,8 mkr).

• Försäljning av tillgångar, i huvudsak mark och 
fastigheter, ökade med 1,0 mkr.
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• Jämförelsestörande poster från 2013 består av 
återbetalning av premier för AGS 13,5 mkr och 
av försäkringsersättningen för återuppbyggna-
den av Junibackens förskola ca 29,0 mkr. En 
minskning med 42,5 mkr år 2014 i jämförelse 
med år 2013.

Inköp av material, lämnade bidrag, köp av 
verksamhet och övriga driftkostnader
Kostnaderna för inköp av underhållsmaterial, 
lämnade bidrag, köp av huvudverksamhet och 
övriga driftkostnader ökade med ca 12,5 mkr 
totalt i jämförelse med förra året. Förändringen i 
jämförelse med föregående år förklaras av fler 
poster;

Främst finns kostnadsökningar inom posterna 
fastighetskostnader och entreprenader 6,3 mkr, 
förbrukningsmaterial och -inventarier 3,9 mkr, 
lokal-, mark-, och fastighetshyra 3,0 mkr och köp 
av huvudverksamhet 1,3 mkr. Övriga driftkostna-
der har ökat med cirka 3,4 mkr.

Det största kostnadsminskningarna är inom 
posterna bränsle, energi och vatten 2,1 mkr, inköp 
av anläggningsmaterial 1,1 mkr, försäkringsavgif-
ter och riskkostnader 1,1 mkr samt tele- och 
datakommunikation och postbefordran 1,0 mkr.

Av kommunens totala kostnader på 1 090,6 mkr 
köper kommunen huvudverksamheter från andra 
utförare för 209,3 mkr. Det innebär att cirka 19 % 
av kommunens verksamhet utförs av andra 
utförare än kommunen. Generellt gäller att 
kommunen har det övergripande ansvaret för 
verksamheten även om själva utförandet ligger 
utanför kommunens organisation. Undantaget är 
tillsynsansvaret för grundskolan och gymnasiet 
som ligger på Skolinspektionen. Skolnämnden 
betalar 66,6 mkr för grundskola, förskoleklass, 
fritidshem och förskola som utförs av annan 
huvudman än kommunen. Socialnämnden köper 
främst äldreboende, hemtjänst samt institutions-
vård för 0-20-åringar för 66,3 mkr från andra 
utförare. Bildningsnämnden betalar 51,1 mkr för 
elever som väljer att gå i andra gymnasieskolor än 
kommunens.

Kostnader för arbetskraft
Kostnaderna för personal inklusive pensioner 
ökade totalt med 29,7 mkr från 2013, vilket är 
4,97 procent. Lönekostnaderna inklusive arbets-
givaravgifter och avtalsförsäkringar ökade med 
29,2 mkr eller 5,3 procent. Kostnaderna för 
pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar 

ökade med 0,5 mkr eller 1,1 procent jämfört med 
2013.

Kostnad för arbetskraft
tkr År 2013 År 2014 Förändring

Löner -418 113 -439 854 -21 741

Kostnadsersättningar -3 406 -3 976 -570

Arbetsgivaravgifter -132 249 -139 127 -6 878

Pensioner kostnader -42 458 -42 919 -461

Summa personalkostnad -596 226 -625 876 -29 650

Avskrivningar av investeringar och  
fastigheter
Avskrivningskostnaden, det vill säga värdeminsk-
ningen av kommunens anläggningstillgångar och 
inventarier, blev 57,6 (54,8) mkr. Jämfört med år 
2013 ökade avskrivningskostnaderna med 2,8 mkr. 
Förklaring till att avskrivningskostnader ökar år 
2014 beror till största delen på ökningen inom 
affärsverksamheten det vill säga vattenverket och 
avfallshantering. Förändringen av avskrivnings-
kostnaderna mellan åren 2013 och 2014 redovisas 
i tabellen nedan. Att avskrivningarna inte ökar 
lika snabbt som tillgångarna beror på att merpar-
ten av investeringarna gäller fastigheter med en 
avskrivningstid på 33 år.

Avskrivningar på kommunens anläggningar och inventarier 
åren 2013-2014
Objekt År 2013 År 2014 Förändring

Verksamhetsfastigheter 26 258 26 538 280

Fastigheter Affärsverk-
samhet

10 761 12 257 1496

Gator,Vägar 3144 3256 112

Fastigheter annan verk-
samhet

3219 3498 279

Maskiner 270 400 130

Inventarier 9 508 10 030 522

Konst, musikinstrument 6 6 0

Övriga maskiner,inv 86 90 4

City banan 1 520 1 520 0

Summa 54 772 57 595 2 823

Skatteintäkter
Intäkterna av skatter och statsbidrag, som är 
kommunens största finansieringskällor, ökade med 
35,4 (25,7) mkr eller närmare 3,9 (2,9) procent 
mellan 2013 och 2014. Jämfört med budgeten blev 
skatteintäkterna och statsbidrag ca 3,6 mkr 
sämre.

Skatteutjämning och statsbidrag
År 2005 infördes ett skatteutjämningssystem i 
Sverige. Utjämningens syfte är att skapa mer 
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likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets 
kommuner. Invånarna ska kunna få lika god 
service oberoende var i landet de bor. Under 2014 
fattade regeringen beslut om att införa ett revide-
rat utjämningssystem från och med 1 januari 
2014. Beslutet och införandet av nytt utjämnings-
system innebär att Håbo kommun betalde mindre 
till utjämninggsystemet.
De ingående delarna i utjämningsystemet redovi-
sas nedan.

Kostnadsutjämning 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna 
strukturella kostnadsskillnader mellan landets 
kommuner. Under 2014 betalade kommunen 12,3 
(29,2) mkr i kostnadsutjämning, vilket var 16,9 
mkr lägre än 2013.

LSS-utjämning
År 2004 infördes ett nytt nationellt utjämnings-
system för att utjämna LSS-kostnaderna mellan 
landets kommuner. Vid införandet betalade 
kommunen 4,5 mkr i utjämningen, under årens 
lopp har kommunens kostnad i utjämningen ökat 
med ca 37,1 mkr. År 2014 betalade kommunen in 
41,6 mkr (39,2) mkr till LSS-utjämningen, vilket 
är en ökning med 2,4 mkr sedan år 2013. LSS-
utjämningen lämnades oförändrad när det nya 
skatteutjämningen reviderades år 2014.

Inkomstutjämningen och regleringsbidrag
Inkomster genom statsbidrag, inkomstutjämning 
och regleringsbidrag uppgick till 50,7 (48,6) mkr 
för Håbo. Inkomsterna blev 2,1 mkr större år 2014 
än 2013.

Fastighetsavgift
Införandet av fastighetsavgiften år 2008 var 
neutral, både för varje enskild kommun och för 
staten. Intäkterna från den kommunala fastig-
hetsavgiften 2008 uppskattades till 12 miljarder 
kronor och fördelades lika mellan kommunerna. 
Intäkten ”neutraliserades” genom att det kommu-
nalekonomiska utjämningsanslaget minskades 
med samma belopp. Hur stora fastighetsavgifter 
som faktiskt betalades för bostäderna i kommunen 
2008 hade således ingen påverkan på kommunens 
intäkter år 2008. Från och med 2009 har den 
årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften 
tillförts varje kommun och adderas till det ur-
sprungliga beloppet från 2008. År 2009 adderades 
det förväntade beloppet till det utbetalade beloppet 
2008 och uppgick till 27,7 mkr. Sedan införandet 
år 2008 har inkomsterna genom fastighetsavgiften 
till kommunen ökat med ca 9,0 mkr. År 2014 är 

det prognostiserade beloppet ca 33,7 mkr, vilket är 
en ökning med 2,4 mkr jämfört med år 2013.

Finansnetto och räntekostnader
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kostnader, har 
sedan 2013 minskat med 8,9 mkr. Detta beror i 
huvudsak på att den så kallade Ripsräntan för 
pensionsskulden belastade resultatet för år 2013 
med 7,0 mkr, jämförelsestörande post mellan åren. 
Räntekostnaderna har minskats med 2,2 mkr och 
ränteintäkterna har försämrats med ca 300 tkr.

Räntekostnader på långfristiga lån
Räntekostnaderna på långfristiga skulder mins-
kade med ca 1,3 (2,0) mkr till 18,5 mkr jämfört 
med år 2013. Anledningen till att räntekostna-
derna har minskat under år 2014 beror bland 
annat på det låga räntenivån. Kommunen ökade 
upplåningen med 56,3 mkr för att finansiera inves-
teringsutgifter under året.

Kommunen använder ränteswappar för att säkra 
upp ränterisken på underliggande lån. Av kommu-
nens totala skuldportfölj på 631,1 mkr har 450 
mkr eller 71 procent av lånen säkrats upp med 
derivatinstrument med olika förfallostruktur eller 
till en fast räntebindning. Ränterisken vid en 
procents höjning av räntan uppgår till 1,9 mkr på 
helår.

Syftet med ränteswappar är att begränsa expone-
ringen mot risken i rörlig ränta. Genom räntes-
wapparna betalar kommunen en fast ränta och 
erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk 
överensstämmer med kommunens målsättning om 
en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Den 
totala genomsnittsräntan för kommunens långfris-
tiga skulder uppgick till 2,9 (3,4) procent varav 
1,53 (2,14) procent för lånen med rörlig ränta och 
1,37 (1,26) procent där underliggande lånen har 
säkrats upp med ränteswappar. Jämfört med 
föregående år är det en minskning med 0,50 
procent.

Ränteintäkter
Ränteintäkterna var 2,8 (3,0) mkr, varav 0,4 (0,4) 
mkr från Håbo Marknads AB och borgensavgifter 
1,9 (1,8) mkr från Håbohus AB. Övriga räntein-
täkter på 0,5 (0,9) mkr kom bland annat från 
kommunens koncernkonto och utdelningar och 
återbäring från Kommuninvest.

Kostnadstäckningsgrad
Verksamhetens nettokostnader måste, sett över ett 
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antal år, täckas av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Dessutom behöver kommunen ett visst 
överskott för att kunna betala lån, framtida 
nyinvesteringar och pensionsutbetalningar. 
Nedanstående diagram visar verksamhetens 
nettokostnad exklusive infriade borgensåtaganden.

nettokostnader exklusive finansiella kostnader i förhållande 
till skatter och utjämning (procent)

För att uppnå en konsoliderande nivå på verksam-
heten behöver relationstalet vara cirka 93 procent, 
vilket Håbo inte uppnådde år 2014. Relationstalet 
för år 2014 ligger på 96,3 (92,3) procent och en 
kostnadsminskning hade behövts på ca 29,9 mkr, 
utöver det redovisade överskottet på 16,9 mkr, 
totalt 46,8 mkr.

Investeringar
Håbo kommun har under åren 1996–2014 investe-
rat 1 383 mkr netto i nya anläggningar och 
inventarier. Kommunens totala bokförda värde av 
anläggningar och inventarier uppgick 2014 till 
1 063,2 (1 045,0) mkr. Under 2014 förvärvade 
kommunen stationshuset för 1,3 mkr från Håbo-
hus AB.

Investeringsbudgeten för år 2014 uppgick till 92,8 
mkr, inkl ombudgeteringar från år 2013 för 
pågående investeringsprojekt. Förbrukning av 
investeringsmedel per 31 december uppgår till 
86,5 mkr. Pågående projekt som kommer att 
begäras ombudgeteras år 2015 uppgår till 3,8 mkr. 
Ett överskott om 6,3 mkr redovisas i bokslutet, 
beaktas även pågående investeringsprojekt som 
föreslås ombudgeteras år 2015 om 3,8 mkr, redovi-
sas ett överskott om 2,5 mkr.

Investeringar i anläggningar och inventarier 1996-2014 (mkr)

Finansieringsanalys
Finansieringsanalysen visar förändring av likvida 
medel under året uppdelade i kategorierna löpan-
de, investerings- och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 
positivt och uppgick till 59,1 (147,4) mkr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringskostnaderna för materiella tillgångar 
och exploateringen var 104,4 (144,7) mkr. Finan-
sieringen av investeringar i anläggningar, maski-
ner och exploateringen har till 57 procent skett 
genom det egna kassaflödet och 43 procent med 
upplånade medel.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Under året har en upplåning skett med 56,3 mkr. 
Anslutningsavgifter för vattenverket uppgår under 
perioden till ca 0,6 (2,8) mkr. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 56,8 mkr.

Förändring av likvida medel
Likvida medel ökade med 11,5 (2,5) mkr och 
uppgick vid årets slut till 19,3 (7,7) mkr.

låneskuld
Håbo kommun är ung och saknar i stort sett de 
övervärden på tillgångssidan som många andra 
kommuner i Stockholmsområdet kunnat använda 
för att finansiera sin expansion. 

Skuldsättningsgraden är hög eftersom kommunen 
gjorde mycket omfattande investeringar inom 
skolan under åren 1996–2003. Kommunens 
externa långfristiga låneskuld ökade under året 
från 575 mkr till 631 mkr. Det motsvarar en 
ökning från 28 784 kronor till 31 500 kronor per 
invånare. Därutöver har kommunen pensionsåta-
ganden på 438,4 (444,4) mkr eller 21 883 (22 256) 
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kronor per invånare, en minskning med 373 kr/
invånare. Under 2014 investerade kommunen 
103,6 mkr i mark och anläggningar.

Medfinansieringen av Citybanan
Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (KF § 98) 
att Upplands Lokaltrafik (Uppsala läns landsting) 
ingick avtal med staten om medfinansiering av 
Citybanan. För Håbo kommuns del innebar detta 
att fullmäktige godkände en medfinansiering om 
38,0 mkr jämte indexuppräkning. Den årliga 
indexuppräkningen för åren 2009–2014 uppgår till 
7 235 tkr, vilket belastat kommunens resultat åren 
2010–2014. Enligt delegationen för Citybanans 
medfinansiering har delegationen och Trafikverket 
enats om att en lämplig uppräkning av index är 22 
procent till och med 31 december 2014, vilket 
innebär att indexuppräkningen för 2014 uppgår 
till 300 tkr. Eventuell avvikelse från faktisk 
utveckling kommer att regleras i efterhand i 
samband med utbetalning 2014/2015. Utbetalning 
har skett under år 2014 med ca 6,8 mkr.
Det totala kapitalbeloppet efter förändringarna 
under året uppgår till 33,9 (40,5) Mkr. Utbetal-
ningen av kapitalbeloppet kommer att ske åren 
2013–2017 enligt nedanstående fördelning.

Utbetalningsplan Citybanan åren 2013-2017
År Procent Belopp

2013 10 4 484

2014 15 6 821

2015 25 11 510

2016 25 11 210

2017 25 11 210

Summa 100 45 235

Upplösningen, det vill säga avskrivningen av 
bidraget, har påbörjats under år 2013 innebärande 
att en avskrivning har gjorts på kapitalbeloppet 
med 1,5 mkr år 2014, vilket belastat resultaträk-
ningen. Detta i enlighet med riksdagens beslut om 
ändring i lagen (1997:614), 5 kap 7 §, om kommu-
nal redovisning. Åren 2013–2038 kommer den 
årliga avskrivningskostnaden om 1 520 tkr att 
belasta kommunens resultaträkning. Likvidmäs-
sigt måste utbetalningarna åren 2014–2017 
beaktas i kommunens budgetprocess.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld uppgick vid årets slut 
till 438,4 (444,4) mkr, varav ca 84,5 (77,0) mkr 
redovisas under avsättningar i balansräkningen 
och 353,9 (367,4) mkr som ansvarsförbindelse 
enligt den blandade modellen. Den totala pensions-
skulden minskade 2014 med 6,0 mkr jämfört med 
2013.

Pensionsmedelsförvaltning
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser

-76 967 -84 480

Ansvarförbindelser - pensions-
förpliktelser som inte upp-
tagits bland avsättningar

-367 431 -353 931

Finansiella placeringar 0 0

Återupplåning i verksam-
heten

-444 398 -438 411

År 1998-1999
De delar av avgiftsbestämd ålderspension som 
hänförs till åren 1998–1999 redovisades under 
avsättningar inklusive årliga uppräkningar 
motsvarande statslåneräntan.

År 2000
För år 2000 avsattes 1,1 procent till avgiftsbe-
stämd ålderspension och resterande 2,7 procent 
redovisades under avsättningar inklusive ränte-
uppräkning.

År 2001
För år 2001 beslutade kommunfullmäktige att 
hela den avgiftsbestämda ålderspensionen (3,8 pro-
cent) skulle avsättas för individuell förvaltning.

År 2002
Från och med år 2002 gör kommunen en avsätt-
ning även för timanställda och vikarier. Ett nytt 
avtal förhandlades fram som ger timanställda som 
är 28 år eller äldre pensionsrätt från och med 
2002.

År 2003
Kommunfullmäktige beslutade att pensionsavsätt-
ningarna för 1998–2000 betalas ut som avgiftsbe-
stämd ålderspension enligt PFA 98 (tjänstepen-
sionsavtalet)inklusive löneskatt. Betalningen 
gjordes under 2004 och uppgick efter nuvärdesbe-
räkning av förmånsvärdet till 24,2 mkr inklusive 
löneskatt.Från år 2004 utbetalas den avgiftsbe-
stämda ålderspension inklusive löneskatten till 
individuell förvaltning till de anställda, beloppen 
för respektive år framgår av tabellen nedan.



InledningHåbo kommun årsredovisning 2014 17

In
le

dn
in

g

Avgiftsbestämd ålderpension 2004-2014, mkr
År Avgiftbestämd ålderspension inkl. löneskatt

2004 13,5

2005 14,2

2006 14,9

2007 17,8

2008 18,5

2009 20,3

2010 20,5

2011 21,4

2012 22,5

2013 24,0

2014 25,0

År 2014
För år 2014 uppgår den avgiftsbestämda delen av 
pensionen till 25,0 (24,0) mkr inklusive löneskatt. 
Utbetalningen av 2014 års pensionskostnad för 
den avgiftsbestämda pensionen sker i mars 2015.

Kommunen har inte några avtal med anställda om 
särskilt avtalspension eller visstidspension.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor procent av kommunens 
tillgångar som finansierats med eget kapital och 
ger en uppfattning om kommunens finansiella 
styrka på längre sikt. Utvecklingen av soliditeten 
bestäms dels av resultatet, dels av hur tillgångar, 
avsättningar och skulder förändrats under året. 

Det finns ingen norm för vilken soliditet en kom-
mun bör ha. Kommunen strävar dock efter en hög 
soliditet eftersom den minskar kommunens 
finansiella kostnader. Soliditeten för Håbo kom-
mun år 2014 var 21,9 (21,4) procent, vilket kan 
jämföras med det vägda soliditetet för länets 
kommuner som år 2013 var 48 procent.

Soliditet 2000-2014

Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktel-
serna, både de som redovisas som ansvarsförbin-
delse och som avsättning, är soliditeten –6,4 (–9,2) 
procent, att jämföras med det vägda soliditetet för 
länet år 2013 som är 3,7 procent.

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv
Hösten 2004 förändrades lagen om god ekonomisk 
hushållning och om hur balanskravet ska tilläm-
pas, vilket innebär att kommunen ska ha ”åter-
ställt” ett eventuellt underskott i budgeten senast 
tre år efter det år då underskottet uppstod. Riks-
dagen har fattat beslut (prop 2011/12:172) om en 
förändrad lagstiftning kring balanskravet och att 
kommunerna ska kunna reservera medel i så 
kallade resultatutjämningsfonder under vissa 
förutsättningar. Kommunfullmäktige fattade 
beslut 2013-11-11 KF § 84 att anta lokala riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv samt att reservera 
överskott upparbetade från och med räkenskaps-
året 2010-2012, enligt beräkning av ingående 
balans för resultatutjämningsreserven, uppgående 
till 14 777 tkr.

De lokala riktlinjerna som kommunfullmäktige 
beslutade om har sin utgångspunkt i kommunens 
ekonomiska ställning, vilka faktorer som främst 
påverkar verksamhet och ekonomi i framtiden 
samt en bedömning av faktorernas betydelse och 
påverkbarhet, som planerade investeringar, 
låneskulder och det totala pensionsåtagandets 
påverkan på resultat och ställning. Av kommunens 
riktlinjer framgår att;
1. Reservering till resultatutjämningsfonden får 

göras om kommunens finansiella mål är upp-
nådda med ett belopp som motsvarar den del av 
årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger två procent av summan av skattein-
täkter samt generella statsbidrag och kommu-
nalekonomisk utjämning. Detta eftersom 
kommunen har ett negativt eget kapital inklu-
sive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktel-
ser.

2. Dessutom krävs att överskottet överstigande 
två procent, enligt ovan i kommunens resultat-
räkning inte används likviditetsmässigt till att 
finansiera det årets investeringar.

Kommunens balanskravresultat var positivt och 
uppgår enligt beräkningen i tabellen nedan till ca 
15,0 mkr eller 1,6 procent. Enligt beslutade 
riktlinjer avsätts inte medel till resultatutjäm-
ningsreserven år 2014. 
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Balanskravresultat
Årets resultat, tkr 16 901

Avgår samtliga realisationsvinster -1 941

Årets resultat efter balanskravsresultat 14 960
Avgår medel till resultatutjämningsmedel 0

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv 0

Årets balanskravresultat 14 960
Balanskravresultat från tidigare år 0

Summa balanskravresultat 14 960

Framtiden

Budget i balans
Håbo kommun har inför 2015 fastställt en drift-
budget och ekonomisk plan som innebär balans i 
ekonomin. Det budgeterade resultatet för 2015 är 
18,1 mkr jämfört med 19,1 mkr för 2014.

Investeringar
De större investeringar år 2015 är bland andra:
• Färdigställandet av Slottsbackens förskola i 

Skokloster med en beräknad totalkostnad ca 
64,0 mkr  åren 2013-2015, varav 10,4 mkr under 
år 2015.

• Ny förskola, Gröna dalen, total kostnad 35,0 mkr

• Underhåll vägar, gator och fastigheter 26,3 mkr

Investeringsbudgeten för 2015 är beslutad av 
kommunfullmäktige och uppgår till 130,0 mkr 
totalt varav taxefinansierade verksamheter 13,0 
mkr.

Omvärldsfaktorer som påverkar kommunens 
ekonomi
Efter en stark avslutning år 2013 har svensk 
ekonomi i år utvecklats förhållandevis svagt. Det 
främsta skälet är en fortsatt svag internationell 
utveckling och därmed en fortsatt svagt utveckling 
av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa 
med 1,9 procent. Nästa år ser förutsättningarna 
bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 
procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betyd-
ligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad 
sysselsättning. Den starka ökningen av arbets-
kraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit 
sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt 
minska ned till omkring 6,5 procent 2016.

Inflationen blir låg och Riksbanken sänkte 
räntan
Den låga svenska inflationen under 2014 har fått 
riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och 
revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Det 

innebär troligen att det dröjer till 2016 innan 
penningpolitiken börjar stramas åt och att styr-
räntan endast når upp till 2,5 procent vid slutet av 
2018. Den svenska styrräntan kommer därmed att 
ligga lågt relativt räntan i USA men högt i förhål-
lande till euroräntan.

Arbetsmarknaden
Tillväxten har dämpats markant sedan ett upp-
sving under andra halvåret 2013. Trots det fort-
sätter sysselsättning och arbetade timmar öka i 
god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas 
mycket svagt. Även arbetskraften växer snabbt, 
vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar 
på nästan 8 procent.

Demografi
De demografiska förändringarna för kommunen 
innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa 
verksamheter och ett tryck på omprioritering 
mellan verksamheter, inklusive ökningen av 
antalet äldre. Detta kommer att ställa stora krav 
på kommunal service och utbyggnad.

Andel personer 80 år och äldre 

Antalet personer över 80 år har ökat i en snabbare 
takt i Håbo kommun jämfört med Uppsala län 
samt riket. Under 2000-talet har antalet personer 
över 80 år mer än dubblerats i kommunen och 
ökningen spås fortsätta under kommande år.
För åren 2015–2017 bedöms befolkningen i kom-
munen öka med i genomsnitt 136 personer per år. 
Befolkningstillväxten mellan åren 2012–2014 var i 
genomsnitt 130 personer per år. Håbo kommuns 
folkmängd ökade med 66 (85) personer mellan den 
1 december 2013 och den 1 december 2014.

Budgetföljsamhet
Skolnämnden, socialnämnden och överförmyndar-
nämnden har i bokslutet för år 2014 uppvisat 
negativ resultat om 7,9 mkr. I delårsbokslut 
redovisade dessa nämnder ett befarat underskott 
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om 12,2 mkr. I bokslutet blev utfallet för dessa 
nämnder 4,3 mkr lägre. Med ansträngd ekonomisk 
situation framöver krävs bättre budgetföljsamhet 
och bättre prognoser.

God ekonomisk hushållning
Många kommuner har en ansträngd ekonomisk 
situation, samtidigt som behoven av välfärdstjäns-
ter ökar. De måste även leva upp till lagreglerna 
för god ekonomisk hushållning. Grundtanken 
bakom god ekonomisk hushållning är att dagens 
kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd 
och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida 
generationer. God ekonomisk hushållning förutsät-
ter därför överskott över tiden.

Ett skäl är att investeringsnivån oftast är högre 
än de avskrivningar på investeringar som årligen 
belastar resultatet. Det behövs ett överskott för att 
finansiera investeringar, annars måste kommunen 
öka sin upplåning eller frigöra resurser exempelvis 
genom försäljningar av anläggningstillgångar eller 
minska verksamhetens kostnader.
Ett annat motiv är att de pensionsrättigheter som 
anställda tjänat in före år 1998 inte är finansie-
rade. Dessa rättigheter måste därför finansieras 
nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så 
kallade blandmodellen) innebär att dessa åtagan-
den inte bokförs som skulder i balansräkningen 
och att värdesäkringen inte kostnadsförs. För 
närvarande innebär det bland annat att kommu-
nen redovisar lägre kostnader än vad som varit 
fallet om alla pensionskostnader hade beaktats. 
Om ett antal år blir förhållandet det omvända.

Ett tredje motiv för överskott är att kommunen bör 
ha en buffert för att kunna möta oväntade händel-
ser eller sämre tider, utan att behöva göra dras-
tiska nedskärningar i verksamheten.

God ekonomisk hushållning handlar dock inte 
enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. 
Minst lika viktigt är att organisationen arbetar 
effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag 
som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det 
innebär ett ständigt arbete i hela organisationen 
så att uppdrag, resursfördelning och ansvar är 
tydliga.

Vipul Vithlani
Ekonomichef
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Mål och politisk viljeinriktning

Budgetdokumenten för år 2014 innehåller dels 
kommunövergripande mål, dels nämndmål för 
kommunens olika verksamheter. Nedan redovisas 
de övergripande mål som kommunfullmäktige 
antagit för år 2014 samt finansiella mål. Även 
måluppfyllelsen sammanfattas. En detaljerad 
redovisning för nämndsmålen finns i varje nämnd-
avsnitt.

Lagstiftningen har allmänt hållna krav på att 
budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för 
verksamheten. Hur målen ska se ut detaljregleras 
inte. Det ska finnas finansiella mål samt mål och 
riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning.

Utifrån dessa har nämnderna utarbetat verksam-
hetsmål av betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning. Under nämndernas avsnitt har en utvärde-
ring/avstämning av verksamhetsmål gjorts av 
nämnderna för perioden.

Mål för god ekonomisk hushållning
För perioden 2012-2014 har tre mål på kommun-
fullmäktiges nivå prioriterats:
• barn och unga ska ges bästa möjliga förutsätt-

ningar för personlig utveckling och lärande,

• förtroendet för Håbo kommun ska öka och

• Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkom-
mun.

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges 
mål har varje nämnd i uppdrag att arbeta fram 
egna mål.

I det följande redovisas  fullmäktiges mål, med 
motivering till varför just detta mål valts samt 
strategi för att uppnå målet.

Finansiella mål
Långsiktiga mål
Skatten ska inte höjas.

Mål för planeringsperioden
Kommunens och nämndernas resultat ska inne-
bära att ekonomin är i balans.

Håbo kommun

Sammanfattande bedömning  
av Finansiella mål

Delmålet att kommunens resultat skall inne-
bära att ekonomin är i balans har uppnåtts. 
Kommunens bokslut för år 2014 visar ett 
positivt resultat. Kommunens resultat uppgick 
till ca 16,9 mkr eller 1,8 procent som andel av 
skatteintäkterna och utjämning.

Delmålet att nämndernas resultat skall inne-
bära att ekonomin är i balans har inte uppnåtts. 
Skolnämnden, socialnämnden och överförmyn-
darnämnden redovisar underskott om ca 3,0 
mkr, 4,7 mkr respektive 0,2 mkr. 

Sammanfattande 
 måluppfyllnad

68%
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Sammanfattande 
 måluppfyllnad

68%

Kommun- 
fullmäktiges mål

Motivering Strategier Utfall

Barn och unga i 
Håbo ska ges 
bästa möjliga 
förutsättningar 
för personlig 
utveckling och 
lärande.

Barn och unga ska utvecklas till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskän-
nande individer och medborgare. 
Särskilt viktigt är att elevernas kunskaps-
resultat förbättras.

Vi ska satsa på att skapa förutsättningar för 
ett ökat föräldraengagemang.
Pedagogernas insatser för att elevernas 
resultat ska öka är avgörande, varför 
särskilda satsningar ska göras på personalens 
kompetensutveckling.
Vi ska satsa på att vidareutveckla samver-
kan mellan skolan, socialförvaltningen och 
andra aktörer, för att på bästa sätt ge stöd 
till barn/elever med särskilda behov.
Barn och unga ska erbjudas berikande 
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter.

80%

Förtroendet för 
Håbo kommun 
ska öka

Genomförda medborgar- och medar-
betarundersökningar visar att förtroen-
det för Håbo kommun behöver öka.
För fortsatt tillväxt krävs bland annat 
hög attraktionskraft vilket ett starkt 
varumärke bidrar till. Stort förtroende är 
en viktig del av en kommuns varu-
märke.
Förtroende är även en viktig del av den 
demokratiska processen, ett ökat 
förtroende stärker demokratin.

Vi ska satsa extra på att stärka varumärket 
Håbo kommun, såväl ut ett medarbetar- 
som medborgarperspektiv, i syfte att öka 
förtroendet.
Vi ska utveckla vår medborgardialog för att 
skapa ett bättre resultat och ökad delaktighet.
Vi ska förbättra servicen genom en bättre 
tillgänglighet i kontakt med kommunens 
verksamheter.
Vi ska skapa ökade kunskaper om kommu-
nens verksamheter genom ökad information 
i lokala medier och på webben.

50%

Håbo kommun 
ska vara en 
hållbar tillväxt-
kommun

En balanserad ökning av antalet 
kommuninvånare ger bättre förutsätt-
ningar för god kommunal service inom 
exempelvis skola, vård och omsorg.
En ökning av antalet arbetstillfällen ger 
förutsättningar för att utveckla den 
lokala kommersiella servicen, i form av 
till exempel restauranger och handel.

Vi ska satsa extra på att skapa attraktiva 
bostadsområden genom att planlägga 
bostadsmark i sjö- och centrumnära lägen.
Vi ska erbjuda verksamhetsmark genom att 
planlägga attraktiva områden med bra 
skyltläge och bra kommunikationer.
Vi ska förbättra kommunikationerna inom 
och till och från kommunen i syfte att 
underlätta för invånarna att kunna bo och 
verka i kommunen.

80%

Sammanfattande bedömning av nämndernas mål

Utifrån de tre kommunövergripande målen har 
nämnderna tagit fram egna mål för sina verksam-
heter. Av nämndernas 25 mål har 19 uppfyllts 
under året, vilket är 68 procent. Årets måluppfyll-
nad är lägre än tidigare och lägst måluppfyllnad 
redovisas kopplat till ”Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka”. Håbo kommun har inte lyckats 
fortsätta de senaste årens markant positiva 
utveckling inom området utan ligger fortfarande 
på riksnivå eller bättre.

Barn och unga ska ges bästa möjliga förut-
sättningar för personlig utveckling och 
lärande 
Åtta av tio nämndmål har uppfyllts (80 procent).
Kommunstyrelsen har inte lyckats erbjuda barn 
och unga meningsfulla kulturupplevelser och 
fritidsaktiviteter enligt uppsatt målsättning. 
Under året har omprioriteringar varit nödvändiga 

vilket tyvärr inte bidragit till att öka medborgar-
nas nöjdhet kring kulturverksamheten. SCBs 
medborgarundersökning visar att invånarna i 
Håbo kommun är mindre nöjda med kulturverk-
samheten än i genomsnittskommunen.

Skolnämndens arbete för att alla elever ska nå 
minst godkänt i alla ämnen är ett av verksamhe-
tens viktigaste förbättringsområden och för 2014 
nåddes inte målsättningen. Andelen elever som 
inte nått målen i alla ämnen har ökat jämfört med 
2013. För att vända trenden har nämnden under 
året ökat fokus på resultatuppföljningen. Nämnden 
följer elevers resultat i alla ämnen från årskurs 6 
och uppåt och vill också få rapporter på hur 
eleverna i de tidigare skolåren uppfyller målen. 
Det kan konstateras att eleverna i årskurs nio i 
första hand satsar på de ämnen som ger behörig-
het till de gymnasieprogram som de vill välja. 
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Detta leder till hög behörighet till gymnasiet, 
relativt bra genomsnittligt meritvärde men låg 
andel av eleverna som når målen i alla ämnen. 
Det här är en tendens som måste motverkas då 
kunskaper i alla ämnen behövs för att ta sig 
igenom gymnasiestudierna med goda resultat.

Förtroendet för Håbo kommun ska öka.
Fem av tio mål bedöms uppfyllas (50 procent).
Kommunstyrelsen har under de senaste åren 
redovisad en positiv utveckling inom områden som 
rör kommunikation, tillgänglighet och bemötande. 
Målsättningen för 2014 var att fortsätta denna 
utveckling och placera Håbo kommun i topp bland 
landets kommuner inom dessa områden. Nyckel-
indikatorerna visar en mindre tillbakagång men 
visar samtidigt att Håbo kommun har stabiliserat 
sig på en hög nivå som är bättre än genomsnitts-
kommunen inom dessa områden. Den offensiva 
målsättningen för två av målen har dock inte 
uppnåtts.

Kommunstyrelsen gör även bedömningen att Håbo 
kommuns attraktionskraft som arbetsgivare inte 
har ökat. Detta då både ökad sjukfrånvaro och 
antal avslutade tillsvidareanställningar har ökat. 
Utmaningarna ser olika ut inom olika delar av 
kommunens verksamhet och åtgärdsprogram för 
att komma till rätta med både sjukfrånvaron och 
avslutade tillsvidareanställningar är framtagna.
Socialnämnden har inte lyckats med att ge 95 
procent av brukarna inom äldreomsorgen en 
genomförandeplan inom tre veckor vilket är en del 
i satsningen kring att öka individanpassningen. 
Det är i huvudsak inom hemtjänstens verksamhet 
som resultatet är för lågt. I organisationen pågår 
ett arbete med att öka antalet genomförandepla-
ner.

I medborgarundersökningen för 2014 minskade 
förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till 
utsatta personer jämfört med 2013. Målsättningen 
att öka förtroendet för socialtjänstens verksamhe-
ter bedöms därmed inte ha uppnåtts. Minskningen 
ligger visserligen inom den statistiska felmargina-
len och brukarundersökningen inom äldreomsor-
gen ger verksamheten fortsatt mycket gott betyg.

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxt-
kommun
Fyra av fem mål bedöms uppfyllas (80 procent).
Kommunstyrelsen bedömer att man inte lyckats 
driva ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt håll-
bart samhällsbygge som strävar efter hög tillgäng-
lighet, trygghet och attraktivitet för alla. Nyckelin-

dikatorerna visar att resultaten från 
SCB-undersökningen ligger nära målsättningen 
och många viktiga aktiviteter är avslutade eller 
påbörjade under året men bedömningen är trots 
detta att målet inte är uppfyllt. Utfallet för nyck-
elindiaktorerna kommer troligtvis att påverkas 
positivt under kommande år då byggnationen av 
nya bostäder och arbetsplatser kommer ske.
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Under år 2014 användes 100 kr  
av skattemedlen enligt nedan

1) Arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande
2) Samhällsbyggnad, gator/vägar/parker, skydd ex räddningstjänst

DEt MEStA AV 
DInA  

SKAttEKRonoR 
gÅR tIll SKolA 
oCh oMsoRg

Så här fördelas 
100 kronor  

i skatt till olika 
verksamheter

 0,54 Färdtjänst

17,00 Förskola, fritidshem

13,97 äldreomsorg

11,09 gymnasium

7,07 omsorg om funktionshindrade

7,05 Individ- och familjeomsorg

6,90 Infrastruktur och skydd 2)

3,28 Fritid

2,09 Kultur

0,07 Särskilda insatser 1)

1,35 Politisk verksamhet
0,86 Vuxenutbildning

28,73 grundskola, förskoleklass
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Personalredovisning 
Antal anställda
Personalredovisningen syftar till att redovisa hur 
personalsituationen ser ut, och det som redovisas 
är läget den 1 november. Bilden som ges är en 
ögonblicksbild, eftersom personalsituationen 
förändras hela tiden.

Redovisningen bygger på ett antal nyckeltal från 
kommunens personalsystem. Dessa nyckeltal ger 
grundläggande information om personalsituatio-
nen.

Redovisningen omfattar tillsvidare- och visstids-
anställda med månadslön enligt Allmänna be-
stämmelser (AB) som reglerar anställningsvillko-
ren, och inkluderar helt lediga anställda. 
Tillsvidareanställda är de som ofta i dagligt tal 
kallas fast anställda. Med visstidsanställda avses 
främst vikarier, som är anställda under viss 
bestämd tid vid en ordinarie anställds frånvaro, 
eller allmänna visstidsanställningar. När timavlö-
nad personal redovisas anges det särskilt att de är 
medräknade i redovisningen.

Antal månadsavlönade totalt 
Nyckeltal 2012 2013 2014

Alla anställda, antal i kommunen 1 295 1 332 1 353

Andel kvinnor i % 81,1 81,5 79,5

Andel män i % 18,9 18,5 20,5

Andel tillsvidareanställda i % 87,3 89,8 91,1

Andel visstidsanställda i % 12,7 10,2 8,9

Av alla månadsavlönade den 1 november 2014, 
totalt 1 353 personer, var 1 233 personer tillsvida-
reanställda och 120 personer visstidsanställda. 
Andelen tillsvidareanställda fortsätter att öka, 
vilket är ett av målen för att öka kommunens 
attraktionskraft som arbetsgivare.

Kvinnorna utgör en klar majoritet med 79,5 
procent av alla anställda, men trenden är att 
männens andel ökar.

Antal månadsavlönade per förvaltning 
Nyckeltal 2012 2013 2014

Kommunstyrelsens förvaltning 59 82 98

Bygg- och miljöförvaltningen 0 0 20

Miljö- och teknikförvaltning 164 166 141

Bildningsförvaltning 138 131 125

Skolförvaltning 640 624 620

Socialförvaltning 294 329 349

Kommentarer
Kommunstyrelsens förvaltning har genom omorga-
nisation utökats med personal från miljö- och 
teknikförvaltningen.

Bygg- och miljöförvaltningen är ny förvaltning 
sedan årsskiftet.

Rekryteringar och avgångar
Under året har 229 annonsuppdrag påbörjats. 
Totalt har kommunen fått in 3 202 ansökningar. 
De flesta ser kommunens platsannonser via 
arbetsförmedlingens platsbank, kommunens 
hemsida och intranätet. Dessa platsannonser ledde 
till 213 anställningar (tillsvidare, tidsbegränsade, 
timavlönade), varav exempelvis 27 var underskö-
terskor, 18 vårdbiträden/personliga assistenter, 20 
socialsekreterare/ kuratorer, 40 lärare inom 
grundskolan, 16 förskollärare och 14 chefer.

Personalrörlighetssiffrorna för de tillsvidarean-
ställda visar att totalt 139 personer har slutat 
under året. Det motsvarar en personalomsättning 
på 11,3 %.

Hel- och deltidsanställda
Nyckeltal 2012 2013 2014

tillsvidareanställda kvinnor
Heltid 100 % 73,9 75,5 81,8

Deltid -74 % 7,6 7,5 4,0

Deltid 75-99 % 18,5 17,0 14,2

tillsvidareanställda män
Heltid 100 % 88,9 90,0 93,6

Deltid - 74 % 4,0 6,2 3,1

Deltid 75-99 % 7,0 3,8 3,3

Kommunstyrelsens mål lyder: ”Håbo kommuns 
attraktionskraft som arbetsgivare ska öka”. Ett 
sätt att uppnå det är att erbjuda full sysselsätt-
ning till de medarbetare som så önskar.

Kollektivavtalet 
Allmänna bestämmelser (AB) anger att vid behov 
av arbetskraft ska kommunen, innan nyanställ-
ning sker, pröva om man kan erbjuda höjd syssel-
sättningsgrad till en redan deltidsanställd arbets-
tagare på arbetsstället och som anmält intresse för 
detta.

Bland alla tillsvidareanställda kvinnor i kommu-
nen har andelen heltidsanställda fortsatt att öka 
och är nu 81,8 procent. Motsvarande siffra för 
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männen ökar också och är högre än kvinnornas 
med nuvarande 93,6 procent. Det är alltså främst 
kvinnor som är sysselsatta i verksamheter med 
många deltidsanställningar, som vård och omsorg 
och skolmåltidsverksamhet.
På kommunstyrelsens förvaltning arbetar 96 
procent av kvinnorna heltid. Motsvarande siffra 
för övriga förvaltningar är 69 procent för miljö- 
och teknikförvaltningen, 84 procent för bildnings-
förvaltningen, 91 procent för skolförvaltningen och 
64 procent för socialförvaltningen.

Åldersstruktur
Genomsnittsåldern bland kommunens samtliga 
månadsavlönade är 46,6 år. De tillsvidareanställ-
das snittsålder är 46,9 år. Genomsnittsåldern för 
den tidsbegränsat anställda personalen är lägre, 
37,8 år.

Andelen tillsvidareanställda över 50 år utgör 39,1 
procent av alla tillsvidareanställda (år 2012 40,1 
procent, år 2013 38,4 procent).

Kvinnor Män

Antal tillsvidareanställda 983 230

Indelning i åldersgrupp och procent
20-29 7,7 12,7

30-39 21,4 20,2

40-49 32,1 26,3

50-59 27,2 27,2

60 och över 11,5 13,6

Pensionsavgångar
Under 2014 uppnådde 21 tillsvidareanställda 65 
års ålder. Av dessa valde 13 att gå i pension. De 
resterande 8 avvaktar med pensioneringen.

Under året valde ytterligare 4 anställda att gå i 
pension före 65 års ålder. Femton anställda som 
gick i pension var äldre än 65 år. Totalt har 
därmed 32 personer gått i pension på heltid under 
året. År 2013 var motsvarande siffra 25 personer 
och år 2012 var den 26 personer.

Arbetad tid och resursanvändning
För att beskriva hur de anställdas avtalade 
arbetstid används redovisar kommunen den 
faktiskt arbetade tiden och olika former av från-
varo. Frånvaro delas upp i semester, sjukfrånvaro 
samt lagstadgad och annan överenskommen 
ledighet. Avtalad arbetstid är det möjliga antalet 
arbetade timmar per år, men med helgdagar 
borträknade. Vid beräkning av den totala arbetade 

tiden tar man dessutom hänsyn till mertid och 
övertid, som inte ingår i den avtalade arbetstiden.

Redovisningen av arbetad tid och frånvaro under 
hela 2014 avser kommunens alla månadsavlönan-
de och timavlönade enligt Allmänna bestämmelser 
(AB). Den arbetade tiden utgör 1 938 700 timmar, 
vilket motsvarar 76 procent av den avtalade tiden.
Arbetad tid och frånvaro
timmar i 1000-tal 2012 % 2013 % 2014 %

Arbetstid enligt 
avtal

2 476 100 2 547 100 2 546 100

Summa frånvaro 595 24,0 636 25 633 24,8

Övertid och 
mertid

26 1,0 25 1,0 25 1,0

Totalt arbetad tid 1 907 77,0 1 936 76,0 1 938 76,2

Utförda årsarbeten
Arbetad tid minus frånvaro kan omräknas till 
årsarbetare. Ett årsarbete avspeglar en normal 
årsarbetstid på 1 700 timmar för en heltidsarbe-
tande. Med den beräkningsgrunden utförde alla 
anställda i kommunen, inklusive timavlönade men 
exklusive feriearbetarna, totalt 1 249 årsarbeten. 
Dessa fördelar sig per förvaltning enligt följande: 
kommunstyrelsens förvaltning 88 årsarbetare, 
miljö- och teknikförvaltningen 127 årsarbetare, 
bygg- och miljöförvaltningen 19 årsarbetare, 
bildningsförvaltningen 102 årsarbetare, skolför-
valtningen 549 årsarbetare och socialförvaltning-
en 364 årsarbetare.

Sjukfrånvaro
Hälsotal
Sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter i 
jämförelse med året innan. Sjukfrånvaron utgör 
nu totalt 6,7 procent för kommun.

Redovisningen omfattar alla arbetstagare oavsett 
anställningsform och avtal. Som sjukfrånvaro 
räknas frånvaro på grund av sjukdom, olycksfall, 
arbetsskada, medicinsk behandling, arbetslivsin-
riktad rehabilitering och sjuk- eller aktivitetser-
sättning. Sjukfrånvaron anges i procent av de 
anställdas sammanlagda möjliga ordinarie arbets-
tid i timmar, den tillgängliga arbetstiden. Man har 
därför tagit hänsyn till frånvaro utan lön, exem-
pelvis tjänstledighet för annat arbete, tjänstledig-
het för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön.
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nyckeltal sjukfrånvaro
Procent 2012 2013 2014

Total sjukfrånvaro av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden

6,0 6,4 6,7

Sjukfrånvaro för kvinnor av den till-
gängliga ordinarie arbetstiden

6,6 7,2 7,4

Sjukfrånvaro för män av den tillgäng-
liga ordinarie arbetstiden

3,4 3,2 3,8

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år 
och yngre

4,4 4,0 4,4

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 6,8 6,8 6,7

Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år 
och äldre

5,6 6,7 7,5

Andel i % av total sjukfrånvaro som 
varat 60 dagar eller mer

43,7 48,4 48,6

Den totala sjukfrånvaron per förvaltning anges 
nedan (2013 års siffror inom parentes):
• Kommunstyrelsens förvaltning 3,0 procent (3,7)

• Miljö- och teknikförvaltningen 6,8 procent (6,2)

• Bygg- och miljöförvaltningen 3,0 procent

• Bildningsförvaltningen 6,6 procent (5,6)

• Skolförvaltningen 7,5 procent (7,1)

• Socialförvaltningen 6,6 procent (6,2) 

Sjuklönekostnaden för sjukperioden dag 2-14 är 
totalt i hela kommunen 7018 tkr under året.

Den 31 december 2014 var 47 anställda i kommu-
nen långtidssjukskrivna i mer än 60 dagar, 
antingen på hel- eller deltid. 2013 var motsvarande 
siffra 48 personer och 2012 var den 39 personer.

Arbetsmiljö och företagshälsovård
Håbo kommun har ramavtal med Enköpings 
Hälsan AB för företagshälsovårdstjänster för 
kommunens personal. Det är därmed filialen 
Företagshälsovården Håbohälsan som är vår 
huvudsakliga leverantör. Anledningar till att 
vända sig till företagshälsovården är dels det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen 
och dels det rehabiliterande arbetet med enskilda 
anställda som drabbats eller riskerar att drabbas 
av ohälsa och sjukskrivning.

Kommunens totala kostnad för företagshälsovård 
under året hos Håbo Hälsan är 565 tkr, vilket kan 
jämföras med 236 tkr för år 2013 och 354 tkr för 
år 2012.

Antalet använda timmar för företagshälsovård 
under året är totalt 364 timmar. Fördelningen är 
för respektive tjänst enligt följande:
företagsläkare 105 timmar, beteendevetare 78 

timmar, företagssköterska 128 timmar, ergonom 
40 timmar och skyddsingenjör 0 timmar.
Snittkostnaden för företagshälsovård per månads-
avlönad var därmed 417 kronor (2013: 177 kronor, 
2012: 273 kronor).

Friskvård
Totalt har kommunen 39 friskvårdsinspiratörer 
fördelade på olika arbetsplatser. Detta är ett led i 
kommunens åtgärder för att främja de anställdas 
hälsa och minska sjukfrånvaron.

Kommunens medarbetare har möjlighet att 
använda arbetstid till friskvård, den så kallade 
friskvårdstimmen, om verksamheten tillåter.

Friskvårdsbidraget erbjuds alla anställda till 
aktiviteter enligt skatteverkets regelverk, för att 
stimulera och främja personalens förutsättningar 
till ökad fysisk och psykisk hälsa.

Simhallen erbjuder vattengymnastik och fritt bad 
för kommunens anställda på angivna tider. Social-
förvaltningens rehabiliteringsenhet delar trä-
ningslokalen P2 med kommunens anställda för fri 
träning på valfri tid.
Musikskolan arrangerar personalkör under 
terminstid.

Medellön
Ett jämförelsemått för lön är begreppet medellön i 
kronor per månad. Medellönen speglar priset på 
arbetskraft vid nyanställning beroende på krav för 
tjänsten, marknadsläget samt resultatet i de 
centrala lönekollektivavtalen. Medellönen beräk-
nas som ett medelvärde av överenskommen lön 
inklusive fasta tillägg, för all månads- och timavlö-
nad personal enligt Allmänna bestämmelser.
Medellön
kronor per månad 2012 2013 2014

Kvinnor 23783 24675 25460

Män 25222 25738 25896

Totalt 24070 24895 25557

Medellönen ökade därmed för andra året i rad 
mest för kvinnorna.
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Medellön per förvaltning
kronor per månad Kvinnor Män totalt

Kommunstyrelsens förvaltning 30 332 34 649 31 678

Miljö- och teknikförvaltningen 22 799 26 240 23 684

Bygg- och miljöförvaltningen 34 025 32 115 33 070

Bildningsförvaltningen 29 659 29 595 29 633

Skolförvaltningen 26 038 24 612 25 740

Socialförvaltningen 23 661 21 904 23 388

Totalt 25 460 25 896 25 557

Personalkostnad
Personalkostnader består av löner för arbetad och 
ej arbetad tid, ersättningar, sociala avgifter, 
pensionskostnader och personalsociala kostnader.

Personalkostnader beräknas för alla tillsvidarean-
ställda, visstids- och timavlönade enligt Allmänna 
bestämmelser. 

Personalkostnad per årsarbetare
i 1000-tal kronor totalt lön för arbetad tid

År 2014 474 420

År 2013 460 405

År 2012 447 392

År 2011 439 389

År 2010 431 378

År 2009 429 380

År 2008 414 367

År 2007 396 348

År 2006 381 340

År 2005 375 330
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Befolkning och sysselsättning 
Boende och befolkning
Bostäder
I Håbo kommun finns cirka 8 000 bostäder. Drygt 
70 procent av bostäderna är småhus och resteran-
de del flerbostadshus, vilket kan jämföras med 
riket där cirka 43 procent av bostadsbeståndet 
utgörs av småhus.

Under 2014 färdigställdes hyreslägenheter på 
Dalvägen. Utöver dessa har framförallt småhus 
färdigställts i Håbo kommun under året.

Under 2015 fortsätter arbetet med nya Bålsta 
Centrum. Markanvisning för etapp 1 färdigställs 
och detaljplanering av nytt resecentrum och 
bussterminal, cirka 300 bostäder, handel- och 
verksamhetslokaler samt kontor påbörjas under 
året. Byggstart beräknas till 2016. Cirka 100 
hyreslägenheter beräknas färdigställas på 
Glastomten i centrala Bålsta under året.

Befolkningen 
Befolkningstillväxten fortsätter i Håbo kommun. 
Det totala antalet invånare uppgick till 20 034 
personer vid årsskiftet. Under 2014 ökade befolk-
ningen med 66 personer, vilket är 19 personer 
färre än under 2013. Den procentuella befolk-
ningsökningen i Håbo kommun var 0,33 procent 
under 2014, vilket är en svagare ökning än rikets 
totala befolkningstillväxt på 1,06 procent.
Majoriteten av kommunens befolkning, drygt 75 
procent, är bosatta i Bålsta tätort, som är länets 
tredje största tätort efter Uppsala och Enköping.
Håbo kommun har ett fortsatt högt barnafödande 
och det är barnafödandet som skapar den befolk-
ningstillväxt som sker i kommunen under 2014. 
Under året föddes 207 personer och 123 personer 
avled, vilket skapar ett positivt födelsenetto på 84 
personer.

1 209 personer flyttade in till kommunen medan 
1 228 personer flyttade ut från kommunen. Det 
innebär att Håbo kommun hade ett negativt 
flyttnetto på -19 personer under 2014.

Befolkningsprognosen från 2014 indikerade en 
befolkningsökning på 136 personer. Reell ökning 
blev istället 66 personer, vilket är en avvikelse på 
70 personer. Befolkningsprognosen lyckades 
förutspå antalet födda, döda och inflyttade väl. 
Antalet utflyttare var ovanligt högt under 2014 

och underskattades därför i prognosen. Att antalet 
utflyttare var högre än vanligt förklarar varför 
befolkningsprognosen förutspådde en högre 
befolkningsökning än det verkliga utfallet.

För att ta fram en befolkningsprognos görs ett 
antal antagande om den framtida befolkningsut-
vecklingen utifrån tidigare år. Antaganden som 
gjordes för befolkningsprognosen från 2014 utgår 
från tidigare års inflyttning, utflyttning, frukt-
samhet och dödlighet. Att prognosen från 2014 får 
en avvikelse beror framförallt på att fler utflytt-
ningar har skett under 2014 jämfört med tidigare 
år.

Befolkningsprognos
Ålder Prognos 2014-12-31 Utfall 2014-12-31 Avvikelse

0-6 år 1728 1725 -3

7-9 år 864 874 10

10-12 år 876 867 -9

13-15 år 799 801 2

16-19 år 1010 1026 16

20-29 år 2177 2166 -11

30-44 år 3946 3921 -25

45-64 år 5188 5162 -26

65-79 år 2957 2937 -20

80-w år 560 555 -5

totalt 20105 20034 -71

In- och utflyttning
In- och utflyttningen till Håbo kommun är fortsatt 
mycket omfattande. Kommunen har en stor 
omsättning på bosatta vilket är karaktäristiskt för 
en kranskommun till Stockholm. Flyttnettot 
uppgår till -19 personer, vilket är en minskning 
jämfört med tidigare år.

Totalt flyttade 1 209 personer till kommunen och 1 
228 personer flyttade ut. Utbytet med övriga 
Sverige vad gäller in- och utflyttare är betydligt 
större än utbytet med det egna länet. Det kan 
troligen förklaras genom att en stor del av flytt-
ningen sker över länsgränsen till Stockholms län. 
Gentemot utlandet hade Håbo kommun ett positivt 
flyttnetto på 47 personer under 2014.
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In- och utflyttning
Inflyttning 

2014
Utflyttning 

2014
Flyttnetto 

2014
Flyttnetto 

2013

Egna länet 136 253 -117 -80

Övriga Sverige 958 907 51 12

Utlandet 115 68 47 80

totalt 1209 1228 -19 12

 
Åldersstruktur
Håbo kommun fortsätter att ha en förhållandevis 
ung befolkning. Det antas bero på kommunens 
höga andel småhus vilket attraherar barnfamiljer. 
Andelen 0- till 19-åringar är förhållandevis hög i 
jämförelse med länet och riket.

Gruppen 20- till 29-åringar är lägre jämfört med 
länet och riket. Många unga vuxna i 20- till 
30-årsåldern flyttar från kommunen för att söka 
arbete och studier vilket ger en lägre andel i dessa 
åldersgrupper i kommunen.

Andelen 30- till 79-åringar är ungefär den samma 
i Håbo kommun som i Uppsala län såväl som riket. 
Andelen personer över 80 år är betydligt lägre i 
Håbo kommun jämfört med övriga länet och riket.
Antalet personer över 80 år har dock ökat i en 
snabbare takt i Håbo kommun jämfört med 
Uppsala län samt riket. Under 2000-talet har 
antalet personer över 80 år mer än dubblerats i 
kommunen och ökningen spås fortsätta under 
kommande år.

Att bygga små och billiga hyresrätter i kollektiv-
trafiknära lägen, som framförallt attraherar unga 
vuxna, kan hjälpa till att balansera åldersfördel-
ningen i kommunen.

Sysselsättning och näringsliv
Branschspridning
Kommunen är Håbos största arbetsgivare med 
många anställda inom vård, omsorg och utbild-
ning. Kommunens näringsliv består till stor del av 

mindre företag och ett mindre antal medelstora 
företag. Verksamheterna är spridda med stora 
delar av arbetsstyrkan sysselsatta med tillverk-
ning, byggverksamhet, handel och tjänster.

Branschspridning
Bransch Antal Procentuellt

Jordbruk, skogsbruk och fiske 71 1,3

Tillverkning och utvinning 582 10,5

Byggverksamhet 782 14,1

Handel, hotell och restaurang 861 15,6

Transport 338 6,1

Tjänster 765 13,8

Utbildning 952 17,2

Vård och omsorg 628 11,3

Offentlig förvaltning och försvar 216 3,9

Ej specificerat 341 6,2

totalt 5 536 100,0

 
Arbetspendling
Håbo kommun har en bra strategiskt placering 
mitt i Mälardalen och längs med Mälarbanan och 
E18. Kommunens fördelaktiga geografiska place-
ring är en förutsättning för den arbetspendling 
som sker i kommunen, främst mot Storstockholm 
men även mot Uppsala, Enköping och Västerås. 
Pendeltåg och regionaltåg möjliggör att en stor del 
kommunens befolkning kan jobba i andra kommu-
ner i Mälardalsregionen.

Totalt pendlar 6 547 personer ut från Håbo kom-
mun. Inpendlingen till kommunen uppgår till 1 
991 personer. Att antalet personer som pendlar ut 
från kommunen är fler än antalet personer som 
pendlar in innebär att Håbo kommun har ett 
negativt pendlingsnetto. Det negativa pendlings-
nettot uppgår till 4 556 personer och beror till stor 
del på kommunens goda pendlingsförutsättningar 
och närheten till starka arbetsmarknader i om-
kringliggande städer. 

Vanligast är att pendla till Stockholms län, dit 
totalt 5 570 personer pendlar. Därefter är Uppsala 
län med 658 pendlare följt av Västmanlands län 
med 120 pendlare vanligast. Antalet pendlare till 
Stockholm, Uppsala såväl som Västmanlands län 
ökar stadigt jämfört med tidigare år. Inpendlingen 
uppgår till 1 991 personer. Cirka hälften av dessa, 
995 stycken, pendlar in från Stockholms län. Från 
Uppsala län pendlar 769 personer till Håbo 
kommun. Även inpendlingen ökar stadigt jämfört 
med tidigare år.
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Arbetspendling
Håbo kommun

Förvärvsarbetande befolkning 10 092

Arbetstillfällen 5 536

Utpendling 6 547

Inpendling 1 991

Nettopendling -4 556

Arbetslöshet
I slutet av 2014 uppgick andelen som var arbets-
lösa, i arbetsmarknadspolitiska program eller 
arbetssökande till 3,5 procent av befolkningen i 
förvärvsarbetande ålder i Håbo kommun. Det är 
något färre än vid samma tid förra året då 3,7 
procent av befolkningen i förvärvsarbetande ålder 
var arbetslösa.

Uppsala län har en låg arbetslöshet jämfört med 
riket. Under 2014 var Uppsala det län med den 
lägsta arbetslösheten. Även bland ungdomar har 
Uppsala län såväl som Håbo kommun en låg 
arbetslöshet. I Håbo kommun var ungdomsarbets-
lösheten 5,5 procent, vilket kan jämföras med riket 
där motsvarande siffra var 9,1 procent.

Andel av befolkningen 16-64 år i arbetslöshet och i program 
eller med stöd, vid årets slut (procent).
År Håbo Uppsala län Riket

2000 2,9 4,2 5,8

2009 2,7 4,3 6,0

2010 3,3 5,1 6,9

2011 3,0 4,6 6,3

2012 3,2 4,6 6,5

2013 3,7 4,7 6,7

2014 3,5 4,2 6,3
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Resultaträkning koncern
tkr Not Koncern 2013 Kommun 2013 Koncern 2014 Kommun 2014

Verksamhetens intäkter 1 355 856 267 020 346 631 241 219

Verksamhetens kostnader 2 -1 083 985 -1 048 484 -1 127 418 -1 090 620

Avskrivningar 3 -77 906 -54 771 -83 766 -57 594

Verksamhetens nettokostnad -806 035 -836 235 -864 553 -906 995

Skatteintäkter 892 983 892 983 911 088 911 088

Generella statsbidrag och utjämning 13 191 13 191 30 459 30 459

Finansiella intäkter 4 1 124 3 045 678 2 763

Finansiella kostnader 5 -51 393 -29 573 -42 599 -20 414

Resultat före extraordinära poster 49 870 43 411 35 073 16 901

Uppskjuten skatt 431 0 -3 427 0

Skatter på årets resultat 6 -2 069 0 -4 229 0

Årets resultat 7 48 232 43 411 27 417 16 901
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Balansräkning koncern
tkr Not Koncern 2013 Kommun 2013 Koncern 2014 Kommun 2014

tIllgÅngAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 814 162 1 019 641 1 876 869 1 041 251

Maskiner och inventarier 9 31 631 25 264 29 561 21 989

Finansiella anläggningstillgångar 10 6 128 23 537 6 118 23 527

Bidrag till statlig infrastruktur 36 480 36 480 34 960 34 960

Summa anläggningstillgångar 1 888 401 1 104 921 1 947 508 1 121 727

omsättningstillgångar
Förråd med mera 32 32 31 31

Exploateringsfastigheter 11 26 728 0 55 393 31 240

Fordringar 12 92 602 89 493 78 982 75 644

Kassa och bank 13 18 750 7 777 48 278 19 272

Summa omsättningstillgångar 138 112 97 301 182 684 126 187

Summa tillgångar 2 026 513 1 202 222 2 130 192 1 247 915

EgEt kApItAl oCh skUldER
Eget kapital
Eget kapital, totalt 14 336 179 256 819 365 621 273 720
I:   Årets resultat 48 233 43 411 27 417 16 901

II:  Resultatutjämningsreserv 14 700 14 700 14 700 14 700

III: Övrigt eget kapital 273 246 198 708 323 504 242 119

Avsättningar
Pensioner 15 80 917 76 966 89 264 84 480

Övriga avsättningar 16 52 550 40 451 45 477 33 930

Summa avsättningar 133 467 117 417 134 741 118 410

Skulder
Långfristiga skulder 17 1 330 951 623 288 1 426 501 680 086

Kortfristiga skulder 18 225 916 204 698 203 329 175 699

Summa skulder 1 556 867 827 986 1 629 830 855 785

Summa eget kapital och skulder 2 026 513 1 202 222 2 130 192 1 247 915

Pensionsförpliktelser 367 431 367 431 353 931 353 931

Varav löneskatt 71 736 71 736 69 100 69 100

Borgen och ansvarförbindelser 19 134 630 641 816 89 163 669 260
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Finansieringsanalys koncern
tkr Not Koncern 2013 Kommun 2013 Koncern 2014 Kommun 2014

Den löpande verksamheten
Årets resultat 48 232 43 411 27 417 16 901

Justering för av- och nedskrivningar 77 906 54 771 83 766 57 594

Justering för gjorda avsättningar 12 401 11 928 1 274 992

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 20 2 123 2 409 4 745 0

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

140 662 112 519 117 202 75 487

kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 881 4 804 13 619 13 849

Ökning/minskning av förråd och exploaterings-
fastigheter

-589 0 1 386 -1 190

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 32 838 30 044 -23 692 -28 999

kassaflöde från den löpande verksamheten 179 792 147 367 108 515 59 147

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar -223 436 -148 303 -163 811 -86 507

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 455 201 7 154 0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 311 5 327 0

Pågående exploateringsprojekt 0 0 -17 953 -17 953

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 77 -1 923 76 76

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0

kassaflöde från investeringsverksamheten -219 593 -144 698 -174 534 -104 384

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 35 479 0 130 301 56 300

Amortering av skuld -8 021 -3 000 -35 343 -157

Anslutningsavgifter 2 846 2 846 589 589

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 304 -154 95 547 56 732

Förändring av likvida medel -9 497 2 515 29 528 11 495

Årets kassaflöde -9 497 2 515 29 528 11 495

Likvida medel vid årets början 28 247 5 262 18 750 7 777

Likvida medel vid årets slut 18 750 7 777 48 278 19 272

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 1 260 061 580 775 1 282 438 574 775

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 1 282 438 577 775 1 377 490 631 075

Förändring av räntebärande nettoskuld 22 377 -3 000 95 052 56 300
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Resultaträkning
tkr Not Kommunens bokslut 2012 Kommunens bokslut 2013 Kommunens bokslut 2014

Verksamhetens intäkter 21 231 087 267 020 241 219

Verksamhetens kostnader 22 -1 016 435 -1 048 484 -1 090 620

Avskrivningar 23 -49 752 -54 771 -57 594

Verksamhetens nettokostnad -835 100 -836 235 -906 995

Skatteintäkter 24 849 061 892 983 911 088

Generella statsbidrag och utjämning 25 31 454 13 191 30 459

Finansiella intäkter 26 2 934 3 045 2 763

Finansiella kostnader 27 -22 125 -29 573 -20 414

Årets resultat 26 224 43 411 16 901

Resultat som andel av skattenettot 3,0 % 4,8 % 1,8 %
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Balansräkning
tkr not Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014

tIllgÅngAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 28 923 983 1 019 641 1 041 253

Maskiner och inventarier 29 26 380 25 264 21 989

Finansiella anläggningstillgångar 30 21 548 23 537 23 527

Bidrag till statlig infrastruktur 31 38 000 36 480 34 960

Summa anläggningstillgångar 1 009 911 1 104 921 1 121 729

omsättningstillgångar
Förråd med mera 32 32 32 31

Exploateringsfastigheter 33 0 0 31 240

Kortfristiga fordringar 34 94 297 89 493 75 644

Kassa och bank 35 5 262 7 777 19 272

Summa omsättningstillgångar 99 591 97 301 126 187

Summa tillgångar 1 109 502 1 202 222 1 247 915

EgEt kApItAl oCh skUldER
Eget kapital
Eget kapital, totalt 36 210 998 256 819 273 720
I. Årets resultat 26 224 43 411 16 901

II: Resultatutjämningsreserv 0 14 700 14 700

III: Övrigt eget kapital 184 774 198 707 242 119

Avsättningar
Pensioner 37 60 650 76 966 84 480

Övriga avsättningar 38 44 840 40 451 33 930

Summa avsättningar 105 490 117 417 118 410

Skulder
Långfristiga skulder 39 618 360 623 288 680 086

Kortfristiga skulder 40 174 654 204 698 175 699

Summa skulder 793 014 827 986 855 785

Summa eget kapital och skulder 1 109 502 1 202 222 1 247 915

Pensionsförpliktelser 37 343 627 367 431 353 931

Varav löneskatt 67 088 71 736 69 100

Borgen och ansvarförbindelser 41 603 974 641 816 669 260

Not 33 Omklassificering från markreserv till omsättningsfastigheter har gjorts år 2014.
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Finansieringsanalys
tkr not Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014

Den löpande verksamheten
Årets resultat 26 224 43 411 16 901

Justering för av- och nedskrivningar 49 753 54 771 57 594

Justering för gjorda avsättningar 7 426 11 927 992

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 42 0 2 409 0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 83 403 112 519 75 487

kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -4 095 4 804 13 849

Ökning/minskning av förråd och exploateringsfastigheter 22 0 -1 190

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 5 346 30 044 -28 999

kassaflöde från den löpande verksamheten 84 676 147 367 59 147

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggnnigstillgångar -187 050 -148 305 -86 790

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 201 0

Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 436 5 327 283

Pågående exploateringsprojekt 0 0 -17 953

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -1 923 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 4 918 0 76

kassaflöde från investeringsverksamheten -181 696 -144 700 -104 384

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 100 000 0 56 300

Amortering av skuld -3 000 -3 000 -157

Anslutningsavgifter 1 907 2 846 589

kassaflöde från finansieringsverksamheten 98 907 -154 56 732

Förändring av likvida medel 1 887 2 513 11 495

Årets kassaflöde 1 887 2 515 11 495

Likvida medel vid årets början 3 375 5 262 7 777

Likvida medel vid årets slut 5 262 7 777 19 272

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettoskuld vid årets början 483 775 580 775 574 775

Räntebärande nettoskuld vid årets slut 580 775 577 775 631 075

Förändring av räntebärande nettoskuld 97 000 -3 000 56 300
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Driftredovisning
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat för 
nämnderna för året. I driftredovisningen har interna transaktioner inte eliminerats.

tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse

SKAttEFInAnSIERADE VERKSAMHEtER
Kommunfullmäktige -694 -712 -910 198

Stöd till politiska partier -900 -905 -930 25

Valnämnden -16 -181 -299 118

Revision -934 -940 -972 32

Överförmyndarnämnd -1 098 -1 364 -1 121 -243

Kommunstyrelsen -92 250 -97 668 -99 324 1 656

Bildningsnämnd -109 304 -107 172 -110 328 3 156

Skolnämnd -354 465 -355 763 -352 799 -2 964

Socialnämnd -237 617 -243 710 -239 027 -4 683

Miljö- och tekniknämnd -82 666 -88 630 -89 047 417

Tillståndsnämnd -9 350 -9 241 -9 946 705

summa skattefinansierade verksamheter -889 294 -906 286 -904 703 -1 583

tAxEFInAnSIERADE VERKSAMHEtER
Avfallshantering -1 006 -1 044 0 -1 044

summa taxefinansierade verksamheter -1 006 -1 044 0 -1 044

FInAnSFÖRVAltnIng
Pensions- och upplupna lönekostnader -13 323 -11 721 -13 165 1 444

Återbetalning sjukförsäkringsavgift 13 449 0 0 0

Avskrivningar -10 057 -12 337 -10 000 -2 337

Internränta 35 022 23 589 25 201 -1 612

Exploatering och reavinster 1 494 1 941 0 1 941

Försäkringsersättning 28 748 0 0 0

summa finansförvaltning 55 333 1 472 2 036 -564

FInAnSKonton
Skatteintäkter 897 338 913 107 913 107 0

Slutavräkning -4 355 -2 020 1 621 -3 641

Statsbidrag och utjämning 13 191 30 459 30 671 -212

Finansiella intäkter 3 045 2 763 2 900 -137

Finansiella kostnader -30 840 -21 550 -26 525 4 975

summa finansiering 878 379 922 759 921 774 985

Årets resultat 43 412 16 901 19 107 -2 206

Resultat som andel av skattenettot 4,8 % 1,8 % 2,0 %

Bokslut för år 2013 har justerats beroende på organisationsförändringar gjorda under år 2014. Anledningen till jus-
teringarna mellan nämnderna är att öka jämförbarheten mellan åren.
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Investeringsredovisning
tkr Budget 2014 Bokslut 2014

nämnder netto Inkomster Utgifter netto Justering pågående 
projekt till 2015

Budget netto-
avvikelse

Kommunstyrelsen -4 154 0 -2 091 -2 091 1 801 262

Inköp stationshuset KS 0 0 -1 328 -1 328 0 -1 328

Bildningsnämnd -622 0 -645 -645 0 -23

Skolnämnd -1 996 0 -2 052 -2 052 0 -56

Socialnämnd -2 895 0 -1 077 -1 077 200 1 618

Miljö- och tekniknämnd -71 378 283 -71 272 -70 989 389 0

Tillståndsnämnden -15 0 -20 -20 0 -5

summa skattefinansierade 
verksamher

-81 060 283 -78 485 -78 202 2 390 468

Avfallshantering -750 0 -354 -354 335 61

Vattenverket -11 020 0 -7 951 -7 951 1 051 2 018

summa taxefinansierade  
verksamheter

-11 770 0 -8 305 -8 305 1 386 2 079

Summa -92 830 283 -86 790 -86 507 3 776 2 547

tkr Budget 2014 Bokslut 2014

nämnder netto Inkomster Utgifter netto Justering pågående 
projekt till 2015

Budget netto-
avvikelse

Exploateringsinvestering i  
skattefinansierad verksamhet

0 0 -13 090 -13 090 0 0

Exploateringsinvestering i  
taxefinansierad verksamhet

0 0 -4 863 -4 863 0 0

Summa 0 0 -17 953 -17 953 0 0
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Exploateringsredovisning
Under de kommande åren ökar exploateringsverk-
samheten i kommunen. Detta tillsammans med 
nya bokföringsmässiga krav på redovisning och 
omfattningen av exploateringsverksamheten i 
kommunen gör att verksamheten budgeteras och 
redovisas under detta separata avsnitt. Kommu-
nens ekonomi påverkas av omfattningen av exploa-
teringen.

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för 
att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark 
för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller 
industrier. Där ingår också att bygga komplette-
rande gemensamma anordningar som gator, 
grönområden, VA- och elanläggningar m m.

Om avsikten är att sälja en färdigställd exploate-
ringsfastighet ska den klassificeras och värderas 
som omsättningstillgång. Resultatet från försälj-
ning av exploateringsfastigheten påverkar kommu-
nens resultaträkning/budget. Gator, parkmark, 
belysning, VA-anläggningar mm, som kommer att 
finnas kvar i kommunens ägo och betjäna exploa-
teringsområdena redovisas som anläggningstill-
gång och ingår i kommunens investeringsredovis-
ning/budget. Inkomster som syftar till att 
finansiera dessa anläggningar ska periodiseras 
över tillgångens livslängd.

I tabellen nedan redovisas alla pågående exploate-
ringsprojekt. Det är Logistik Bålsta, Frösundavik, 
Svarta Lutan och Draget. Bålsta centrum ingår 
inte eftersom projektet ännu är i planstadiet.
Ansvaret för exploateringen ligger på kommunsty-
relsens plan- och utvecklingsavdelning.

tkr
Delårsbokslut 

2014
Prognos 

2014
Bokslut 

2014

Inkomster 20 0 0

Utgifter -51 766 -52 912 -48 999

Summa nettoexploate-
ring

-51 746 -52 912 -48 999

specifikation:
Utgift för anläggningstill-
gång

-4 543 -16 525 -13 090

Utgift för anläggningstill-
gång VA

-2 747 -4 822 -4 863

Summa till balansräkning -7 290 -21 347 -17 953
Utgift för omsättnings-
tillgång

-44 476 -31 565 -31 045

Försäljningsinkomster 20 0 0

Nettoexploateringen 50,0 mkr är resultatet av 
årets alla inkomster och utgifter i alla nu redovi-
sade projekt. Större delen av utgifterna, 36,7 mkr, 
finansierades före år 2014 men har nu omklassifi-
cerats till exploatering. Således är årets nya 
utgifter för exploatering 12,3 mkr.

Av de 50,0 mkr i nettoexploatering har 13,1 mkr 
använts till anläggningstillgångar som gator, 
parkmark. 4,9 mkr har använts till VA-anlägg-
ningar. 31 mkr har nedlagts i omsättningstill-
gångar, det vill säga mark som ska säljas.

Ingen försäljning har skett och inga anläggnings-
avgifter har inbetalats eftersom projekten är i 
startskede.

År 2015 kommer exploateringarna att fortsätta 
vara i ett uppbyggnadsskede. Försäljning beräknas 
ske från år 2016.

Exploateringsredovisning per projekt
Björnbro/logistik Bålsta kvarter 3-4

tkr
Delårsbokslut 

2014
Prognos 

2014
Bokslut 

2014

Inkomster

Utgifter -16 362 -26 107 -25 064

Summa netto-
exploatering

-16 362 -26 107 -25 064

specifikation:
Utgift för anläggningstill-
gång

-4 331 -14 008 -12 117

Utgift för anläggningstill-
gång VA

-2 731 -3 502 -4 599

Summa till balansräkning -7 062 -17 510 -16 716
Utgift för omsättningstill-
gång

-9 300 -8 597 -8 348

Projektet Björnbro/Logistik Bålsta omfattar 150 
ha mark väster om tätorten och kommer att 
byggas ut under cirka 15 års tid. Projektet är 
indelat i 6 kvarter. För kvarter 3 och 4 finns 
planuppdrag och avtal med exploatörer varför 
kvarter 3-4 är i exploateringsskedet. Under året är 
16,7 mkr nedlagt i anläggningar avseende projek-
tering, utförande av rondell samt komplettering/
ombyggnad av gata förbi räddningstjänsten 
inklusive VA. 8,3 mkr i omsättningstillgång är 
värdet på den mark som tidigare har förvärvats 
och som beräknas säljas.
Till följd av dom i Mark- och miljödomstolen om att 
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upphäva antagandet av detaljplanen för kvarter 3 
Logistik Bålsta försenas projektet cirka 1,5 år i 
genomförandet. 2015 uppstår endast kostnader för 
finplanering av ovan nämnda entreprenadarbeten. 
2016 beräknas detaljplanen vinna laga kraft, 
markaffären kan genomföras och därmed fortsät-
ter exploateringsarbetena.

Utbyggnaden av allmän infrastruktur för Väster-
skogs industriområde norra är kopplat till infra-
struktur för Logistikområdet. Denna utbyggnad 
(inkl VA) har påbörjats i augusti 2014 och är 
indelad i tre etapper. Huvuddelen av entreprena-
den är utförd och därmed har huvuddelen av 
utgifterna redan tagits, totalt -12,8 Mkr. Utbygg-
naden den sista etappen i Västerskogs industriom-
råde norra sker vid ytterligare markförsäljning i 
området alternativt laga kraftvunnen detaljplan 
inom Logistikområdet.

För resterande kvarter finns inga planuppdrag och 
mark som kommunen äger i området utgör mark-
reserv. Det innebär att dessa kvarter inte är 
initierade exploateringsprojekt ännu.

Frösundavik etapp 1

tkr
Delårsbokslut 

2014
Prognos 

2014
Bokslut 

2014

Inkomster

Utgifter -15 -2 781 -77

Summa nettoexploatering -15 -2 781 -77

specifikation:
Utgfift för anläggnings-
tillgång

-1 700 -46

Utgift för anläggnings-
tillgång VA

-15 -1 081 -31

Summa till balansräkning -15 -2 781 -77

Frösundavik etapp 1 omfattar ca 135 bostäder 
fördelade på ca 95 enbostadshus och 40 lägenheter. 
I första etappen byggs nu totalt 21 hus och delar av 
den allmänna infrastrukturen. Exploateringsavtal 
och projektbudget har behandlats i kommunfull-
mäktige i december. Hittills har endast 77 tkr 
nedlagts i projektet som kommer att omfatta 52 
mkr. Exploateringen startade i dec 2014.

Draget

tkr
Delårsbokslut 

2014
Prognos 

2014
Bokslut 

2014

Inkomster

Utgifter -18 993 -23 498 -23 316

Summa nettoexploatering -18 993 -23 498 -23 316

specifikation:
Utgift för anläggningstill-
gång

-604 -580

Utgift för anläggningstill-
gång VA

-239 -218

Summa till balansräkning -843 -798
Utgift för omsättnings-
tillgång

-18 993 -22 655 -22 518

Mark köptes i Draget år 2013 för 22,5 mkr inklu-
sive förrättningsavgifter i syfte att iordningställa 
industriområde. Förstudie/projektering pågår för 
närvarande, där det finns osäkerheter särskilt om 
utgiften för att fylla upp området med massor. 
Nedlagda utgifter i år är, förutom markinköpet, 
projekteringsutgifter på 800 tkr. Projektet kom-
mer att behandlas år 2015 i kommunfullmäktige.

Svarta lutans väg

tkr
Delårsbokslut 

2014
Prognos 

2014
Bokslut 

2014

Inkomster

Utgifter -393 -526 -542

Summa nettoexploate-
ring

-393 -526 -542

specifikation:
Utgift för anläggningstill-
gång

-213 -213 -362

Utgift för anläggningstill-
gång VA

Summa till balansräkning -213 -213 -362
Utgift för omsättningstill-
gång

-180 -180 -180

Byggnation av ny väg till tre nya tomter i Eneby. 
Igångsättningsbeslut med ovanstående projektbud-
get behandlades i kommunfullmäktige i december. 
Hittills har 542 tkr nedlagts i projektet som 
kommer medföra 2,6 mkr i utgifter samt inbringa 
3,3 mkr i inkomster när det är klart. Försäljning 
av tomterna beräknas genomföras år 2016.
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Redovisningsprinciper
Redovisningsmodellens dokument
Den externa resultat- och balansräkningen är 
upprättad enligt den kommunala redovisningsla-
gen. Finansieringsanalys är upprättad enligt 
rekommendationer nr 16 2005 från Rådet för 
kommunal redovisning. Drift- och investeringsre-
dovisningen uppfyller kraven på avstämningsmöj-
lighet mellan budget och utfall.

Tillgångar och skulder
Överordnad princip för värdering av tillgångar och 
skulder är försiktighetsprincipen som innebär att 
skulder inte undervärderas och tillgångar inte 
övervärderas.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. För materi-
ella anläggningstillgångar är beloppsgränsen ett 
halvt prisbasbelopp.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar 
redovisas som en förutbetald intäkt bland långfris-
tiga skulder och periodiseras över anläggningens 
nyttjandeperiod.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet 
exklusive eventuellt restvärde. I kommunen 
påbörjas avskrivningar av anläggningar under 
anskaffningsåret. Arbetet med att införa kompo-
nentavskrivning har påbörjats.  Byte av redovis-
ningsprincip till komponentavskrivning enligt 
RKR 11.4 kommer att ske 2016-01-01. På tillgång-
ar i form av mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar.

Byggnader och markanläggningar, inklusive 
pågående arbeten, värderas på balansdagen till 
anskaffningsvärde med avdrag för planenliga och 
bokföringsmässiga avskrivningar.

Maskiner och inventarier har värderats till an-
skaffningsvärde. Aktivering sker innevarande år.
Kommunen har 2014 ändrat klassificeringen av 
vissa anläggningstillgångar i redovisningen till 
omsättningstillgångar. Exploateringsmark redovi-
sas nu under omsättningstillgångar.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av 
anskaffnings- eller verkligt värde. Omklassifice-
ring av merkreserv till omsättningstillgång vid 
exploatering sker då detaljplan fastställts och 
vunnit laga kraft.

Skulder 
Kommande års amortering av långfristig skuld 
redovisas som kortfristig skuld.

Från och med år 1998 redovisar kommunen sina 
pensionsåtagandena enligt redovisningslagens 
blandade modell. Den innebär att pensionsförmå-
ner som intjänats före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse och att pensionsförmåner som 
intjänats från och med 1998 ingår i verksamhe-
tens kostnader och redovisas som skuld. Ränta på 
pensionslöften intjänande från och med 1998 
redovisas i posten finansiell kostnad.

Redovisning av särskild löneskatt
Enligt en rekommendation från Rådet för kommu-
nal redovisning ska även löneskatten för alla 
pensionsavsättningar, pensionsförpliktelser och 
pensionsutbetalningar periodiseras. Övergången 
till denna redovisningsprincip gjordes 1999.

Redovisning av den avgiftsbestämda pensi
onen(tjänstepensionsavtalet)
Den del av pensionskostnaden som hänförs till den 
avgiftsbestämda pensionen har särredovisats. I 
balansräkningen har belopp som hänförs till den 
avgiftsbestämda pensionen klassificerats som en 
upplupen kostnad (kortfristig skuld) .

Effekterna av förändrad RIPS-ränta
Effekterna av den förändrade diskonteringsräntan 
har beaktats i bokslutet för 2013 såväl i ansvars-
förbindelse, balansräkning som resultaträkning. 
Den resultateffekt som uppkommer p g a föränd-
ringen i balansräkningen ska följaktligen redovi-
sas i resultaträkningen som en finansiell post. 
Posten klassificeras som en jämförelsestörande 
post enligt rekommendation nr 3.1.

Periodisering av utgifter och inkomster
Periodisering av utgifter och inkomster hänförliga 
till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovis-
ningssed. Leverantörs- och kundfakturering efter 
balansdagen som är hänförliga till räkenskaps-
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året, har tagits upp som skuld respektive fordran. 
Utgiftsräntor har periodiserats.

Skatteintäkter
Enligt redovisningsrådets rekommendation ska 
den prognostiserade slutavräkningen för år 2013 
och 2014 resultatföras i delårsbokslut/bokslutet för 
år 2014.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Avfallshanteringens överskott ska i bokslutet 
redovisats som en specifikation till det egna 
kapitalet. Mot bakgrund av försiktighets- och 
matchningsprinciper bör överskott/underskott för 
avgiftsfinansierad verksamhet särskilt redovisas.

Vattenverkets eget kapital 
Denna redovisningsprincip ändrades år 2010. En 
tillämpning av redovisningsrådets rekommenda-
tion RKR 18 innebär att vattenverkets eget kapital 
har omklassificerats till kortfristig fordran, vilket 
tidigare redovisats som en not till kommunens 
egna kapital.

Bidrag till infrastrukturella investeringar, 
rekommendation 6.2 från RKR 
Under 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om 
kommunal medfinansiering av Citybanan. Bidra-
get på 38,0 mkr är bokfört både som en tillgång 
och som en avsättning på balansräkningen. 
Upplösning av bidraget kommer att påbörjas det år 
som utbetalningen sker och under 25 år. Utbetal-
ningen har påbörjats under 2013 med 4,5 mkr. 
Den avsättning som kommunen gjorde 2013 har 
indexuppräknats med index enligt avtal. För 
kommunen blev kostnaden för indexuppräkning för 
åren 2009–2014 cirka 7,2 mkr.

Redovisning av lånekostnader, 
rekommendation från RKR 15.1
Denna rekommendation anger hur lånekostnader 
skall redovisas. Rekommendationen beskriver två 
redovisningsmetoder. Huvudmetoden är att 
lånekostnader belastar resultatet för den period de 
uppkommer. Den alternativa metoden innebär att 
lånekostnader som är direkt hänförbara till 
anskaffning, uppförande eller produktion av vissa 
angivna tillgångar, inräknas i anskaffningsvärdet 
för tillgången. Håbo kommun tillämpar huvudme-
toden, det vill säga att lånekostnaderna belastar 
resultatet för den period de uppkommer.
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Notförteckning
Noter - Koncern resultaträkning

Not 1
Verksamhetens intäkter
tkr 2013 2014

Försäljningshjälpmedel 12 066 14 272

Taxor och avgifter 97 694 102 558

Hyror och arrenden 98 840 102 880

Bidrag 71 528 73 579

Försäljning av verksamheter och 
entreprenader

22 094 28 497

Försäljning av mark och fastigheter 11 217 24 845

Jämförelsestörande post

Återbetalning premier AFA och 
försäkringsersättning

42 417 0

Summa 355 856 346 631

Not 2
Verksamhetens kostnader
tkr 2013 2014

Material, entreprenader, konsul-
ter,  bidrag och transfereringar

-253 607 -248 755

Kostnader för arbetskraft -619 562 -651 014

Övriga verksamhetskostnader -210 696 -227 649

Kostnader för såld mark -118 0

Summa -1 083 983 -1 127 418
 
Not 3
Avskrivningar
tkr 2013 2014

Fastigheter och anläggningar -66 868 -72 385

Inventarier -11 038 -11 381

Summa -77 906 -83 766
Not 4
Finansiella intäkter
tkr 2013 2014

Ränteintäkter 389 132

Övrigt 735 546

Summa 1 124 678

Not 5
Finansiella kostnader
tkr 2013 2014

Räntekostnader -41 063 -40 565

Ränta på pensioner -1 855 -1 132

Indexuppräkning Citybanan -95 -301

Bankkostnader -362 -296

Checkkredit -632 -305

Förändring Ripsränta pensioner -7 386 0

Summa -51 393 -42 599

Not 6
Skatt på årets resultat
tkr 2013 2014

Aktuell skatt på årets resultat -2 069 -4 229

Summa -2 069 -4 229

Uppskjutna skatter 431 -3 427

Summa 431 -3 427

Not 7
Förändring av eget kapital, 
tkr 2013 2014

Håbo kommun 43 411 16 901

Håbohus AB 5 869 9 495

Håbo Marknads AB -493 1 219

Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Enköping-Håbo

-554 -198

Summa 48 233 27 417

Noter - Koncern balansräkning

Not 8
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

tkr
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Bokfört värde 1 669 223 1 814 494

Justering avskrivning K3 2013 0 -1 932

Årets anskaffning 213 966 172 558

Omklassificering -30 050

Avskrivning -65 448 -71 078

Utrangering 0 0

Investeringsbidrag -311 0

Försäljning -3 268 -7 125

Summa 1 814 162 1 876 867

Not 9
Maskiner och inventarier
tkr 2013 2014

Bokfört värde 1/1 33 076 31 631

Årets anskaffning 9 470 9 206

Bidrag 0 0

Försäljning 0 -29

Utrangering -187 0

Avskrivning -10 728 -11 247

Summa 31 631 29 561
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Not 10
Finansiella anläggningstillgångar
tkr 2013 2014
Aktier 91 91

Andelar 1 010 1 025

Försäkringar 1 008 1 073

Långfristiga fordringar 4 019 3 929

Summa 6 128 6 118

Not 11
Exploateringsfastigheter

2013 2014

Exploateringsfastigheter Håbo Mark-
nads AB

26 728 24 153

Exploateringsfastigheter Håbo kom-
mun

0 31 240

Summa 26 728 55 393

Not 12
Fordringar
tkr 2013 2014

Eget Kapital, VA 2 901 470

Fakturafordran 17 696 15 402

Balansfakturering 185 70

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2 557 2 327

Interimfordringar 21 257 23 743

Upplupna skatteintäkter 23 726 16 179

Andra kortfristiga fordringar 17 968 16 609

Avräkning skattekonto 6 312 4 182

Summa 92 602 78 982

Not 13
Kassa och bank
tkr 2013 2014

Kassa 25 28

Plusgiro 10 973 46 644

Bank 7 752 1 606

Summa 18 750 48 278

Not 14
Eget kapital
tkr 2013 2014
Håbo kommun 256 819 273 720

Håbohus AB 63 565 76 298

Håbo Fastighets AB 0 0

Håbo Marknads AB 15 884 15 911

Kommunalförbundet Räddningstjäns-
ten Enköping-Håbo

-89 -308

Summa 336 179 365 621

Not 15
Pensioner
tkr 2013 2014

Avsättning för pensioner 63 737 80 917

Årets pensionskostnad 13 826 6 718

Avsättning garanti- och visstidspension 0 0

Löneskatt på pensioner 3 354 1 629

Summa 80 917 89 264

Not 16
Övriga avsättningar
tkr 2013 2014

Avsättning medfinansiering Citybanan 40 451 33 930

Uppskjuten skatt Håbo Marknads AB 386 50

Avsättning skatter Håbohus AB 11 713 11 497

Summa 52 550 45 477

Not 17
långfristiga skulder
tkr 2013 2014

Långfristiga låneskulder 1 220 159 1 345 491

Förutbetalda anslutningsavgifter 42 489 43 078

Kapital- och pensionsförsäkringar 1 008 1 073

Statliga investeringsbidrag 5 016 4 859

Övriga lån 62 279 32 000

Summa 1 330 951 1 426 501

Not 18
Kortfristiga skulder
tkr 2013 2014

Förvaltade fonder kapital, va 0 0

Kortfristiga skulder lån, räntor 23 333 5 728

Leverantörsskulder 58 535 62 298

Personalens källskatt 9 190 9 593

Social- och skolsamfond 848 852

Kortfristiga skulder 30 627 17 733

Depositionsavgifter 25 25

Upplupna löneskulder 40 767 41 889

Arbetsgivaravgifter 10 587 11 398

Upplupen pensionsskuld 24 715 25 727

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

7 965 8 796

Förutbetald kommunalskatt 4 830 6 988

Övriga interimskulder 14 494 12 302

Summa 225 916 203 329
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Not 19
Borgen och ansvarförpliktelser
tkr 2013 2014

Föreningar 1 642 1 465

BRF Väppeby 45 177 0

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0

Bostadsrätter statlig kreditgaranti 700 700

Egnahem kommunalkreditgaranti 283 154

Ansvarsförbindelse Håbohus AB 117 133

Fastighetsförteckningar Håbohus AB 86 711 86 711

Summa 134 630 89 163

Not 20
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

2013 2014

Omklassificering 2 401 0

Förändring EK obeskattad reserv -278 4 745

Summa 2 123 4 745

Noter - Kommunens resultaträkning

Not 21
Verksamhetens intäkter
tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Försäljningsmedel 10 857 9 727 10 589

Taxor och avgifter 88 837 97 321 102 214

Hyror och arrende 22 433 23 550 24 674

Bidrag 65 288 70 890 73 521

Försäljning av verksam-
heter och entreprenader

16 710 21 432 27 515

Försäljning av anlägg-
ningstillgångar

7 462 1 683 2 706

Jämförelsestörande 
poster
Återbetalda premier AFA 14 300 13 449

Försäkringsintäkt 5 200 28 968

Summa 231 087 267 020 241 219

Not 22
Verksamhetens kostnader
tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Material, entreprena-
der, konsulter, bidrag 
och transfereringar

-283 416 -236 295 -231 368

Kostnader för arbets-
kraft

-563 101 -596 226 -625 876

Övriga verksamhets-
kostnader

-169 918 -215 963 -233 376

Summa -1 016 435 -1 048 484 -1 090 620

Not 23
Avskrivningar

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Avskrivning fastigheter -37 994 -43 194 -45 549

Avskrivningar maskiner 
och inventarier

-7 245 -10 057 -10 525

Avskrivningar bidrag 
infrastruktur

0 -1 520 -1 520

Nedskrivning av anlägg-
ningar

-4 513 0 0

Summa -49 752 -54 771 -57 594

Not 24
Skatteintäkter
tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014

Kommunalskatt 841 994 897 338 913 107

Avräkningsskatt 
innevarande år

8 882 -4 830 139

Avräkningsskatt jus-
tering förgående år

140 475 -2 158

Utjämning kollektiv-
trafik Uppsala län

-1 955 0 0

Summa 849 061 892 983 911 088

Not 25
generella statsbidrag och utjämning

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Kommunal fastighetsavgift 31 735 32 998 33 710

Kostnadsutjämning -22 314 -29 199 -12 281

Inkomstutjämning 46 185 39 592 43 959

Regleringsavgift 9 690 9 021 6 699

LSS-utjämning -33 842 -39 221 -41 628

Summa 31 454 13 191 30 459

Not 26
Finansiella intäkter

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Ränteintäkter 2 862 2 329 2 224

Ränteintäkter checkkredit 72 364 319

Övriga finansiella intäkter 0 352 220

Summa 2 934 3 045 2 763
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Not 27
Finansiella kostnader

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Räntekostnader -17 743 -19 712 -18 454

Ränta på pensioner -2 792 -1 781 -1 058

Indexuppräkning City-
banan

-613 -95 -301

Övriga finansiella kost-
nader

-210 -362 -296

Checkkredit -767 -623 -305

Jämförelsestörande poster

Förändring av Ripsränta 
pensioner

0 -7 000 0

Summa -22 125 -29 573 -20 414

Noter - Kommunens balansräkning

Not 28
Fastigheter och anläggningar

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Ackumulerat anskaff-
ningsvärde

1 290 261 1 462 872 1 602 235

Ackumulerade avskriv-
ningar

-495 945 -538 889 -582 595

Bokfört värde 1/1 794 316 923 983 1 019 640

Årets anskaffning 172 611 139 364 97 493

Årets avskrivning -37 995 -43 194 -45 549

Utrangering -4 513 0 0

Investeringsbidrag -436 -311 -283

Försäljning av anlägg-
ningstillgångar

0 -201 0

Omklassificering 0 0 -30 050

Bokfört värde 31/12 923 983 1 019 641 1 041 251

Varav

Markreserv och exploa-
teringsfastigheter

56 471 77 546 45 393

Verksamhetsfastigheter 497 515 527 336 566 132

Fastigheter för affärs-
verksamhet

267 136 314 408 310 410

Publika fastigheter 102 789 100 288 91 489

Fastigheter för övrigt 
verksamhet

72 62 9 874

Pågående exploate-
ringsprojekt

0 0 17 953

Summa 923 983 1 019 640 1 041 251

Not 29
Maskiner och inventarier

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Ackumulerat anskaff-
ningsvärde

76 901 91 340 100 093

Ackumulerade avskriv-
ningar

-57 715 -64 960 -74 829

Bokfört värde 1/1 19 186 26 380 25 264

Årets anskaffning 14 439 8 941 7 250

Avskrivning -7 245 -9 870 -10 525

Utrangering 0 -187 0

Bokfört värde 31/12 26 380 25 264 21 989

Varav

Maskiner 746 1 188 789

Inventarier 24 374 22 803 20 056

Bilar och andra trans-
portmedel

0 0 0

Konstverk, samlingar 762 756 717

Övriga maskiner och 
inventarier

498 517 427

Summa 26 380 25 264 21 989

Not 30
Finansiella anläggningstillgångar

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Aktier
Kommunaktiebolaget 6 st 0,6 0,6 0,6

Håbo Marknads AB 1 300 st 1 300 1 300 1 300

Håbo Hus AB 1 789 st 1 789 1 789 1 789

Upplands Lokaltrafik 0 0 0

Mälarbanan 90 st 90 90 90

Andelar

HSB 0,4 0,4 0,4

BRF Väppeby 64 64 78,5

Äpplet 0 0 0

Bålstavägen 6 5,8 5,8

Kommuninvest 450 450 450

Försäkringar

Kapital- och pensions-
försäkringar

942 1 007,7 1 074

Långfristiga fordringar

Håbo Marknads AB 12 810 14 810 14 810

Förlagslån 45936 Kommun-
invest

3 788 3 788 3 788

Lån Håbo FF 308 231 141

Summa 21 548,0 23 536,5 23 527,3
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Not 31
Bidrag till statlig infrastruktur

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Medfinansiering Citybanan 38 000 38 000 36 480

Avskrivning bidrag infrastruktur 0 -1 520 -1 520

Summa 38 000 36 480 34 960

Not 32
Förråd
tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

10 -årssmycke 32 32 31

Summa 32 32 31

Not 33
Exploateringsfastigheter

Boklsut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bokfört värde 1/1 0 0 0

Årets anskaffningar 0 0 1 190

Omklassificeringar 0 0 30 050

Justering/försäljning av expl.fast. 0 0 0

Bokfört värde vid årets  slut 0 0 31 240

Not 34
Kortfristiga fordringar

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Eget kapital, VA 0 2 901 470

Fakturafordringar 14 853 17 482 15 589

Hyror 91 31 0

Andra kortfristiga fordringar 15 659 17 784 15 480

Avräkning skattekontot 6 742 6 312 4 182

Interimfordringar 22 585 21 257 23 743

Upplupna skatteintäkter och 
avgifter

34 367 23 726 16 179

Summa 94 297 89 493 75 643

Not 35
Kassa och bank

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Kassa 34 25 28

Plusgiro 0 0 17 638

Bank 5 228 7 752 1 606

Summa 5 262 7 777 19 272

Not 36
Eget kapital

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Ingående eget kapital 
enligt balansräkning

184 774 210 998 256 819

Byte av redovisningsprincip 
VA 1)

0 2 409 0

Årets resultat 26 224 43 411 16 901

Summa eget kapital 210 998 256 818 273 720

Specifikation av egna 
kapitalet

Årets resultat 26 224 43 411 16 901

Resultatutjämningsreserv 0 14 700 14 700

Övrigt eget kapital 184 774 198 707 242 119

Varav särredovisning Av-
fallsverket 2)

4 639 3 633 2 590

Summa 210 998 256 818 273 720

1) Ändrad redovisningsprincip: En tillämpning av RKR 18 Redovisning 
av underskott innebär att VA verksamhetens eget kapital omklassifi-
cerats till kortfristigt fordran för år 2012. År 2013 har underskottet 
reglerats mot VA fonden direkt.  2) Det egna kapitalet för avfallsver-
ket ska särredovisas. Resultatet för respektive år ska avräknas mot 
inarbetat eget kapital. Underskottet för avfallsverket för år 2014 
uppgår till 1 044 tkr och har avräknats mot avfallsverkets egna 
kapitalet.
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Not 37
Avsättningar pensioner

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Avsättningar för pensioner 
ingående balans

53 837 60 650 76 967

Ränteuppräkning 1 038 920 975

Basbeloppsuppräkning 1 205 533 -124

Nya utbetalningar -1 391 -1 835 -2 130

Sänkning av diskonterings-
räntan

0 5 614 0

Intjänad PA-KL 162 608 3 491

Slutbetalning FÅP 1 048 0 118

Arbetstagare som pen-
sionerats

0 453 0

Intjänad förmånbestämd 
ålderspension

3 397 6 226 3 807

Intjänad särskilt avtals-
pension

0 54 0

Nya efterlevande pensioner 26 418 26

Övrig post -2 139 -116

Löneskatt pensioner 1 330 3 186 1 466

Summa 60 650 76 966 84 480

Pensionsförpliktelser

Ingående balans 341 416 343 627 367 431

Ränte- och basbelopps-
uppräkning

13 687 8 439 3 128

Gamla utbetalningar -11 782 -12 493 -13 248

Sänkning av diskonterings-
ränta

0 22 363 0

Aktualisering -410 -569 -540

Bromsen 0 0 -1 362

Övrigt 286 1 416 1 158

Förändring löneskatt 430 4 648 -2 636

Summa 343 627 367 431 353 931

Senast avlästa aktualiseringsgrad: 84,0 %

Not 38
Övriga avsättningar

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Avsättning Citybanan 44 227 44 840 40 451

Citybanan, årliga index-
uppräkningar

613 95 300

Utbetalningar 0 -4 484 -6 821

Summa 44 840 40 451 33 930

Not 39
långfristiga skulder

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Långfristiga låneskulder 1/1 480 775 577 775 574 775

Nya upptagna lån under 
året

100 000 0 56 300

Amorteringar under året 0 0 0

Summa skuld 580 775 577 775 631 075

Amorteringar nästkom-
mande år. Bokförda som 
kortfristiga skulder

-3 000 -3 000 0

Utgående långfristig låne-
skuld

577 775 574 775 631 075

Förutbetalda anslutnings-
inkomster

39 643 42 489 43 078

Statliga investeringsbidrag 0 5 016 4 859

Kapital- och pensionsförsäk-
ringar

942 1 008 1 073

Summa 618 360 623 288 680 085

Not 40
Kortfristiga skulder
tkr Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Förvaltade fonder kapital, 
va

0 0 0

Kortfristig skuld lån, räntor 4 979 5 166 2 132

Checkkredit Nordea 5 628 15 569 0

Leverantörsskulder 46 005 51 226 54 256

Personalens källskatt 9 489 8 969 9 367

Införsel 0 0 0

Social-  och skolsamfond 846 848 852

Kortfristiga skulder 17 374 29 254 12 708

Despositionsavgift 35 25 25

Balans fakturering 0 0 0

Upplupna löneskulder 38 731 39 946 41 161

Arbetsgivaravgifter 10 876 10 284 10 854

Upplupen pensionsskuld 22 280 24 087 25 063

Förutbetald kommunalskatt 0 4 830 6 988

Övriga interimsskulder 18 411 14 494 12 293

Summa 174 654 204 698 175 699
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Not 41
Borgen och ansvarsförbindelser

tkr
Bokslut 

2012
Bokslut 

2013
Bokslut 

2014

Borgensåtaganden

Håbohus AB 594 159 591 563 664 492

Föreningar 1 592 1 642 1 465

BRF Väppeby 7 139 45 178 0

Räddningstjänsten 2 450 2 450

Delsumma 602 890 640 833 668 407

Ansvarsförbindelser

Egnahem statlig kreditgaranti 0 0 0

Bostadsrätter statlig kredit-
garanti

700 700 700

Egnahem kommunal kredit-
garanti

384 283 154

Delsumma 1 084 983 854

Summa 603 974 641 816 669 261

Not 42
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Bokslut 
2012

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Justering för eget kapital VA 0 2 409 0

Omklassificeringar 0 0 0

Summa 0 2 409 0
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Uppdrag och ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande poli-
tiska förvaltningsorgan och har uppsiktsplikt över 
nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samord-
nar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. Vidare har kommun-
styrelsen uppsikt över verksamheter som bedrivs 
av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen 
bereder också samtliga ärenden som ska tas upp i 
fullmäktige.

I verksamheten återfinns kommunens centrala 
funktioner för sekretariat, planering, samhällspla-
nering, kommunikation, kontaktcenter, upphand-
ling, ekonomi, löneadministration, personal och IT.

Kommunens kultur och livsmiljö ingår också i 
kommunstyrelsens verksamhet, liksom ansvaret 
för markförvaltningen. Från halvårsskiftet 2014 
har tekniska förvaltningen övergått till att bli en 
teknisk avdelning inom kommunstyrelseförvalt-
ningen. Fram till årsskiftet arbetar avdelningen 
mot miljö- och tekniknämnden.

Årets händelser
Personalavdelningen
Under våren har en tvådagars arbetsmiljöutbild-
ning för kommunens samtliga chefer och skydds-
ombud genomförts.

I samarbete med övriga kommuner i Uppsala län 
har Håbo deltagit i ett gemensamt kompetensför-
sörjningsprojekt. Arbetet har resulterat i införan-

de av anställningsformen ”studentmedarbetare” 
och gemensamma marknadsföringsinsatser i länet.
Håbo deltar också aktivt i arbetet för att under-
söka förutsättningarna till införande av ett 
karriärcenter i samarbete med de övriga kommu-
nerna.

En rad kompetensförsörjningsåtgärder har genom-
förts i övrigt; aspirantprogram, mentorprogram 
samt nätverk för nya chefer och medarbetare.

Arbetet med att utveckla metoden kompetensbase-
rad rekrytering har fortsatt under 2014. En ny 
rutin/metoddokumentation till chefer har arbetats 
fram i syfte att kvalitetssäkra rekryteringsproces-
sen. I Håbo kommun har totalt 213 personer 
nyrekryterats under 2014 (exklusive timavlönade).

Andelen tillsvidareanställningar har fortsatt att 
öka i kommunen och sysselsättningsgraderna för 
kvinnor har ökat markant, från 75 till 81 procent i 
genomsnitt, en mycket kraftig ökning.

En fortsatt utmaning är att behålla redan anställ-
da medarbetare. Totalt 153 tillsvidareanställda 
avslutades under året, varav 34 var pensionsav-
gångar.

Plan och utvecklingsavdelningen
Strategiska dokument
Avdelningen har varit delaktiga i framtagande av 
Håbo kommuns nya vision ”Mitt Håbo 2030” som 
antogs av Kommunfullmäktige (KF) i mars. 

Kommunstyrelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning
Supervalåret 2014 gick bra med val både till Europa-
parlamentet, riksdag, kommunfullmäktige samt lands-
tingsfullmäktige. Valdeltagandet ökade sedan förra 
valet med 1,21 procent till 84,96 procent.

Håbo kommuns nya vision - Vårt Håbo 2030 antogs, 
samt ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018. De-
taljplanen för kvarter 3 i Logistik Bålsta upphävdes av 
Mark- och miljödomstolen vilket försenar utvecklingen 
av området. Ett idé- och gestaltningsprogram för Bål-
sta centrum godkändes. En satsning på att öka anta-
let e-tjänster påbörjades vilket resulterade i en ökning 
med 25 nya tjänster.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budge-
ten på 2 mkr. Kommunstyrelsens budget till förfogande 
och medel för oförutsedda kostnader har inte använts 
i sin helhet.
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Andra dokument som tagits fram och antagits av 
KF i december är Bostadsförsörjningsprogrammet. 
Under året har Miljöstrategin varit ute på samråd 
i nämnder och beräknas bli antagen i februari 
2015.

Bredband
Bredbandsfrågan har aktualiserats under året och 
förhandlingar om markavtal pågick med ytterli-
gare en bredbandsleverantör. Vid utgången av 
2014 hade Håbo kommun markavtal med fyra 
aktörer.

Bålsta Centrum
Markanvisningstävling för den första etappen/
detaljplanen har genomförts. Av nio tävlingsbidrag 
har förhandlingar skett med tre byggherrar för att 
ta fram plan- och markanvisningsavtal. Beslut i 
kommunstyrelsen väntas i mars 2015.

Exploatering
Exploateringsförberedelser pågår i Frösundavik 
och i Dragets industriområde. I Frösundavik har 
genomförandet av den första etappen påbörjats.

Planarbete
Detaljplanen för Kvarter 3, Logistik Bålsta upp-
hävdes av Mark- och miljödomstolen. Förberedelser 
pågår för att återuppta detaljplanearbetet under 
våren 2015, tillsammans med detaljplanen för 
kvarter 4. Detaljplanen 423 Dyarne 5:98 med flera 
har vunnit laga kraft.

Administrativa avdelningen
It-enheten
Under året har skolorna gått över till Office365 
som är en molntjänst som möjliggör dokumentdel-
ning och informationsutbyte mellan skolor-perso-
nal-elever-föräldrar.

System för att hantera överbelastningsattacker 
mot kommunens datanät har installerats för att 
öka tillgängligheten både intern och externt.

Kansli
Kansliet har under 2014 arbetat med upphand-
lingen av ett nytt ärendehanteringssystem samt 
bistått valnämnden i arbetet med att genomföra 
val till Europaparlamentet samt val till kommun, 
landsting och Riksdagen.

Upphandlingsenheten
Kommunfullmäktige antog en ny upphandlingspo-
licy och nya riktlinjer för upphandlingsverksamhe-
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ten i kommunen december 2013. Samtliga chefer 
har fått information och ett flertal utbildningar 
har genomförts till personal i verksamheten 
utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Direktupphandlingsgränsen har höjts till följd av 
en förändring i Lagen om offentlig upphandling.

Ekonomienheten
Ekonomienheten har under året medverkat i ett 
jämförelseprojekt där äldreomsorgen har jämförts 
med Knivsta kommun. Vidare har ett arbete 
genomförts där Västerängsskolans och Futurum-
skolans kostnader har genomlysts och jämförts.

Två bostadsrättsföreningar har avvecklats under 
året, där kommunen tillsammans med Riksbyggen 
och Byggnads ägt två fastigheter där kommunens 
äldreomsorg och LSS-verksamhet bedrivit verk-
samheten. Fastigheterna har sålts från bostads-
rättsföreningarna till Håbohus AB. Avveckling av 
bostadsrättsföreningarna har skett genom att 
föreningsstämmor beslutat om att föreningarna 
ska gå i likvidation vilket beräknas avslutas under 
2015.

Under året har ekonomienheten tillsammans med 
en extern konsult genomfört en ekonomiutbildning 
för kommunens samtliga chefer med budgetansvar.

Kommunikationsenheten
Under året har bygget av en ny webbplats och ett 
nytt intranät påbörjats. Målet är att göra det 
lättare för alla att besöka och ta del av information 
oavsett om man använder en dator, mobiltelefon 
eller surfplatta. Lansering är planerad till våren 
2015.

Kommunens närvaro i Sociala medier har utveck-
lats för utökad information och dialog med allmän-
heten. Vid årets slut har kommunens facebooksida 
900 följare som får daglig information om nyheter 
och driftsstörningar samt svar på sina frågor. 
Håbo kommun informerar och svarar även på 
frågor via Twitter. Under året startade vi även upp 
vår närvaro på Instagram i samband med Håbo 
festdag.

Under året har ett projekt för att öka antalet 
kommunala e-tjänster påbörjats. Nio månader in i 
projektet har ett 25-tal nya tjänster startats. 
Totalt erbjuds nu ett 60-tal e-tjänster.

Kontaktcenter
Under året har kontaktcenter utökat servicenivån 

genom att även svara på följande områden för en 
utökad servicenivå till medborgarna: Skuld och 
budgetrådgivning, konsumentvägledning, fader-
skapserkännande samt kundtjänst för VA/avfall.
Kontaktcenter besvarar nu även kommunens 
inkomna e-postmeddelanden samt synpunkter.

En positiv effekt av kontaktcenters utveckling, är 
att fler samtal kan besvaras direkt av kontaktcen-
ter. 

Kultur och livsmiljö 
Finskt förvaltningsområde har i år satsat på 
kurser i nybörjarfinska för ungdomar och svensk-
språkig vårdpersonal samt på finsk kultur.

Vid uppföljningen av demokratidagen genomfördes 
en workshop utifrån ungdomarnas förslag med 
temat Mitt Centrum. Därefter har flera nya 
initiativ till föreningar skapats. 

Kulturmiljöprogrammet Håbo Mälarbygd att 
förvalta lanserades och årets Jan Fridegårdpris på 
100 000 kronor tilldelades Michel Wenzer, doku-
mentärfilmare och regissör.

Under hösten stängdes fritidsgården Verkstan då 
arbetsmiljön inte var tillräckligt bra. I samband 
med detta lade stiftelsen nattvandring.nu i Bålsta 
ner sin verksamhet. Trots detta möjliggjorde 
avdelningen så att de inplanerade föräldravand-
ringarna kunde genomföras med full uppslutning.

Håbo Festdag var välbesökt och uppskattat och 
Nationaldagen firandes i Skokloster i samarbete 
med Skokloster slott.

Biblioteket återinförde kvällsöppet på tisdagar och 
ökade därmed öppethållandet med fyra timmar i 
veckan. MiniInfoteket med information om funk-
tionshinder invigdes på biblioteket. Boklådor till 
21 förskolor har även skapats för att stimulera den 
läsfrämjande verksamheten på förskolorna.
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Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys

tkr
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Bokslut 

2014
Budget- 

avvikelse

Externa intäkter 5 285 6 314 5 830 -484

Interna intäkter 2 786 2 496 4 189 1 693

Summa intäkter 8 071 8 810 10 019 1 209

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhålls-
material

-20 215 -22 552 -21 482 1 070

Personalkost-
nader

-45 479 -50 659 -51 567 -908

Övriga kostna-
der

-22 306 -23 088 -21 895 1 193

Interna kostna-
der

-14 865 -14 945 -15 480 -535

Summa kost-
nader

-102 865 -111 244 -110 424 820

Resultat -94 794 -102 434 -100 405 2 029

Kommunstyrelsens verksamhet kostade 100,4 mkr 
vilket är 2,0 mkr mindre än budgeterat.

Externa intäkter är lägre än budgeterat eftersom 
exploateringsöverskott inte bokförs här. Intäkter-
na är dock högre än föregående år främst till följd 
av statsbidrag för valen till EU-parlament, riks-
dag, landsting och kommun.

Interna intäkter har ökat och är högre än budget 
när administrativa kostnader har debiterats 
taxefinansierade verksamheter i högre grad. 
Kostnad för sommarjobbsverksamheten har debite-
rats andra förvaltningar vilket också ökar de 
interna intäkterna.

Ökningen på köp av verksamhet beror på den 
ökade ersättningen till räddningstjänsten. Över-
skottet mot budget kan hänföras till att föreningar 
inte sökt och beviljats bidrag i förväntad utsträck-
ning.

Personalkostnaderna har ökat från föregående år 
på grund av personalavvecklingskostnader och en 
satsning på att utöka kontaktcenter samt utveckla 
e-tjänster. Underskottet mot budget beror på valen 
som gett extra personalkostnader finansierat av 
statsbidrag.

Under övriga kostnader finns oanvänt anslag till 
kommunstyrelsens förfogande, 900 tkr vilket 
medför överskott.

Driftredovisning

tkr
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Bokslut 

2014
Budget- 

avvikelse

Övergripande 
verksamheter

-2 544 -3 111 -2 737 374

Kommun- 
styrelsen

-2 446 -3 268 -2 206 1 062

Kommun- 
direktören

-23 347 -25 790 -25 429 361

Administrativa 
avdelningen

-22 388 -24 565 -24 204 361

Kommunikation 
och service

-8 795 -9 193 -8 837 356

Plan- och 
utvecklings-
avdelningen

-5 706 -4 910 -5 389 -479

Personal- 
avdelningen

-6 102 -6 546 -6 509 37

Kultur och 
livsmiljö

-23 465 -25 051 -25 094 -43

Summa -94 793 -102 434 -100 405 2 029

Kommunstyrelsens verksamhet har överskott mot 
budgeten med 2,0 mkr. Det beror i huvudsak på 
att kommunstyrelsen använt 4,1 mkr av budgete-
rade 5,0 mkr till förfogande samt att kommundi-
rektörens buffert på 1,1 mkr inte har behövt 
användas. Plan och utvecklingens underskott på 
0,5 mkr beror på att överskott från exploatering nu 
bokförs på separat verksamhet.

Nettokostnaden har ökat med totalt 5,6 mkr från 
föregående år varav löneökningar utgör 700 tkr. 
Bidraget till räddningstjänsten, under kommundi-
rektörens stab, har ökat med 1,3 mkr. IT-avdel-
ningens licenskostnader med mera har ökat med 
700 tkr. Försäkringskostnaderna har ökat med 
600 tkr. Den under år 2013 vakanta tjänsten som 
kulturchef har tillsatts.

Investeringar

tkr
Bokslut 

2013
Budget 

2014
Bokslut 

2014
Budget- 

avvikelse

Inkomster

Utgifter -2 198 -4 154 -3 420 734

Summa -2 198 -4 154 -3 420 734

Årets största investering är IT-investeringar för 
1,6 mkr i bland annat ett system för automatisk 
kontohantering, nytt system för datalagring och 
utökning av kapacitet, utbyggnad av infrastruk-
tur, utbyte av brandväggar samt hårdvara för 
skydd mot DDOS-attacker. Stationshuset har 
förvärvats från Håbohus AB för 1,3 mkr som ett 
led i exploateringen av Bålsta centrum. I projektet 
med nytt ärendehanteringssystem kommer utgif-
terna senare, varför återstående 1 546 tkr i budget 
ska föras över till år 2015. Budget för voteringsut-
rustning 150 tkr överförs också eftersom det sker i 
samband med ärendehanteringssystemet. Överfö-
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ring av budget för återstående del av skyltprogram 
40 tkr och samt utrustning till teatern 65 tkr.

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

koMMUnstyRElsEns Mål: Ett ökat 
engagemang hos Håbo kommuns 
ungdomar att delta och engagera sig i 
samhällsutvecklingen

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Antalet skolklassrepresentanter 
på ungdomsdemokratidagen 
ökar.

80% 80%

Demokratidagen genomfördes i oktober med temat 
Mitt Centrum. I år deltog 100 personer varav 70 
ungdomar. Totalt tog man fram 15 handlingspla-
ner i områden som de unga anser viktiga för en 
positiv utveckling av Bålsta centrum. Vid årets 
ungdomsdemokratiska hearing, gick man igenom 
handlingsplanerna och överlämnade dessa till 
politikerna och kommunens förvaltningar. Genom 
en utveckling av den på Demokratidagen efterföl-
jande hearingen har handlingsplanerna och även 
angränsande frågeställningar fördjupats innan de 
överlämnas till politik och förvaltning. Kommu-
nens förvaltningar har nu att inarbeta ungas 
förslag i arbetet inför budget 2016. En viktig 
utveckling är här att tjänsteskrivelser tar med 
någon form av barn- och ungdomskonsekvensana-
lys.

Fritidsgårdarna utvecklar kontinuerligt former för 
ungas inflytande och delaktighet. Några formella 
”Gårdsråd” har inte inrättats.

koMMUnstyRElsEns Mål: Barn och unga 
ska erbjudas meningsfulla kulturupplevel-
ser och fritidsaktiviteter

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Medborgarnas nöjdhet med 
kulturverksamheten

55 61

Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att 
uppfyllas. De resurser och prioriteringar som är 
gjorda 2014 har inte bidragit till att öka medbor-
garnas nöjdhet kring kulturverksamheten.

SCBs medborgarundersökning visar att invånarna 
i Håbo kommun är mindre nöjda med kulturverk-
samheten än i genomsnittskommunen.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för  
Håbo kommun ska öka

koMMUnstyRElsEns Mål: Håbo kom-
muns interna och externa kommunikation 
ska förbättras.

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Förtroendet för Håbo kommun, 
enligt SCBs medborgarundersök-
ning, ska förbättras ytterligare.

47 50

Medborgarna i kommunen mer 
nöjda med kommunens informa-
tion än vid föregående medbor-
garundersökning.

53 60

Medborgarna upplever att 
möjligheten att påverka kommu-
nen har ökat.

42 47

Jämfört med tidigare medborgarundersökning har 
betygen för förtroende, information och möjlighet 
till påverkan blivit något lägre än våren 2013. 
Håbo kommun ligger dock fortfarande på genom-
snittsvärden eller något över genomsnittsvärden 
för samtliga kommuner i landet.
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Ytterligare insatser har gjorts för att tillgodose 
medborgarnas informationsbehov i både tryckta 
och digitala kanaler, på både svenska och finska. 
 En utökad kommunikation via exempelvis Face-
book har lett till både god spridning av informa-
tion, snabbhet och möjlighet till återkoppling. Att 
proaktivt arbeta med media har även bidragit 
till god synlighet i lokal och regional media. Den 
interna kommunikationen underlättas av det tidi-
gare lanserade intranätet.

koMMUnstyRElsEns Mål: Håbo  
kommuns verksamheter ska präglas av ett 
bra bemötande och en hög tillgänglighet

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Medborgarna upplever att 
kommunens bemötande och 
tillgänglighet har förbättrats.

55 63

Medborgarundersökningen från våren 2014 visar 
att medborgarnas uppfattning om verksamheter-
nas tillgänglighet och bemötande har tagit ett litet 
steg tillbaka från förra undersökningens framgång 
inom området. Håbo kommun bedöms dock fortfa-
rande ligga på samma nivå som övriga kommuner.

koMMUnstyRElsEns Mål: Håbo  
kommuns attraktionskraft som  
arbetsgivare ska öka

Uppfylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Andel tillsvidareanställda ökar. 91% 90%

Andel heltidsanställda kvinnor 
ökar

81,8% 76%

Sjukfrånvaron minskar 6,7% 5%

Andel avslutade anställningar 
minskar

12,4% 10%

Håbo kommun ska erbjuda sina medarbetare goda 
anställningsvillkor. Dit hör att erbjuda trygga 
anställningsformer, att erbjuda heltidstjänster 
alternativt önskade sysselsättningsgrader, verka 
för hälsosamma arbetsplatser med god arbetsmiljö 
fysiskt, psykiskt och med en rimlig arbetsbelast-
ning. För att kunna rekrytera de bästa medarbe-
tarna ska kompetensbaserad rekrytering tilläm-

pas, kompetensutveckling till medarbetarna 
erbjudas, ledarprogram, aspirantutbildning och 
mentorprogram genomföras.
Under 2014 har andelen tillsvidareanställda ökat 
till 91,1 procent och andelen heltidssysselsatta 
kvinnor har ökat med drygt 6 procentenheter till 
81,8 procent.

Sjukfrånvaron har ökat till totalt 6,7 procent och 
andelen avslutade tillsvidareanställningar utgör 
12,,4 procent av totalt antal anställda.

Kompetensförsörjningsåtgärder enligt framtagen 
plan för 2014 har genomförts.

kommunfullmäktiges mål: håbo kommun ska vara 
en hållbar tillväxtkommun

koMMUnstyRElsEns Mål: Håbo kommun 
driver ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart samhällsbygge som strävar 
efter hög tillgänglighet, trygghet och 
attraktivitet för alla

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

SCBs betygsindex över hur 
många invånare som rekommen-
derar vänner och bekanta att 
flytta till kommunen har ökat 
markant. Den höga nivån 
bibehålls 2014.

65 68

Betygsindexet i SCBs medborgar-
undersökning visar att invånarna 
blivit mer positiva till möjligheten 
att få ett arbete inom rimligt 
avstånd.

51 60

SCBs medborgarundersökning 
visar att invånarna upplever att 
boendemöjligheterna i kommu-
nen förbättrats.

56 60

SCBs medborgarundersökning 
visar att invånarna känner sig mer 
trygga och säkra än  i föregå-
ende undersökning.

58 60

Invånarna upplever att kultur- 
och fritidsmöjligheterna är bättre 
än i tidigare medborgarunder-
sökningar.

54 58
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Vårt Håbo 2030
Vårt Håbo 2030 är kommunens nya vision som 
antogs i mars 2014. Den nya visionen har fyra 
inriktningar som pekar ut riktningen för 
kommunens kommande utveckling. Vårt Håbo 
2030 ska vara en tydlig strategisk utgångs-
punkt för organisationens styrning, målformu-
lering och uppföljning. Enligt  
Vårt Håbo 2030 ska vi vara en aktiv part i 
Mälardalen, en Mälarkommun nära natu-
ren, en levande småstad samt ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart.

Bostadsförsörjningsprogram
Under hösten 2014 antog kommunfull-
mäktige bostadsförsörjningsprogrammet, 
ett verktyg för den långsiktiga och strate-
giska planeringen och utvecklingen av 
bostäder i kommunen. Vårt Håbo 2030 
har varit tongivande i arbetet med att 
ta fram bostadsförsörjningsprogramet. 
Programmet innehåller bland annat 
riktlinjer för hur bostadsbyggande och 
utveckling av det befintliga beståndet ska 
bli mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt håll-
bart.

Uthållig kommun
Håbo kommun deltar i det av Energimyndigheten 
finansierade projektet Uthållig kommun (2011-
2014). Energimyndigheter genomför som en del i 
det arbete utbildningsinsatser för planerare i 
deltagande kommuner för att öka kompetensen för 
hur hållbarhetsaspekter kan komma in tidigt i 
planskedet. Projektet avslutades under 2014.

Miljöstrategi
Under hösten 2014 skedde den politiska bered-
ningen av Håbo kommuns miljöstrategi – en 
strategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo 
kommun. Den väntas antas av Kommunfullmäk-
tige i mars 2015. Miljöstrategin innehåller tre 
fokusområden: fossilbränslefri kommun, giftfri och 
resurseffektiv kommun och naturmiljöer med 
mångfald. Strategin blir vägledande för kommu-
nens kommande hållbarthetsarbete.

Testresenärer
Under hösten 2013 och våren 2014 genomförde 
Håbo kommun tillsammans med Landstinget 
Uppsala län ett testresenärsprojekt där bilpend-
lande anställda i Håbo kommun fick möjlighet att 
prova på kollektivtrafiken under en månad. 22 
personer deltog. Kommunen och landstinget 
planerar ytterligare en insats under våren 2015.

Kultur- och fritid
En tydlig strategi för Håbo 
kommuns kultur- och fritidsliv saknas. Priorite-
ringar inom området görs vilket kommer att bidra 
till ett betygsindexet kan bibehållas snarare än 
öka.

Kommentar till måluppfyllnaden
Trots de genomförda och pågående åtgärderna 
ovan bedöms sammantaget målet inte vara   
uppnåt. Detta då nyckelindikatorerna inte når upp 
till måltalen som var satta för 2014.

Det som troligtvis kommer att påverka utfallet 
positivt kommande år är byggnationen av nya 
bostäder och arbetsplatser. Detta påbörjades i 
slutet av 2014 (Frösundavik) och kommer att 
fortsätta under 2015 (Glastomten).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vårt 
HÅBO  2030
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Viktiga förändringar och trender

Personalavdelningen
Att klara framtida kompetensförsörjningsbehov 
inom vissa nyckelområden i konkurrens med 
andra kommuner och privata arbetsgivare kommer 
att vara en fortsatt utmaning för Håbo kommun. 
Då kommunen rekryterar ca 200 medarbetare 
årligen är det viktigt att i den kvalitetssäkrade 
rekryteringsprocessen finna rätt medarbetare.

Under senare år har antalet avgångar av tillsvida-
reanställda ökat märkbart. Både pensionsavgång-
arna och andelen nyanställda som avslutar sin 
anställning redan inom 12 månader är högt. Att 
lyckas behålla goda medarbetare är en utmaning 
för kommunens verksamheter.

Sjukfrånvaron har ökat något även under 2014, en 
trend som finns i hela landet.

Plan och utvecklingsavdelningen
Expansion i Mälardalen
Inflyttningen till Stockholm och Mälardalen 
fortsätter med ca 30 000-40 000 personer per år.
Denna expansion kräver ett ökat behov av plane-
ring, infrastruktur och bostadsbyggande.

Håbo kommun fortsätter att kopplas samman med 
Stockholm, dess kulturliv och arbetsmarknad och 
därmed intresset för planläggning och exploate-
ring med mera. Intresset för den pågående mark-
anvisningstävlingen Bålsta centrum har varit en 

indikator på detta.

Ändrade regler i plan- och bygglagen
Riksdagen har beslutat om ändrade regler i plan- 
och bygglagen och om en ny lag om kommunala 
markanvisningar från och med 150101. Dessa har 
stor betydelse för kommunerna när det gäller 
exploateringsavtal och markanvisningar.

De nya reglerna innebär i de här delarna i huvud-
sak:
1. Definition av begreppen exploateringsavtal och 
markanvisning.
2. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att göra markanvisningar.
3. Krav på kommunala riktlinjer för kommuner 
som avser att ingå exploateringsavtal som rör 
genomförandet av detaljplaner.

Administrativa avdelningen

IT-enheten
Ett ökat hot mot IT-system i samhället kräver 
kontinuerlig omvärldsbevakning för att följa vilka 
metoder och typer av angrepp som är vanligast. 
Under 2014 har överbelastningsattacker varit 
riktade mot flera stora och mindre företag. Attack-
erna har även varit riktade mot Håbo kommun. 
En trend är att attacker av olika slag blir mer 
lättillgängliga för dem som vill köpa sådana 
tjänster.

Kansli
Generellt sett fortsätter digitaliseringen av infor-
mation och utveckling av informationsteknik samt 
informationssystem. De ställer krav på samtliga 
offentliga aktörer i Sverige. För kansliet innebär 
denna utveckling att det ställs större krav på 
öppenhet, transparens och flexibilitet i kommu-
nens ärendehantering.

Kommunallagen har ändrats med följden att 
kommunfullmäktige tillträder cirka två veckor 
tidigare än tidigare år. Likaså har kommunalla-
gen ändrats avseende partistöd som kommunen 
betalar till de politiska partierna. Det finns nu en 
möjlighet att inte betala ersättning för så kallade 
tomma stolar i fullmäktige.

För kansliet har den tekniska utvecklingen inom 
e-arkivområdet inneburit att det nu finns möjlighe-
ter att arbeta med en så kallad digital ärendeked-
ja. Där ärenden inkommer, handläggs och arkive-
ras helt digitalt. Det möjliggör kostnads-
besparingar i form av minskade lokalbehov för 
närarkiv och mellanarkiv. Det möjliggör också en 
enklare återsökning av information för medarbe-
tare som allmänhet.

Upphandlingsenheten
En tydlig trend är att upphandlingar går mer mot 
e-upphandling och e-handel. Håbo kommun ligger 
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i framkant inom den kommunala verksamheten. 
Kommunen deltar i SKLs (Sveriges kommuner och 
landstings) arbetsgrupp för framtida standarder 
inom e-handeln för att förenkla och effektivisera 
processen. En väl fungerade e-handel säkerställer 
att inköpen effektiviseras och kvalitetssäkras. 
Beställda varor och tjänster följer uppgjorda 
avtalskontrakt. Fakturorna ordermatchas i 
systemet så att fakturor stämmer med gjorda 
beställningar.

Fler och fler offentliga upphandlingar börjar också 
ställa mera miljö- och sociala krav.

Upphandlare har blivit definierad som ett av flera 
bristyrken med stor påverkan på tillväxten för 
samhället. Håbo kommun deltar tillsammans med 
andra kommuner i regionen för att stärka arbets-
givarevarumärket. Håbo kommuns upphandlings-
chef är kommunen representant i styrgruppen.

Kontaktcenter
Fler och fler kommuninvånare vill ha en snabb och 
tillgänglig hjälp av sin kommun. Kontaktcenter 
tillgodoser det behovet genom att vidareutbilda sig 
och ta över fler och fler ärenden som på ett lätt och 
snabbt sätt hjälper kommuninvånarna.

Ekonomienheten
En tydlig trend är att kommunerna allt mer 
jämför både verksamheternas kostnad och resultat 
med andra kommuner.

I många kommuner ökar andelen äldre i befolk-
ningen, vilket gör att kommunen behöver förändra 
sin resursfördelning. Frågor som är aktuella hos 
ett flertal kommuner är:
• Hur kommunen kan styra om resurser mellan 

olika verksamheter.

• Hur kommunen kan tydliggöra skillnaden 
mellan beräkningsunderlag och politik,

Hur resursfördelningen kan kopplas till plane-
ringsprocessen och uppföljningen. 
Kommunikationsenheten 
Hälften av de yngre anser att internet har gjort 
det lättare att förstå politik, jämfört med en tredje-
del av de medelålders och en fjärdedel av de äldre.

Yngre människor söker även mer aktivt efter 
politisk information på internet. Hälften gör det 
någon gång och var fjärde gör det åtminstone 
någon eller några gånger i veckan.

Idag använder 73 procent smarta mobiler, och 69 
procent kopplar upp sig till internet via mobilen. I 
åldrarna över 55 år har dock intresset för de 
smarta mobilerna varit svagt.

Tiden som ägnas åt sociala nätverk har 2014 ökat i 
alla åldersgrupper. Årets raket är Instagram som 
har ökat från 15 procent 2013 
till 28 procent 2014. En av 
fem använder Twitter, men 
Facebook är fortfarande i 
särklass populärast och 
används nu av 68 procent av 
svenskarna.

De senaste fem åren har drygt åtta av tio som 
använder internet handlat över nätet. Utslaget på 
hela befolkningen motsvarar det tre av fyra 
svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med 
andra länder i Europa och världen. Sverige ligger 
högst i Europa tillsammans med Storbritannien, 
Danmark och Norge.

Allt detta ställer krav på kanalval, att göra 
informationen tillgänglig för alla och att kommuni-
cera där medborgarna befinner sig. Det ökande 
användandet av mobila enheter och surfplattor är 
en av orsakerna till att Håbo kommun bygger ett 
nytt intranät och en ny webbplats som anpassas 
efter den enhet man använder. Kommunens 
satsning på e-tjänster går även hand i hand med 
Svenskarnas ökande e-handel.

Kultur- och livsmiljö
Den 1 januari 2014 kom en ny bibliotekslag som 
ställer större krav på biblioteken.

De senaste årens utveckling inom områdena 
kultur, information och lärande utmanar folkbib-
liotekens traditionella roll och ställer intressanta 
frågor kring folkbibliotekens uppdrag, kärnverk-
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samhet och därmed bibliotekarierollen. 
Det innebär nya möjligheter att utveckla bibliote-
ken till moderna arenor för kultur, delaktighet och 
eget skapande.

Verksamheten måste inkludera och skapa tillsam-
mans med kommuninvånarna och besökarna. 
Detta påverkar arbetsmetoderna när det egna 
engagemanget och berättelsen är i fokus. Det är 
viktigt att utveckla en kultur som bygger på det 
som är viktigt här på hemmaplan.

Det finns oro över en drogliberal trend hos ungdo-
mar och vuxna. Statistik visar att alkoholkonsum-
tionen minskar samtidigt som socialtjänst, skola 
och polis uppmärksammat ökat bruk av Cannabis/
Spice och andra internetdroger.

Digitalt utanförskap är stort. Det finns fortfaran-
de stora kostnader att spara för samhället genom 
att fler blir digitalt delaktiga, men allra främst 
handlar det om den demokratiska rättigheten att 
vara en del av samhället.

Ett Makerspace är en fysisk plats och digital 
arena, där många intressen möts. Traditionellt 
hantverk och teknik. En stor rörelse även interna-
tionellt, inte minst i USA.

Plan för valfrihet och konkurrens
Kommunstyrelsen har inte, och har heller inte 
planerat att, konkurrensutsätta några av sina 
verksamheter under 2014.
Kommunstyrelsen bedriver all verksamhet i egen 
regi.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i 
organisationen och fastställt tretton internkon-
trollmoment för att minska riskerna. Arbetet med 
den interna kontrollen genomfördes, med ett 
undantag, enligt fastlagd plan och visade inte på 
några allvarliga brister som inte anses kunna 

hanteras med åtgärdsplan.
Vissa åtgärder kräver ett kommunövergripande 
arbete och kommer att genomföras och följas upp 
ytterligare under 2015. Bland annat har inte 
prognostillförlitlighet från nämnderna varit 
tillfredställande och behöver förbättras. Skol-
nämnden, socialnämnden och överförmyndar-
nämnden har i bokslutet för år 2014 uppvisat 
negativ resultat om 7,9 mkr. I delårsbokslut 
redovisade dessa nämnder ett befarat underskott 
om 12,2 mkr. I bokslutet blev utfallet för dessa 
nämnder 4,3 mkr lägre. Kontrollen av inlämnade 
uppgifter som ligger till grund för Kommunens 
Kvalitet i korthet (KKiK) visar på brister i data-
lämning till andra myndigheter, SCB med flera. 
En kommunövergripande analys och sammanställ-
ning över vilken verksamhet som rapporterar vad 
till vem och när kommer att tas fram och en 
löpande internkontroll av inrapporterad data 
kommer att tas fram under 2015 för minska 
riskerna för felaktig rapportering. 

Vid kontroll av fakturahantering (leverantörsfak-
turor, resor, utbildning, representation och First 
Card) har vissa brister uppmärksammats och har 
kunnat åtgärdas genom kompletterande underlag 
eller attest av överordnad chef. I ett fåtal fall har 
inte kvitto inkommit och motsvarande belopp har 
då dragits från lön. Verkställigheten av politiskt 
fattade beslut kontrollerades och kontrollen visar 
att graden av verkställigheten skiftar. Åtgärder 
och fortsatt kontroll kommer att ske under 2015.

Kontrollmomentet kring uppstart av krislednings-
nämnd är ej genomfört enligt plan då byte av 
ledamöter skett till följd av höstens kommunalval.
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Uppdrag och ansvarsområde
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns-
myndighet som har ett tydligt myndighetsansvar. 
I sitt ansvar om myndighetsutövning utgår nämn-
den alltid från ett medborgarperspektiv och en 
politisk styrning som sker inom berörda lagars 
utrymme. Nämndens uppdrag bygger dock huvud-
sakligen på kommunfullmäktiges beslut om inrikt-
ning, verksamhet och ekonomi. Det gör att nämn-
den verkar utifrån de resurser som 
kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.

Överförmyndarnämnden ansvarar för handlägg-
ning av överförmyndarärenden i Håbo kommun 
och driver sin verksamhet enligt uppdrag från 
kommunfullmäktige

Årets händelser
Ensamkommande flyktingbarn är en ny målgrupp 
för nämndens verksamhet. Det beror delvis på ny 
lagstiftning men också på att Migrationsverket 
använder ett boende för flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn i Håbo kommun.

Nämnden har via lokalpress och kommunens 
webbplats annonserat och rekryterat 15 nya gode 
män och förvaltare. Av dessa personer har sex 
stycken ett särskilt intresse för att vara gode män 
för ensamkommande flyktingbarn.

I enlighet med sina mål har nämnden färdiggran-
skat 115 av 127 inskickade årsräkningar. Över 95 
procent av komplett inskickade ansökningar om 
uttag behandlades inom tre arbetsdagar.

Förordnandet av godmanskap för ensamkomman-
de barn har upp 95 procent avklarats inom tre till 
fyra arbetsdagar.

Nämnden har förstärkt personalstyrkan med en 
anställd på halvtid som jobbade under tiden 15 
mars - 8 november 2014.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 98 100 98 -2

Interna intäkter 0 0 0 0

Summa intäkter 98 100 98 -2
Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

0 0 0 0

Personalkostnader -1 097 -1 194 -1 377 -183

Övriga kostnader -98 -27 -83 -56

Interna kostnader -1 0 -2 -2

Summa kostnader -1 196 -1 221 -1 462 -241
Resultat -1 098 -1 121 -1 364 -243

I verksamheten redovisas högre kostnader för 
personal då fler ärenden tillkommit vilket ger en 
ökad kostnad för arvoden. Antalet ärenden har 
under året varit fler än budgeterat, även antalet 
ärenden som gäller ensamkommande flyktingbarn. 
Verksamheten har också under cirka en månad 
använt sig av tillfällig personal vilket medfört 
något högre kostnader än budgeterat.

Verksamheten redovisar en högre kostnad för 
övriga kostnader. Dessa kostnader omfattar 
utbildningar inom området god man och förvaltare 
samt utbildningsmaterial.

Överförmyndarnämnden
Sammanfattning
Under året har överförmyndarnämnden rekryterat 15 
nya gode män och förvaltare, däribland sex stycken 
avsedda för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndarnämndens resultaträkning visar ett un-
derskott på 243 tkr som beror på högre kostnader än 
beräknat. Det ökande antalet ärenden har medfört 
högre kostnader dels för personal och dels uppdrags-
tagande ställföreträdare. Verksamheten har även un-
der två månader anlitat tillfällig personal för granskning 
av årsräkningar.
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Investeringar
tkr Bokslut 

2013
Budget 

2014
Bokslut 

2014
Budget- 

avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -9 0 0 0

Summa -9 0 0 0

Inga investeringar har gjorts under året.

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

övERföRMyndARnäMndEns Mål: 
Beträffande barn och ungdomar har 
överförmyndarnämnden som målsättning 
att säkerställa rättssäkerheten och mot-
verka eventuell rättsförlust för denna 
grupp.

Uppfyllt

I relation till detta mål har överförmyndarnämn-
den arbetat bland annat med att utöva tillsyn över 
föräldrar och vårdnadshavare, vilka har barn och 
ungdomar som har egna ekonomiska och/eller 
rättsliga intressen.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka.

övERföRMyndARnäMndEns Mål: 
Överförmyndarnämnden har som mål att 
upprätthålla rättsäkerheten för de svaga 
och utsatta kommuninvånarna, samt 
säkerställa bästa resultat och kvalitet i 
sina arbeten utifrån gällande lagstiftning 
och invånarnas behov av och krav på 
välfungerande verksamhet.

Uppfyllt

Den förstärkning som gjorts på enheten innebär 
bättre förutsättningar för att möta både huvud-
män och gode män/förvaltares behov av rättssäker 
handläggning och stöd i utförandet av uppdraget.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun.

övERföRMyndARnäMndEns Mål: 
Överförmyndarnämnden ska upprätt-
hålla rättssäkerheten för målgruppen. Uppfyllt

Överförmyndarnämndens verksamhet förstärker 
rättsäkerheten för målgruppen genom rekrytering 
och utbildning av fler ställföreträdare.

Viktiga förändringar och trender
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande 
med flera har ändrats i syfte att få en jämnare 
fördelning av mottagandet av ensamkommande 
barn över landet. Lagändringen ger Migrationsver-
ket utökade möjligheter att ålägga kommuner med 
skyldighet att ordna boende för ensam kommande 
barn. Antal ensamkommande flyktingbarn förvän-
tas öka under 2015.

Intern kontroll
Uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi 
har skett varannan månad genom rapportering 
vid överförmyndarnämndens sammanträde.
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Uppdrag och ansvarsområde
Tillståndsnämnden ska fullgöra kommunens 
myndighetsutövande uppgifter inom bygg- och 
miljöområdet, ansvara för de kart- och mättek-
niska uppgifterna i kommunen (geografiska 
informationssystem, adressärenden och lägenhets-
register) samt sköta handläggning av bostadsan-
passningsbidrag.

Uppdraget innebär också att nämnden eftersträ-
var en hållbar utveckling för miljö och medborgare 
liksom en säker hantering av kommunens livsmed-
el.

Inom byggnadsväsendet ansvarar nämnden för 
bygglov, förhandsbesked, anmälan och strand-
skydd inom ramen för gällande lagstiftning inom 
plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande 
lagstiftning.

Nämndens uppdrag inom miljöområdet omfattar 
prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, 
till exempel miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen. I miljöbalken 
ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska 
produkter, förorenad mark, områdesskydd, avfall 
och producentansvar med mera.

Tillsyn och kontroll för att säkerställa lagar, 
domar och beslut är en stor del av nämndens 
uppgifter inom såväl bygg- som miljöområdet. 

Inom nämndens ansvar ligger även medverkan i 
kommunens fysiska planering, allmän intressebe-
vakning inom verksamhetsområdena samt infor-
mation och rådgivning till invånare, byggherrar, 
företag och verksamheter.

Årets händelser
Året inleds med tillkomsten av en ny förvaltning 
– bygg- och miljöförvaltningen – och tillsättningen 
av en ny förvaltningschef. Det är organisationsför-
ändringar som leder till utökat personal- och 
budgetansvar för tillståndsnämnden. Kommun-
fullmäktige beslutar också att tillståndsnämnden 
byter namn till bygg- och miljönämnden (från och 
med januari 2015).

Håbo kommun ska införa ett nytt höjddatasystem 
(RH 2000). Under året genomfördes mätningar i 
Bålsta. Förberedelser görs också för ett fortsatt 
arbete med kommunens norra delar (främst 
Krägga och Skokloster).

Nyheter i plan- och bygglagen med de bygglovbe-
friade Attefallshusen gjorde att bygglovsavdelning-
en anordnar fem tillfällen med drop-in mottagning 
i kommunhuset. Ett hundratal medborgare tog den 
här möjligheten att ställa frågor direkt till hand-
läggarna.

Förvaltningen medverkar vid frukostmöte för 
företagare och årets Håbomässa. Detta innebar 

Tillståndsnämnden
Sammanfattning
Från och med verksamhetsår 2014 har tillståndnämn-
den fått ett utökat ansvar. Det här innebär bland annat 
arbetsgivaransvar och budgetansvar för bygg- och 
miljöförvaltningens verksamhet. Den nya organisatio-
nen tilldelades en budget på 9,2 mkr (netto).

Tillståndsnämnden redovisar ett överskott på cirka 700 
tkr för år 2014. En förklaring är att intäkterna för bygglov 
och nämndens kart- och mättjänster har blivit högre 
än beräknat. Samtidigt som utfallet för vissa kostnader 
blivit lägre.

Håbo kommun ska införa ett nytt höjddatasystem (RH 
2000). Under året har mätningar gjorts i Bålsta.  Nyheter 
i plan- och bygglagen med de bygglovsbefriade At-
tefallshusen gör att bygglovsavdelningen satsar extra 
på informationsinsatser (bland annat ett antal tillfäl-
len med öppet hus) under året. Ett antal medarbe-
tare medverkar vid utbildningstillfällen som syftar till att 
förbättra förvaltningen av natur- och vattenresurser i 
kommunen.



Til
lst

ån
ds

nä
m

nd
en

TillståndsnämndenHåbo kommun årsredovisning  2014 63

möjligheter till informationsutbyte mellan kommu-
nens företagare och förvaltningens medarbetare.

Miljöavdelningen ser till att genomföra en radon-
kampanj med information och utställning i Bålsta 
centrum tillsammans med Länsstyrelsen. Möjlig-
heterna till bostadsanpassning uppmärksammades 
under höstens seniordag i Bålsta centrum.

I slutet av april deltar miljöavdelningen tillsam-
mans med enheten för vatten och avlopp (VA) i 
Svenskt vattens kampanj för biltvättar, en insats 
som syftar till att få fler hushåll att tvätta bilen på 
en biltvättanläggning med eget reningsverk.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 4 104 4 316 4 370 54

Interna intäkter 1 231 12 800 788

Summa intäkter 5 335 4 328 5 170 842
Verksamhetsköp, 
bidrag, underhålls-
material

-2 337 -2 198 -2 220 -22

Personalkostnader -10 865 -9 982 -10 191 -209

Övriga kostnader -1 126 -1 919 -1 779 140

Interna kostnader -357 -175 -221 -46

Summa kostnader -14 685 -14 274 -14 411 -137
Resultat -9 350 -9 946 -9 241 705

De ökade intäkterna på intern nivå är större än 
budgeterat med anledning av flera nybyggnationer 
i kommunens egen regi. De minskade personal-
kostnaderna beror främst på tillfällig frånvaro av 
medarbetarna. Då verksamheten inte tar in 
vikarier så ökar inte de övriga kostnaderna i 
motsvarande utsträckning.

Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Tillståndsnämnden -230 -231 -212 19

Bygg-och miljöför-
valtningen stab

-3 803 -3 296 -2 884 412

Bostadsanpassning -2 801 -2 792 -2 787 5

Byggavdelningen -407 -1 459 -1 346 113

Miljöavdelningen -2 109 -2 168 -2 012 156

Summa -9 350 -9 946 -9 241 705

Miljöavdelningen gör ett överskott med anledning 
av att årets personalkostnader är lägre än budget. 
Detta beror på föräldraledighet, vård av sjuka 
barn samt tillfällig sjukdom hos personal.

Det sammanlagda utfallet för byggavdelningen 

innebär ett överskott. Under året har antalet 
bygglovsärenden varit många, vilket leder till att 
intäkterna klart överstiger budget. Samtidigt har 
personalkostnaderna stigit för att klara handlägg-
ningen.

Verksamheten inom mät/kart/GIS redovisar ett 
överskott. Detta beror på en större intäktsvolym 
än budgeterat samt en kostnadseffektiv uppgrade-
ring av databaserna.

Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -18 -15 -20 -5

Summa -18 -15 -20 -5
Bygg- och miljöförvaltningen gör 2014 en investe-
ring om 15 tkr avseende inköp av datorer. Behovet 
är dock större under det här verksamhetsåret och 
därför överskrids budget.

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande.

tIllståndsnäMndEns Mål: Barn och 
unga ska ges ökad delaktighet och 
kunskap om bygg- och miljöförvaltningens 
verksamhet.

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Informationstillfällen 2 2

Vid ett par tillfällen har bygg- och miljöförvalt-
ningen informerat barn och unga om sitt arbete. 
Syftet är att sprida kunskap till yngre målgrupper 
och i förlängningen skapa intresse för de yrkes-
grupper som finns hos förvaltningen.
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koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka.

tIllståndsnäMndEns Mål: Skapa en 
trivsam och effektiv arbetsplats där 
medarbetarna arbetar i god dialog med 
medborgare och företagare.

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Studieresa 1 1

Öppet hus 5 1

Under hösten genomför förvaltningen ett studiebe-
sök hos Örebro, 2013 års kvalitetskommun. 
Besökets syfte är att hämta inspiration från en 
kommun som bland annat utmärkt sig för god 
medborgardialog och e-tjänster. Det var också en 
möjlighet att främja medarbetarnas gemenskap.

Tillfällen med möjlighet för medborgare att träffa 
och ställa frågor direkt till handläggare bedöms 
som en möjlighet till ökat förtroende och dialog. 
Därför anordnade bygglovavdelningen fem kvällar 
med öppet hus. Dessa var välbesökta. Vid ett 
frukostmöte i Håbo Marknads regi gavs liknande 
tillfälle gentemot företagare. Dessutom deltog 
förvaltningen på Håbomässan i augusti.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun.

tIllståndsnäMndEns Mål: Stödja en 
effektiv och balanserad förvaltning av 
natur- och vattenresurser i kommunen.

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Ökad kompetens inom natur- 
och vattenvårdsfrågor

5 5

Ett antal medarbetare har medverkat vid utbild-
ningstillfällen med syfte att förbättra en effektiv 
och balanserad förvaltning av natur- och vattenre-
surser i kommunen. Förvaltningen har dessutom 
haft för avsikt att arrangera en förvaltningsöver-
gripande utbildning, främst kring vattenvårdsfrå-
gor. Enligt nuvarande plan genomförs utbildning-
en under 2015.

 

Viktiga förändringar och trender
Förändringar i plan- och bygglagen 
Från och med den 2 juli införs en del nyheter i 
plan- och bygglagen (PBL) för nya åtgärder som 
kan genomföras utan krav på bygglov. Syftet med 
ändringarna är att förenkla. Åtgärder som 
bygglovbefrias är tillbyggnad av bostadshus upp 
till 15 kvm, takkupor under vissa förutsättningar 
samt komplementbyggnad eller komplementbo-
stadshus om högst 25 kvm, så kallat ”Attefalls-
hus”. Ambitionen med just Attefallshus är att ge 
möjlighet till fler bostäder under enklare former. 
Det krävs ändå bygganmälan. Byggnationen får 
inte heller påbörjas utan startbesked. Sedan juli 
är det knappt 30 anmälningar som har inkommit, 
varav tre ärenden har utgjort mindre bostadshus, 
som så kallade komplementbostadshus.

E-tjänster
E-tjänsten för att söka bygglov, Mitt Bygge, har 
funnits sedan några år och vartefter tjänsten blir 
känd hos medborgarna, så används den alltmer. 
Förvaltningen har under perioden på olika sätt 
marknadsfört tjänsten mer aktivt. Den enklaste 
typen av självservice är ett elektroniskt formulär 
som går att fylla i och skicka in direkt via webben. 
Därför har under perioden arbete pågått med att 
göra om en del blanketter för att kunna fungera 
som e-tjänst. Till exempel har blanketten för 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag anpassats 
och ansökan om värmepump. Ett annat exempel är 
ett webbformulär som har lagts upp för att enkelt 
kunna rapportera om misstänkt matförgiftning.

Plan för valfrihet och konkurrens
Tillståndsnämnden har inte någon Plan för 
valfrihet och konkurrens mot bakgrund av att 
merparten av verksamheten handlar om myndig-
hetsutövning, som inte kan bli aktuell för konkur-
rensutsättning.

Intern kontroll
Planen för intern kontroll har haft fokus på ett 
15-tal områden som bedömts angelägna att sär-
skilt följa upp. Några av de mest angelägna 
områdena är bisysslor, avtalstrohet, avslut av 
gamla ärenden, processkartläggning av vissa 
ärendetyper samt rutiner kring arbetsmiljöarbete. 
I samband med årsbokslutet kommer ett separat 
ärende med en detaljerad uppföljning ske gentemot 
nämnden.
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Volymer och nyckeltal

Miljöavdelningen
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal inspekterade livsmed-
elsanläggningar

69 76 85 95

Antal inspekterade B- och 
C-anläggningar

29 23 20 22

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar

96 61 63 100

Antal nya enskilda avlopps-
anläggningar

27 29 24 30

Antal ärenden per handläg-
gare

178 168 163 160

Andel sända inspektionsrap-
porter inom 3 v (%)

97 90

Andel återkopplade klago-
målsärenden inom en vecka 
(%)

93 95

Andel påbörjade värme-
pumpsansökningar inom en 
vecka (%)

83 90

Antal inspekterade enskilda 
avloppsanläggningar
63 stycken enskilda avlopp har fått tillsyn, vilket 
är färre än planerat. Detta beror på att ordinarie 
inspektör är tjänstledig under en tid.

Antal ärenden per handläggare
Antalet ärenden som påbörjas under året är 699 
stycken. Detta motsvarar 163 ärenden per hand-
läggare.

Andel sända inspektionsrapporter inom 3 v (%)
Det är 97 procent av inspektionsrapporterna som 
skickas inom tre veckor efter utförd inspektion.

Andel återkopplade klagomålsärenden inom en 
vecka (%)
I 93 procent av klagomålsärendena kontaktas 
störningskällan och personen som framfört 
klagomålet får återkoppling inom en vecka.

Andel påbörjade värmepumpsansökningar 
inom en vecka (%)
Det är 83 procent av de inkomna värmepumpan-
sökningarna som börjat handläggas inom en 
vecka.

 
 
 
 
 
 
 

Byggavdelningen
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Produktivitet, st (ansök-
ningar/årsarbetare)

74 88,5 100 100

Produktivitet, st (beslut/
årsarbetare)

62 41 76 80

Handläggningstid, veckor 8,5 3 3,8 4

Kundnöjdhet, anges i % 
nöjda kunder för 2013 av 
alla tillfrågade, och i NKI-
tal för 2014

56 66 68 80

Antal beslut, st 246 292 342 300

Antal överklagade beslut, 
st

2 2 7 5

Produktivitet, st (ansökningar/årsarbetare)
Ärendevolymen ökar med 12 procent under året.

Produktivitet, st (beslut/årsarbetare)
Här återfinns alla bygglovrelaterade beslut, men 
också de nya startbeskeden för anmälningspliktiga 
Attefallsåtgärder.

Handläggningstid, veckor
Många enklare ärenden ligger på cirka två veckors 
handläggning medan mer komplicerade ärenden 
kan ta upp till sju veckor. Genomsnittlig handlägg-
ningstid är 3,8 veckor.

Kundnöjdhet, anges i % nöjda kunder för 2013 
av alla tillfrågade, och i NKI-tal för 2014
Resultatet för kundnöjdhet kommer från Stock-
holm Business Alliance, SBA (siffrorna för 2014 
omfattar perioden januari till och med oktober). 
Från och med 2014 ingår både företag och privat-
personer i undersökningen. Det är svårt att göra 
en direkt jämförelse med 2013 eftersom den 
undersökningen utgår från Bygglovalliansens 
modell. Den övergripande slutsatsen är dock att 
kundnöjdheten ökar.

Antal överklagade beslut, st
Av de sju överklagade ärendena har fyra ärenden 
avgjorts av Länsstyrelsen till kommunens fördel.

Stab

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Bostadsanpassning, kr/
invånare

139 117 111 109

Bostadsanpassning, kr/invånare
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgår 
till 111 kr per invånare år 2014. Under senare år 
har en trend varit att alltfler ärenden blir relativt 
kostsamma.
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Bildningsnämnden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning
Under året har samarbetet mellan Bildningsnämnden 
och Skolnämnden ökat för att skapa en samsyn kring 
all skolverksamhet i kommunen oavsett nivå. Flera or-
ganisationsförändringar har skett eller är planerade att 
ske det närmsta året. Det gäller bland annat den över-
gripande förvaltningen samt Fridegårdsgymnasiet och 
Håbo vuxenutbildning. Kommunens medborgarunder-
sökning visar att satsningen på att göra Fridegårdsgym-
nasiet mer attraktivt har lyckats, samtidigt som det på 
grund av för få sökanden inte togs in några elever till års-
kurs 1 på Fordon- och transportprogrammet samt Han-
dels- och administrationsprogrammet. Musikskolans kur-
ser är populära och köerna har inte minskat under året. 

Resultatet för Bildningsnämnden var 2,8 mkr. Kostna-
derna för elever har minskat samtidigt som personal-
kostnaderna stigit något mer än budgeterat.

Uppdrag och ansvarsområde
Inom bildningsnämndens ansvarsområde finns 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kommunal 
musikskola och bildningsförvaltning. Fridegårds-
gymnasiet består av gymnasieutbildning inom 
verksamhetsspåret Fride, verksamhetsspåret 
Kämpe inriktad mot neuropsykiatrisk problematik 
och gymnasiesärskola. Rektorsområdet har också 
ansvar för kommunal vuxenutbildning och särvux.
Bildningsförvaltningen har 130 medarbetare och 
cirka 1 250 elever inom sina verksamheter. För-
valtningen administrerar också de drygt 485 
elever som är folkbokförda i Håbo men som har 
valt skolor i andra kommuner.

Årets händelser
Fridegårdsgymnasiet
Från och med höstterminen har det startats 
idrottsklasser i årskurs 1 i samverkan med en 
idrottsallians i Håbo. Cirka 40 elever har denna 
inriktning som fördelas på två av Frides program, 
ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet.

En ny organisation för introduktionsprogrammen 
(IM) har inletts under höstterminen. Dessa är till 
för att stödja elever som saknar behörighet till 
nationella gymnasieprogram, de som behöver läsa 
in ämnen från grundskolan och för de som påbör-
jat kurser på gymnasiet. Detta sker genom en 
samverkan med Fride och Kämpe.

Under höstterminen har även Fridegårdsgymna-
siet startat upp en läxläsningsstudio som heter 

Studietorget. Där kan eleverna få hjälp med läxor 
och de ämnen de har svårt för och även få möjlig-
het att studera för att höja ett betyg inför ansökan 
till högskola.

Ett högre antal ensamkommande flyktingungdo-
mar har lett till att gymnasiet startat Språkintro-
duktion inom IM under hösten. Ungdomarna bor 
framförallt i Ekolsund och på Biskops Arnö.

Under Håbo Festdag skedde ett namnbyte av vad 
som tidigare hette Bildningscentrum Jan Fride-
gård till att heta Fridegård. Detta skedde i samråd 
med familjen Fridegård. I samband med namnby-
tet påbörjades en tydligare skyltning i Fridegård.

Musikskolan
Pilotprojektet med obligatorisk musiklek för barn i 
Skokloster startades under höstterminen på 
Slottsskolan. Projektet har efter den första termi-
nen fungerat bra. Efter utvärderingen är tanken 
att alla sex-åringar i kommunen ska få musiklek 
obligatoriskt under ett år.

Under höstterminen startades ett försök med grup-
pundervisning i piano. Syftet är att hitta en bra 
undervisningsform för de yngre elever som kom-
mer från musikleken och som är vana att undervi-
sas i grupp. Gruppstorleken är upp till åtta elever 
och där två pianopedagoger samarbetar.



BildningsnämndenHåbo kommun årsredovisning 2014 67

Bi
ld

ni
ng

sn
äm

nd
en

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget-
avvikelse

Externa intäkter 17 193 20 231 22 059 1 828

Interna intäkter 30 530 30 642 31 497 855

Summa intäk-
ter

47 723 50 873 53 556 2 683

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-52 981 -53 874 -52 669 1 205

Personalkost-
nader

-51 341 -53 772 -54 426 -654

Övriga kostna-
der

-12 619 -12 416 -11 527 889

Interna kost-
nader

-40 086 -41 139 -42 106 -967

Summa kost-
nader

-157 027 -161 201 -160 728 473

Resultat -109 304 -110 328 -107 172 3 156

Bildningsnämndens resultat för året blev ett 
överskott på ca 3,2 mkr. Nettokostnaden för 
verksamheten minskade från 109,3 mkr 2013 till 
107,2 mkr.

Under året har de externa intäkterna för sälj av 
elevplats på gymnasiet och gymnasiesärskolan 
ökat betydligt mer än väntat. Även den interna 
intäkten har ökat vilket beror på att fler elever 
folkbokförda i Håbo har valt att läsa på Fride-
gårdsgymnasiet än tidigare. Kostnaden för köp 
från annan huvudman har därför även blivit lägre 
än väntat. Det ökade elevantalet i den egna 
gymnasieskolan har lett till att personalkostnaden 
för nämnden har ökat jämfört med budget.

Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Nämnd -148 -276 -149 127

Nämnds-
administration

-160 -172 -219 -47

Förvaltnings-
ledning

-2 245 -1 779 -1 356 423

Gymnasieskola -88 091 -85 292 -82 720 2 572

Gymnasie-
särskola

-7 250 -6 985 -6 957 28

Vuxen-
utbildning

-6 396 -6 936 -6 715 221

Uppföljnings-
ansvar

-235 -265 -191 74

Fridegård 
övrigt

0 -3 454 -3 788 -334

Musikskola -4 779 -5 169 -5 077 92

Summa -109 304 -110 328 -107 172 3 156

Kostnaden för gymnasieskola blev lägre än budge-
terat. Det beror främst på att fler elever började på 

Fridegårdsgymnasiet (både interna och externa 
elever) jämfört med budgeterat. Detta gav ökade 
intäkter för försäljning av elevplatser och lägre 
kostnader för köp av plats i annan skola.

Fridegård övrigt är kostnader i Fridegårdshuset 
som inte är direkt kopplade till skolverksamheten. 
Bland annat rör det sig om kostnader för personal 
som servar samtliga verksamheter i huset och dess 
besökare som till exempel vaktmästare, reception 
och café. Fridegård övrigt redovisar ett underskott 
för året. Det beror bland annat på högre kostnader 
för vaktmästare, underhållskostnader och ronde-
ringskostnader. Café Fridegård redovisar även ett 
underskott på 100 tkr.

Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster

Utgifter -614 -622 -645 -23

Summa -614 -622 -645 -23

Gymnasieskolan har gjort två stora investeringar 
under året. Dels har en satsning gjorts på att 
upprusta natur- och teknikinstitutionen med 207 
tkr och dels har en större investering av skolmö-
bler gjorts på 234 tkr. Övriga investeringar som 
gjorts är bland annat att förbättra IT-infrastruk-
turen i skolan.

nationella skolresultat
Elever på Fridegårdsgymnasiet har förbättrat sin 
måluppfyllelse mellan 2013 och 2014. Vid jämfö-
relse med riket har eleverna närmat sig riksge-
nomsnittet under året och ligger nu på högsta nivå 
sedan resultatstatistiken för Fridegårdsgymnasiet 
tagits fram. Andelen elever med gymnasieexamen 
läsåret 2013-2014 på Fridegårdsgymnasiet var 
88,5 procent. För hela riket var andelen elever med 
gymnasieexamen även den 88,5 procent.

2013 2014

Riket Fridegårds-
gymnasiet

Riket Fridegårds-
gymnasiet

Genomsnittlig 
betygspoäng, 
samtliga elever 
med avgångs-
betyg. 

14,0 13,4 14,0 13,8

Genomsnittlig 
betygspoäng, 
samtliga elever 
med examen. 

- - 14,5 14,5

Källa Skolverket

Elever folkbokförda i Håbo ligger lägre än rikets 
genomsnitt när det gäller att fullfölja sina studier 
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inom tre respektive fyra år. Däremot påbörjar fler 
elever studier på universitet/högskola direkt efter 
avslutade gymnasiestudier i jämförelse med övriga 
riket. Enligt den senast publicerade statistiken 
(2012) har även Håbo en högre andel gymnasieele-
ver som är etablerade på arbetsmarknaden två år 
efter avslutade gymnasiestudier jämfört med 
genomsnittet i riket. 38 procent för Håbo jämfört 
med rikets 30,7 procent.

Fullföljande av studier
2013 2014
Riket Folkbok-

förda 
Håbo 
kommun

Riket Folkbok-
förda 
Håbo 
kommun

Gymnasieelever 
som fullföljer sin ut-
bildning inom 3 år, 
andel i procent. 

80,4 73,6 80,0 72,2

Gymnasieelever 
som fullföljer sin 
utbildning inom 4 
år inkl IM, andel i 
procent. 

77,2 72,0 78,3 72,5

Gymnasieelever 
som gått över till 
universitet/hög-
skola direkt efter 
avslutad gym-
nasieutbildning, 
andel i procent. 

16,5 19,3 - -

Gymnasieelever 
som börjat på uni-
versitet/högskola 
inom 3 år efter 
avslutad gym-
nasieutbildning, 
andel i procent. 

37,6 37,0 36,1 40,0

Källa Skolverket

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

BIldnIngsnäMndEns Mål: Fler elever 
söker till våra egna utbildningar som ett 
alternativ i elevens fria val av gymnasie-
skola/vuxenutbildning

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Andelen elever, av det totala 
antalet, som väljer nationella 
program som erbjuds på 
Fridegårdsgymnasiet, ska välja 
Fride och Kämpe..

75% 73%

Vuxenutbildningen ska kunna 
erbjuda kurser till prioriterade 
grupper

100% 100%

Under höstterminen antogs 107 elever folkbok-
förda i Håbo på Fridegårdsgymnasiets fyra pro-
gram; ekonomiprogrammet, naturvetenskapspro-
grammet, samhällsvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet. 48 elever från Håbo kommun 
antogs på ovanstående program på andra skolor. 
Detta ger en procentuell andel till Fridegårdsgym-
nasiet på 69 procent vilket är en ökning med fyra 
procentenheter jämfört med förra året.

Håbo vuxenutbildning har under året kunnat 
erbjuda kurser till prioriterade grupper, antingen i 
egen regi eller genom köp av plats av annan 
utförare. Däremot är efterfrågan hög från flera 
andra grupper som vill läsa på vuxenutbildningen 
och där har behovet inte kunnat bemötas fullt ut.
 

BIldnIngsnäMndEns Mål: Barn och unga 
ska erbjudas meningsfulla kultur upplevelser 
och fritidsaktiviteter

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Musikskolan ska kunna erbjuda 
undervisning till alla som söker 
ämneskurs efter avslutad musiklek

100% 100%

Musikskolan ska kunna erbjuda 
ämneskurs inom ett år till de barn 
och unga som står i musikskolans 
kö

75% 80%
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Den obligatoriska musikleken steg 1 för sex-åring-
ar startade som planerat i Slottsskolan under 
höstterminen vilket var den första skolan att 
erbjudas detta.

Av de elever som avslutat Musiklek steg 3 under 
vårterminen har samtliga valt en ämneskurs i 
sång/instrument inför höstterminen. Samtliga 
elever har blivit antagna till sina förstahandsval 
vilket innebär en måluppfyllelse på 100 procent.

Inom övriga ämneskurser når Håbo inte målet att 
erbjuda 80 procents plats inom ett år. Det är 
framför allt ämnena piano, sång och gitarr där 
väntetiden är längre. Under höstterminen har 
åtgärder gjorts för att minska köerna, till exempel 
gruppundervisning i sång och piano och storgrupp 
i gitarr.

Viktiga förändringar och trender

Fridegårdsgymnasiet
Elevkullarna i gymnasieåldern är mycket låga 
vilket påverkar underlaget för gymnasieskolan. I 
hela landet är det mindre antal elever som söker 
yrkesförberedande program. En trolig anledning 
är att de programmen inte längre per automatik 
ger grundläggande behörighet till högskolan. 
Detta kan innebära att gymnasiet fått fler elever 
till de högskoleförberedande programmen. Andelen 
elever skrivna i Håbo som under höstterminen valt 
att studera på yrkesförberedande program är cirka 
40 procent jämfört med cirka 54 procent till de 
högskoleförberedande programmen. Detta bidrar 
till att Fridegårdsgymnasiet inte kan ta emot alla 
kommunens gymnasieungdomar eftersom kommu-
nen endast erbjuder högskoleförberedande pro-
gram.

Musikskolan
En trend är arbetet med nya lärplattformar för 
musik/kulturskola där pedagogerna via olika 
typer av nätverk kan kommunicera med elever 
men även skapa nätverk mellan pedagoger. Detta 
gör att man inte begränsar elevens tid bara till 
lektionstillfället utan utökar möjligheterna till 
kommunikation. En annan trend för musik/
kulturskolor i landet är att allt fler kommuner 
sänker terminsavgifterna. Detta motiveras med 
att alla elever ska ha samma chans till kulturakti-
viteter, oavsett ekonomiska möjligheter.

Plan för valfrihet och konkurrens
Bildningsnämnden antog 2012 en ny plan för hur 
valfrihet och konkurrens ska utvecklas inom 

nämndens verksamheter. Kundvalssystemet inom 
gymnasieskolan är idag väl utbyggt.

Den 15 september fanns det 804 gymnasieelever/
gymnasiesärelever folkbokförda i Håbo kommun 
inklusive de asylsökande eleverna som saknar 
folkbokföringskommun men som tillhör Håbo 
kommun Av dessa befinner sig 57 procent hos 
annan huvudman än Håbo och  resterande 43 
procent finns i gymnasieskolan.
 
Intern kontroll
Den plan för internkontroll som följts vid årets 
kontroller fastställdes av bildningsnämnden under 
våren och innehåller följande kontrollmoment:
• Kontrollera om de leverantörer som Håbo 

använder har anslutit sig till e-handel.
• Att de avtal som är upphandlade följs.
• Kontrollera om upphandling sker utanför 

avtal.
• Kontrollera registrerade handlingars väg till 

arkivet.
• Kontroll av kommunikationen mellan musik-

skolan och elever/föräldrar.

Kontrollerna inom de fyra första områdena har 
genomförts förvaltningsövergripande, eftersom 
kontrollmomenten valts utifrån att de överens-
stämmer med skolnämndens plan för internkon-
troller inför nämndsammanslagningen. Det sista 
området rör Musikskolan och är specifikt för 
bildningsnämnden.

Uppföljningen visar att det skett en godtagbar 
utveckling inom samtliga områden.
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Volymer och nyckeltal

Redovisade nyckeltal avser enbart bildningsnämn-
dens kostnader och intäkter.

gymnasieskola
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Elevantal Fride 350 326 316 307

Elevantal Kämpe 77 83 104 96

Elevantal Fride, 
sälj

30 31 36 26

Elevantal Kämpe, 
sälj

26 31 50 44

Elevantal köp 537 514 485 496

Kostnad per elev 
Fride, kr

82 300 86 322 74 700 76 300

Kostnad per elev 
Kämpe, kr

182 500 202 096 190 700 203 500

Kostnad per elev 
snitt egen regi, kr

100 400 109 817 103 500 106 500

Kr per såld plats 
Fride

72 100 71 016 71 500 74 900

Kr per såld plats 
Kämpe

223 100 244 436 241 700 250 200

Kr per såld plats 
snitt

141 800 157 726 164 100 180 200

Kr per köpt plats 
(interkommunal 
ersättning)

100 800 100 241 106 300 106 155

Elevantal Fride
Under våren gick den sista årskursen ut från 
fordonsprogrammet och handels- och administra-
tionsprogrammet på Fride. Fordonsprogrammet 
lades därefter ned och handels- och administra-
tionsprogrammet tog inte in några nya elever 
under hösten.

Satsningen med idrottsklass på programmen 
samhällsvetenskap och ekonomi har bidragit till 
ett ökat elevantal under hösten och skolan har nu 
två klasser på dessa program i årskurs 1.
Frides IM (introduktionsprogrammet) har flyttat 
till Kämpe under hösten. IM språk har tillkommit 
med cirka 18 elever under hösten.

Elevantal Kämpe
Från och med hösten skedde en sammanslagning 
av Kämpe IM och Fride IM till att kallas endast 
IM med Kämpes arbetssätt. I genomsnitt gick 43 
elever på IM under hösten vilket förklarar det 
ökade elevantalet på Kämpe.

Elevantal Fride, sälj
Elever från annan kommun är högre jämfört med 
budget 2014. Det har främst varit elever från 

annan kommun i de samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga programmen.

Elevantal Kämpe, sälj
Intresset för Kämpe och IM från andra kommuner 
är högt. Inom Kämpe är det främst elever från 
andra kommuner på samhällsvetenskapliga 
programmet.

Elevantal köp
Antalet elever som studerar i skolor utanför 
kommunen har fortsatt att sjunka under året.

Kostnad per elev Fride, kr
Kostnaden per elev på Fride är lägre jämfört med 
budget. Detta beror främst på att kostnaden för IM 
blivit lägre än budgeterat då denna flyttades från 
och med höstterminen till Kämpes ansvar.

Kostnad per elev Kämpe, kr
Kostnaden per elev på Kämpe blev lägre än 
budgeterat. Detta kan förklaras med att de IM-
elever som inte är lika resurskrävande flyttade till 
Kämpe från och med hösten.

Kostnad per elev snitt egen regi, kr
Snittkostnaden per elev blev något lägre än 
budgeterat vilket beror på ökat antal elever från 
och med hösten. Klasstorlekarna har ökat något 
vilket gör att kostnaden per elev sjunkit. Genom 
den nya IM-organisationen har även undervisning-
en kunnat bedrivas mer effektivt.

Kr per såld plats Fride
Intäkterna per elevplats på Fride är lägre än 
beräknat eftersom andelen elever som läser 
studieförberedande program är högre än i budget.

Kr per såld plats Kämpe
På Kämpe har intäkterna per elev sjunkit något 
jämfört med budget. Detta kan främst förklaras 
med att Håbo har något färre elever från annan 
kommun med ersättning för  extra tilläggsbelopp.

gymnasiesärskola
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Elevantal egen 
regi

20 20 19 21

Elevantal sälj 8 7 8 8

Elevantal köp 5 3 4 3

Kostnad per elev 
egen regi

455 500 472 000 514 716 450 500

Kr per såld plats 341 500 431 086 480 320 425 500

Kr per köpt plats 266 800 259 100 216 286 388 000
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Elevantal egen regi
Gymnasiesärskolans elevantal är något lägre än 
budgeterat beroende på att två elever valt att inte 
studera under året.

Elevantal köp
Jämfört med budget har ytterligare en elev valt att 
läsa på ett särgymnasium utanför Håbo under 
höstterminen.

Kostnad per elev egen regi
Kostnaden per elev i egen regi har ökat jämfört 
med budget. Detta beror främst på att ett flertal 
elever haft behov av fler stödinsatser under året än 
planerat.
 
Kr per såld plats
Intäkterna per elevplats på gymnasiesärskolan 
har ökat jämfört med budget. Detta beror på att 
flertalet elever haft behov av extra stöd som 
hemkommunen beviljat tilläggsbelopp för.

Kr per köpt plats
Kostnaden per köpt plats har blivit lägre än 
budgeterat. Detta beror främst på att reseersätt-
ningen till annan kommuns skola blivit lägre än 
budgeterat.

Musikskolan
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Musikskola nettokost-
nad per invånare 6-15 
år, kr

1 463 1 487 1 603 1 612

Musikskola nettokostnad per invånare 6-15 år, 
kr
I budgeten 2014 gjordes en satsning på Musiksko-
lan för att försöka minska de långa köerna till 
vissa ämnen. Detta har medfört att nettokostna-
den per invånare 6-15 år har ökat jämfört med 
tidigare år.
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Uppdrag och ansvarsområde
I kommunal regi finns förskola, annan pedagogisk 
verksamhet (dagbarnvårdare) som avslutats vid 
halvårsskiftet, omsorg på obekväm arbetstid, 
öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grund-
skola samt grundsärskola. Förskole- och grundsko-
leverksamheten består av fyra rektorsområden och 
två förskoleområden i Bålsta samt ett kombinerat 
förskole- och rektorsområde i Skokloster. Dess-
utom finns även fem fristående förskolor, två 
fristående dagbarnvårdare och tre friskolor, varav 
två har fritidshem.

Särskild undervisning och elevhälsa
Även språkklasser, förberedelseklasser och sär-
skilda undervisningsgrupper ingår i rektorsområ-
dena. Inom rektorsområdet Gröna Dalen finns 
grundsärskolan med eget fritidshem.

Barn- och elevhälsoenhetens verksamhet spänner 
över det specialpedagogiska, medicinska, sociala, 
psykologiska och omvårdande arbetet. Enheten 
har ett nära samarbete med alla kommunala 
förskolor och grundskolor samt gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen administrerar 
placeringar, vårdnadsbidrag, skolpliktsbevakning, 
skolskjutsar, tillsyn, lagstiftningsfrågor, lokalfrå-
gor, fakturering, kravverksamhet med mera. 
Kontoret har även enheter för utveckling.

Förvaltningens totala kostnader finansieras 
framför allt genom anslag från kommunfullmäk-
tige men även genom intäkter, främst reglerade 
föräldraavgifter och statsbidrag.

Årets händelser
Förskoleverksamhet
Återuppbyggnaden av förskola i Skokloster har 
fortskridit som planerat. Förskolan byter namn till 
Slottsbacken i och med att den blir färdig för 
inflyttning i januari 2015 och ersätter både Juni-
backen och Skogsbacken. Från september har 
omsorg på obekväm tid, så kallad Nattis, startat 
på Nybyggets förskola. All annan omsorg på 
obekväm tid har därmed avslutats.

Under sommaren har lokalen Mansängens försko-
la avvecklats som förskola och barnen har flyttat 
in i lokaler vid Gröna Dalen i väntan på att en ny 
förskola uppförs i Gröna Dalen området.

Andra viktiga händelser under året är uppstarten 
av två finsktalande avdelningar. Från halvårsskif-
tet sker all pedagogisk omsorg i fristående regi i 
kommunen.

Under året har en omfattande satsning på kompe-
tensutveckling inom förskolan skett. De områden 
som berörts är pedagogisk dokumentation, försko-
lans förändrade och förtydligade uppdrag samt 
lärmiljöer.

Skolnämnden
Sammanfattning
Skolnämnden har under året ansvarat för kommunens 
pedagogiska omsorg, grundskola och grundsärskola.

Återuppbyggnaden av förskola i Skokloster har fortskri-
dit som planerat. Förskolan byter namn till Slottsback-
en och blir färdig för inflyttning i januari 2015 och kom-
mer att ersätta både Junibacken och Skogsbacken. 
Under sommaren har lokalen Mansängens förskola 
avvecklats som förskola och barnen har flyttat in i lo-
kaler vid Gröna Dalen i väntan på att en ny förskola 
uppförs. Under sommaren har Läraskolan flyttat ur sina 
lokaler och flyttat in i Mansängens lokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån en 
handlingsplan från skolnämnden arbetat för att alla 
förvaltningens verksamheter ska komma i ekonomisk 
balans senast 2015. Under våren genomfördes en 
minskning av personal inom förskola och skola men 
trots detta blev resultatet för nämnden - 3 mkr.
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grundskola
Gröna Dalen har påbörjat ett högstadium och 
därmed behållit sina sexor som från hösten går i 
årskurs 7. Skolan har därmed blivt attraktivare. I 
skolan finns också femåringarna från Mansängens 
förskola i väntan på nya lokaler. Under sommaren 
har Läraskolan flyttat ur sina lokaler i Gröna 
Dalen och flyttat in i Mansängens förskolas 
lokaler.

Från hösten har Raul Wallenbergskolorna överta-
git verksamheten från MIU-skolan i Skokloster 
och driver den som en F-6 skola.

Gransäterskolan är den skola som i första hand 
tagit emot ensamkommande barn men även 
inflyttande elever från olika länder.

Ett omfattande arbete har genomförts gällande 
elevers närvaro och elevsociala team har byggts 
upp på några av våra grundskolor.

Vid Västerängen har ett omfattande ombyggnads-
arbete skett under året. Dels för reparation av 
fuktskador och dels för att öka klassrummens 
storlek.

Under läsåret 2014-2015 påbörjas en tre-årig 
kompetensutveckling som riktar sig till all perso-
nal inom grundskolan. Syftet är att höja kompe-
tensen kring arbetet med elever i behov av stöd.

 

Administration
Fler medarbetare arbetade under våren med att 
handlägga skolskjutsärenden. Det har lett till att 
fler skolskjutsberättigade elever har fått sina 
beslut om skolskjuts innan det nya läsåret började. 
Responsen från vårdnadshavarna har varit 
positiv.

Ett system för utbetalning av barn och elevpeng 
har köpts in och satts i drift. All utbetalning till 
våra egna verksamheter, fristående verksamheter 
och till verksamheter i andra kommuner sker via 
systemet.

Under hösten infördes ett nytt kommunikations-
system (Office 365) i förvaltningens verksamheter.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäk-
ter

39 225 35 639 41 496 5 857

Interna intäkter 211 740 229 451 233 006 3 555

Summa intäk-
ter

250 965 265 090 274 502 9 412

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-60 886 -68 577 -67 067 1 510

Personalkost-
nader

-253 602 -254 074 -261 828 -7 754

Övriga kostna-
der

-24 138 -19 112 -23 977 -4 865

Interna kost-
nader

-266 804 -276 126 -277 391 -1 265

Summa kost-
nader

-605 430 -617 889 -630 263 -12 374

Resultat -354 465 -352 799 -355 761 -2 962

De externa intäkterna består främst av statsbi-
drag inklusive moms, föräldraavgifter och försälj-
ning av skolplatser. Årets resultat är högre än 
budgeterat och något högre än resultatet år 2013. 
Det är framförallt statsbidragen men även ökad 
försäljning av skolplats på grundsärskolan som ger 
mer intäkter än budgeterat.

Förvaltningens interna pengsystem innebär höga 
interna intäkter och kostnader som har ökat 
jämfört med föregående år.  De kommunala 
förskolorna har fått högre intäkter än budgeterat 
på grund av fler barn i sin verksamhet. Verksam-
heterna inom grundskola har tilldelats mer 
tilläggsbelopp för barn med särskilda behov än 
budgeterat.
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Förvaltningen köper och säljer även barn- och 
elevplatser till och från andra kommuner och 
fristående förskolor och skolor. Antalet barn som 
kommunen köper förskoleplatser för är färre än 
budgeterat. Inom grundskolan är köp av dyra 
skolplatser färre än budgeterat. Detta har lett till 
ett överskott på 1,5 mkr.

Den största avvikelsen mot budget är kostnaden 
för personal. I förskolan är utmaningen att ha 
färre personal under hösten då det är färre barn. I 
grundskolan är personalkostnaden högre på grund 
av nya behov av resurspersonal för barn i behov av 
stöd.

I budgeten för övriga kostnader finns ett antal 
besparingskrav som inte fullt ut blivit åtgärdade 
och detta är största anledningen till avvikelsen av 
resultatet i år mot budget. Årets resultat är i nivå 
med resultatet för 2013.

Förvaltningen förfinar metoderna för resursfördel-
ning, bland annat ska träffsäkerheten med progno-
serna inom budgetområdena köp och sälj överens-
stämma bättre med den verkliga kostnaden. På 
detta sätt kan grundpengen per elev stärkas redan 
i budget 2015 och inför budget 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året 
arbetat utifrån skolnämndens beslutade hand-
lingsplan för 2013-15. Åtgärderna i planen har 
syftat till att förvaltningens verksamheter ska 
komma i ekonomisk balans senast 2015. Under 
våren genomfördes en minskning av antalet 
personal inom förskola och skola.

Inför nämndens sammanträde i juni presenterades 
en rad förslag på effektiviseringar för att minska 
förvaltningens totala kostnader. Skolnämnden 
antog inte dessa förslag utan gav förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med mer långsiktiga 
åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 
Arbetet med en vikariepool och effektiviseringar 
inom enheterna har lett till att prognostiserat 
underskott minskades med 3 mkr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Ledning -11 794 -13 138 -12 837 301

Pedagogisk 
omsorg

-1 733 -1 692 -1 337 355

Öppen förskola -1 344 -1 554 -1 558 -4

Omsorg på 
OB-tid

-367 -2 000 -1 812 188

Förskola -95 254 -92 134 -93 088 -954

Grundskola 
inkl fritids och 
förskoleklass

-231 641 -230 161 -235 049 -4 888

Grundsärskola -11 310 -10 930 -8 989 1 941

Barn och Elev-
hälsoenhet, 
gymnasieskola

-1 022 -1 190 -1 092 98

Summa -354 465 -352 799 -355 762 -2 963

Pedagogisk omsorg
Verksamheten i kommunal regi avslutades vid 
halvårsskiftet och redovisar därför ett överskott. 
Nu finns bara verksamheten i fristående regi kvar 
i kommunen.

Förskola 
Avvikelse mot budget på förskola är ett underskott 
på 954 tkr och samtidigt lägre utfall än 2013. 
Totalt antal barn i förskola i kommunen har 
minskat jämfört med 2013. I de kommunala 
förskolorna är antalet barn högre än budgeterat på 
grund av att en fristående förskola lades ner under 
året.
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Underskottet mot budget beror bland annat på 
extraöppnade avdelningar under kortare tid på 
våren då behov av platser är störst. Dessa måste 
öppnas för att kunna klara garanti av plats inom 
fyra månader och innebär högre personalkostna-
der. Under hösten har en del förskolor inte kunnat 
anpassa personalkostnaden efter minskade barn-
grupper. Förskolepersonalens andel av vikariepoo-
lens kostnader ingår i underskottet.

grundskola, inklusive fritids och 
förskoleklass 
Den kommunala grundskolan redovisar ett under-
skott varav största delen finns på enheterna. 
Elevantalet i flera skolor är lågt med för små 
klasser vilket ger låga elevintäkter samtidigt som 
personalkostnaden är för stor. På alla skolor finns 
även barn med skärskilda behov. Akuta insatser 
har varit nödvändiga vilket i sin tur inneburit att 
kostnaden för extra resurspersonal som inte 
budgeterats blivit högre. Grundskolepersonalens 
andel av vikariepoolens kostnader ingår i under-
skottet. Skolskjuts visar ett överskott som bland 
annat beror på ett nytt avtal.

Utfallet i år är något högre än 2013 främst bero-
ende på att elevantalet på helår har ökat med 56 
elever.
 
grundsärskola
Överskottet mot budget och skillnad mot resultat 
2013 beror framförallt på ökat antal sålda skol-
platser till andra kommuner. Kostnaden för 
skolskjutsar är lägre än budgeterat.

Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster

Utgifter -2 000 -1 996 -2 052 -56

Summa -2 000 -1 996 -2 052 -56

Största delen av investeringar består av skolmö-
bler till grundskolan. Förskolan har satsat 242 tkr 
på personaldatorer för att kunna dokumentera 
lättare enligt läroplanen. Grundskolans elevdato-
rer har bytts ut enligt plan med 470 tkr. 

Resultat

Årskurs samt skolresultat

Håbo kommun, 
samtliga huvud-
män Riket

Åk 9, slutbetyg vt 2014
Genomsnittligt meritvärde i 
slutbetyg från åk 9

208,9 214,8

Andel med betyg i alla äm-
nen i åk 9:

72,6% 77,4%

Behörig till gymnasiet: (=be-
hörig till yrkesprogram som 
har de lägsta behörighets-
kraven)

93,0% 87,6%

Resultat på nationella prov 
Håbo kommun
ÅK 6, nationella prov. Andel 
som uppnått minst godkänt
Svenska 92,0% 95,5%

Matematik 89,4% 90,9%

Engelska 91,9% 93,4%

Åk 9, nationella prov. Andel 
som uppnått minst godkänt
Svenska 94,5% 96,4%

Matematik 78,7% 87,5%

Engelska 97,7% 96,8%
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Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i Håbo 
ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande

skolnäMndEns Mål: Skolan i Håbo är 
ansvarig för att alla elever, utifrån sina 
individuella förutsättningar, ska ges 
möjlighet att uppnå minst godkända 
betyg i alla sina ämnen.

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Andelen elever som når målen  
i alla ämnen

67,7% 80%

Genomsnittligt meritvärde 208,6 209

Andelen elever som inte nått målen i alla ämnen 
har ökat jämfört med 2013. För att vända trenden 
har nämnden under året ökat fokus på resultat-
uppföljningen. Man följer elevers resultat i alla 
ämnen från årskurs 6 och uppåt och vill också få 
rapporter på hur eleverna i de tidigare skolåren 
uppfyller målen. Införandet av en ny modul i 
elevregistreringsprogramet kommer att möjliggöra 
att även dessa resultat kommer att kunna följas. 
Att arbeta för att alla elever ska nå minst godkänt 
i alla ämnen är ett av verksamhetens viktigaste 
förbättringsområden.

Det kan konstateras att eleverna i årskurs nio i 
första hand satsar på de ämnen som ger behörig-
het till de gymnasieprogram som de vill välja. 
Detta leder till hög behörighet till gymnasiet, 
relativt bra genomsnittligt meritvärde men låg 
andel av eleverna som når målen i alla ämnen. Det 
här är en tendens som kommunen måste motverka 
då kunskaper i alla ämnen behövs för att ta sig 
igenom gymnasiestudierna med goda resultat.

I stort sett alla aktviteter som genomförts både 
inom och utanför projektet Framgångsrik skol-
kommun har strävat efter att förbättra måluppfyl-
lelsen för alla barn och elever.

Måltalen är satta utifrån vad kommunen hade för 
värde 2013. När det gäller de genomsnittliga 
meritvärdena är de satta utifrån vad som ansetts 
realistiskt att nå detta år. Det övergripande 
inriktningen är att alla elever ska nå målen i alla 
ämnen.

skolnäMndEns Mål: Arbetsmiljön inom 
skolan ska vara trygg, utvecklande och 
hälsofrämjande för barnen, eleverna och 
personalen.

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Upplevd trygghet och trivsel 
(skola)

90,5% 88%

Upplevd trygghet och väl- 
befinnande (Förskola)

95,04% 95%

Andelen som känner sig trygga i förskolan ligger 
på samma nivå som den brukar medan andelen 
elever som inte känner sig trygga i skolan har 
ökat. Elevers trygghet i skolan utgör ett förbätt-
ringsområde för läsåret 2014-2015. Det är två 
områden som bör ligga i fokus: att öka svarsfrek-
vensen på enkäterna och att identifiera de situatio-
ner som gör att visa barn/elever upplever att de är 
otrygga för att kunna sätta in åtgärder.

Uppgifterna är hämtade ur elevenkäten för 
grundskolan och föräldraenkäten för förskolan. 
Svarsfrekvensen på båda enkäterna är för låga för 
att svaren ska vara statistiskt säkerställda.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för  
Håbo kommun ska öka

skolnäMndEns Mål: Medborgare i Håbo 
ska känna förtroende för skolan i Håbo. Upp-

fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Samspelet mellan alla som möts 
i förskolan utmärks av respekt 
och förtroende (Förskola)

89,36% 90%

Föräldrars förtroende för skolan 68,51% 75%

Resultat från medborgarunder-
sökning - skola

48 48

Resultat från medborgarunder-
sökning - förskola

60 57

Resultaten är hämtade från föräldraenkäter och 
från den medborgarundersökning som genomförs i 
kommunen.
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Förskolans resultat når knappt upp till målen 
medan resultaten för grundskolan inte gör det. 
Dock har föräldrarnas förtroende för skolan ökat 
något jämfört med 2013 utan att kommunen för 
den skull når målet.

Att arbeta med förtroendefrågorna i verksamhe-
terna är ett viktigt område.

Viktiga förändringar och trender
Förskola – fortsatt färre barn
Antal barn som lämnar förskolan för att börja i 
förskoleklass är betydligt fler än antalet nyfödda 
och inflyttade. Det betyder att vid årsskiftet 
2014–2015 är antalet barn i förskoleverksamheten 
lägre än på länge. Under året har ett antal avdel-
ningar lagts vilande för att möta den lägre efter-
frågan. Även 2015 kommer antalet barn i förskole-
verksamhet att minska.

Från 2016 förväntas behovet av förskoleplatser att 
öka utifrån den planerade utbyggnaden av kommu-
nen.

Föräldrars ökade behov av att ha sina barn längre 
tid på förskolan medför längre öppettider. Trenden 
är också att även behovet av omsorg på obekväm 
arbetstid ökar och under hösten öppnades en 
nattöppen avdelning på en av våra förskolor, ett så 
kallat nattis.

Beslutet att barn till arbetslösa och föräldralediga 
ska kunna välja att ha sina barn upp till 25 
timmar i veckan har medfört ett ökat antal barn 

på delar av veckans dagar.
Tendensen att det är svårt att rekrytera förskollä-
rare fortsätter.

Krav finns i förskolans läroplan på att man 
använder IT-hjälpmedel i förskoleverksamheten. 
Det medför ett ökat behov av datorer och infra-
struktur för dessa i förskolan.
Från och med hösten görs satsningar för att 
minska barngruppernas storlek i småbarnsavdel-
ningarna. 

grundskola – vad kommer utbyggnaden 
av Håbo att innebära?
De kommunala skolorna fortsätter att ställa om 
sin verksamhet utifrån att elever börjar på frisko-
lor. Dessa elever kommer huvudsakligen från de 
kommunala skolorna och är spridda i årskurserna. 
Det totala antalet elever i grundskolan kommer 
förmodligen att öka på sikt även om effekten av 
Håbos utbyggnad är svår att förutsäga. Utveck-
lingen beror på exploateringstakten och mycket 
tyder på att det både i Bålsta tätort och på Sko-
klosterhalvön kommer att byggas nya bostäder.

Trenden att information och kommunikationstek-
nik (IKT) blir allt viktigare som pedagogiskt 
hjälpmedel fortsätter. Barn- och utbildningsför-
valtningen kommer att under läsåret 2014-2015 
fokusera på att införa Office 365 som ett pedago-
giskt hjälpmedel och Hypernet för att bättre kunna 
följa elevers, klassers och skolors kunskapsutveck-
ling.

Med start under hösten kommer förvaltningen att 
börja ett långsiktigt arbete för att verksamheterna 
ska kunna arbeta med ett mer inkluderande 
arbetssätt. Våra elever behöver också i högre grad 
bli rustade i några av EU:s nyckelkompetenser, så 
som att kunna samarbeta och möta dem som inte 
är som en själv.

Fristående alternativ påverkar fortfarande den 
kommunala skolan. En av Håbos friskolor har 
genomfört ett huvudmannaskapsbyte vilket 
förmodligen kommer att öka konkurrensen om 
eleverna och ytterligare utmana de kommunala 
skolornas pedagogiska arbete.

Det finns tydliga tecken på att det blir allt svårare 
att rekrytera lärare till grundskolan.
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Medborgarnas värderingar och livsstilar
Medborgarnas behov av att sköta sina ärenden 
digitalt behöver utvecklas. Behov av att kunna 
hantera förskole- och fritidsplats, skolval, in- och 
utflyttningsanmälan, skolskjuts med mera kan i 
dagsläget inte tillgodoses med hjälp av e-system. 
Detta på grund av underskott på tekniska hjälp-
medel såsom administrativa stöd- och beslutssys-
tem.

Plan för valfrihet och konkurrens
Genom skollag och skolförordningar prövas 
skolverksamheten i Håbo kommun i konkurrens.
Andelen barn/elever som går i förskola/skola som 
bedrivs av annan huvudman än Håbo är 16 
procent.

Intern kontroll
Förvaltningen har följt upp plan för intern kontroll 
under året. Kontrollerna inom området inköp och 
upphandling visar att leverantörer finns anslutna 
till e-handel och att avtal följs i större utsträck-
ning än tidigare. Två kontrollmoment har inte 
kunnat genomföras och föreslås tas upp i plan för 
intern kontroll 2015.

Volymer och nyckeltal
Skolnämndens budget. nettokostnad per barn/elev. 
Kommunal regi.

Volym/nyckeltal

Utfalll 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Pedagogisk omsorg.
93 764 96 667 113 000 66 333

Förskola
77 307 79 938 81 752 79 739

Grundskola
55 206 56 612 56 072 53 882

Pedagogisk omsorg
Verksamheten i kommunal regi upphörde vid 
halvårsskiftet på grund av vikande efterfrågan 
och minskad tillgång på dagbarnvårdare. Budge-
ten förutsatte tolv barn på helår och utfallet blev 
tre barn på helår. Därav det höga utfallet.

Förskola
Avvikelsen i utfallet mot budgeterad kostnad 
under året beror till stor del på svårigheten att 
anpassa personalstyrkan efter varierande antal 
barn i avdelningarna under året.

Medel har satsats på förskolan under året. Budge-
terad kostnad per barn har ökat från 77 809kr till 
79 739kr från 2013 till 2014. Inriktningen har 
varit en satsning på de yngre barnen. Andelen 
äldre barn har ökat i förhållande till andelen 

yngre barn. Det får till följd att antalet barn per 
årsarbetare är trots satsning blir oförändrad. 
Personaltätheten är högre för de yngre barnen än 
för de äldre.

Grundskola inkl fritidshem, förskoleklass
Avvikelsen i utfallet mot budget beror på ökade 
personalkostnader för barn i behov av stödinsatser 
och svårigheten för enheterna att ställa om 
organisationen vid förändrat elevunderlag.
Dessutom har det skett ombyggnationer, vilket har 
medfört ökade kostander. 
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Antal barn per verksamhet

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall  
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Pedagogisk omsorg, 
egen regi 14 9 3 12

Pedagogisk omsorg, fri-
stående Håbo kommun 14 12 12 12

Pedagogisk omsorg, 
annan kommun. Köp 
av plats 0 0 1 0

Förskola, egen regi 1010 987 942 908

Förskola, fristående 
Håbo kommun 172 166 156 177

Förskola, annan kom-
mun. Köp av plats 9 8 8 7

Fritidshem, egen regi 1097 1119 1121 1114

Fritidshem, fristående 
Håbo kommun 126 137 137 129

Fritidshem, annan kom-
mun. Köp av plats 16 13 12 17

Förskoleklass, egen regi 256 257 255 252

Förskoleklass, fristående 
Håbo kommun 36 34 29 34

Förskoleklass, annan 
kommun. Köp av plats 2 2 3 1

Grundskola, egen regi 1974 2022 2077 2087

Grundskola, fristående 
Håbo kommun 386 394 411 414

Grundskola, annan 
kommun. Köp av plats 90 80 69 63

Grundsärskola, egen 
regi 21 18 19 17

Grundsärskola fritidsele-
ver, egen regi 13 12 12 12

Grundsärskola, annan 
kommun. Köp av plats 3 1

Pedagogisk omsorg, egen regi
Den kommunala verksamheten avvecklades vid 
halvårsskiftet.

Förskola, egen regi
Antalet barn har ökat mot planerat bland annat 
därför att en fristående förskola avvecklades och 
där barnen började i kommunal regi.

Förskola, fristående Håbo kommun
En fristående förskola har avvecklats. Därför är 
utfallet lägre än budgeterat.

Fritidshem, egen regi
Utfallet för antal fritidsbarn  är något högre än 
budgeterat på helår och likvärdigt med utfallet för 
2013.

Grundsärskola, sälj av plats till annan 
kommun
Ökat antal sålda platser är inte stort men får stort 
genomslag då det är dyra platser.
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Uppdrag och ansvarsområde
Socialförvaltningens verksamhet bygger på 
respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. Vård och behandling ska så långt som 
möjligt genomföras i frivilliga former. Utgångs-
punkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resur-
serna. Socialförvaltningen bedriver sin verksam-
het i nära samverkan med brukarna och säkerstäl-
ler dialogen med brukarna bland annat genom att 
förvaltningen medverkar i det kommunala handi-
kapprådet och det kommunala pensionärsrådet.

Inom socialförvaltningen finns socialchefens 
kansli, avdelningen för stöd till barn och unga, 
avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen 
för stöd till äldre och funktionsnedsatta.

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och 
fem ersättare, fullgör kommunens uppgifter inom 
socialförvaltningens verksamhetsområden, som 
rätt till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger 
om barn och ungdom, omsorger om äldre männ-
iskor och stöd till människor med funktionsned-
sättning.

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, admi-
nistration, kvalitets- och utvecklingsarbete, 
handläggning av serveringstillstånd, äldre- och 
handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- 
och skuldrådgivning, överförmyndarfrågor samt 
MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska).

Årets händelser
Det har påbörjats ett stort utvecklingsarbete hur 
brukarnas individuella behov och önskemål kan 
tillgodoses. Organisationen inom socialförvalt-
ningen har förändrats till tre avdelningar. Det 
innebär mer samverkan och samarbete mot 
gemensamma mål.

En ny tjänst som närvårdskoordinator har tillsatts 
under året och samfinansieras med landstinget. 
Uppdraget är att tillsammans med landstinget 
bygga en god vård och omsorg i närsamhället.

äldreomsorg 
Håbo kommun har bra resultat i de nationella 
mätningarna. I Socialstyrelsens undersökning 
som presenterades i oktober månad, om vad äldre 
tycker om sin äldreomsorg, har Håbo kommun 
bland de bästa resultaten  i jämförelse med kom-
muner i Uppsala län och Stockholms län. Det kan 
delvis bero på att socialförvaltningen har relativt 
små enheter, all mat lagas på plats och att förvalt-
ningen har duktiga medarbetare och chefer. Hög 
andel utbildad personal kan också vara bidragande 
orsak.

”Omtag kvalitetsledningssystem” är ett projekt 
som påbörjas under hösten 2014 för att upprätta 
ett sammanhållet system för hela socialförvalt-
ningen. Syftet är att säkerställa rapporteringen 
och informationen till nämnden om eventuella 
brister i verksamheterna och förse nämnden med 
statistik och trender för beslutsprocessen. Vissa 

Socialnämnden
Sammanfattning
Under året har flera nya avdelningar och enheter öpp-
nats. Dalvägens serviceboende inom LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) är nystar-
tat, Solängen har öppnat sin tredje avdelning, Sjövä-
gens gruppbostad inom LSS har flyttat in till nya lokaler 
i Bålsta och ett boende med plats för åtta ensamkom-
mande flyktingbarn öppnades på Biskops-Arnö.

För att förbättra stödet till personer med demenssjuk-
dom startades under hösten ett demensteam med 
tvärprofessionell kompetens. Ett utvecklingsarbete har 
påbörjats inom äldreomsorgen i syfte att i ännu större 
utsträckning ge den enskilde stöd utifrån dennes indivi-
duella behov.

För 2014 redovisar socialnämnden ett underskott om 
4,7 mkr. I huvudsak är underskottet orsakat av högre 
kostnader än förväntat för institutionsplaceringar
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delprojekt är avslutade och utkast till den nya 
versionen av kvalitetsledningssystem kommer att 
sammanställas under januari 2015.

Alla enheter inom äldreomsorgen har arbetat med 
de lokala värdighetsgarantierna. Nämndbeslut att 
anta den slutgiltiga versionen tas i början av 2015.
Under året har två helt nya enheter öppnats: 
Solängens äldreboende för personer med demens-
sjukdom har öppnat sin tredje avdelning och 
Dalvägens serviceboende enligt LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionsnedsatta). 
Sjövägens gruppbostad inom LSS har flyttat till 
nya fina lokaler i augusti och hade en invigning i 
början december.

Demensteamet startas i oktober. Teamets uppdrag 
är att ge stöd, råd och handledning till personer 
med demenssjukdom, deras närstående och perso-
nal. Uppdraget gäller genom hela vårdkedjan.
Läkarsamarbetet på särskilt boende har förbätt-
rats genom en aktiv dialog mellan parterna.

Dalängens äldreboende har deltagit i ett arbete 
med åtgärder för att minska beteendemässiga och 
psykiska symptom. Kommunen har en låg förbruk-
ning av psykofarmaka vilket detta arbete delvis 
kan ha bidragit till.

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning
Socialförvaltningen har arbetat fram en lokal 
handlingsplan inom så kallad PRIO-satsning för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar 
och förvaltningen fick medel från SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) för genomförandet.
Inom rehabiliteringen pågår ett utvecklingsarbete 
som gäller intygsskrivning. Det ger en mer likvär-
dig och patientsäker bedömning.

Stöd till vuxna
Under året beviljas socialförvaltningen statsbidrag 
och påbörjar projektet språk- och flyktingguider. 
På uppdrag av kommunfullmäktige har förvalt-
ningen arbetat fram och fått ett beslut om integra-
tions- och flyktingpolitiskt program. Antalet 
flyktingar som kommunen tar emot har ökat till 
cirka 20 personer.

Kostnaden för placeringar av vuxna missbrukare 
har varit hög under året.

Stöd till barn, unga och familjer
Under året har socialförvaltningen stora utgifter 
för placeringar av barn och unga på behandlings-
hem. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att 

hitta andra insatser och också att förbättra det 
förebyggande arbetet.

Under året startas en ny verksamhet som arbetar 
med att förbättra anknytningen mellan nyfödda 
barn och deras föräldrar. Det har också startats en 
grupp för föräldrar med stora sociala och psykiska 
svårigheter. Gruppens målsättning är att hjälpa 
föräldrarna att öka deras förmåga att delta i 
samhällslivet och att komma ut på arbetsmarkna-
den.

De elevsociala teamen börjar ta form på två av 
grundskolorna, där ungdomscoacherna alltmer 
utvecklar arbetet med ”hemmasittare”. Ungdoms-
coacherna har också fördjupat sin kompetens 
genom att gå en utbildning i återfallsprevention för 
att möta ungdomars behov av behandling mot 
droger och alkohol

Förvaltningen har startat ett eget HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbarn. Alla platser har 
under året blivit belagda. Viss utslussverksamhet 
för ensamkommande har startats på Bålstavägen 
29.
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Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 55 037 56 275 59 854 3 579

Interna intäkter 17 099 16 318 16 040 -278
Summa intäkter 72 136 72 593 75 894 3 301

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-77 151 -65 334 -75 698 -10 364

Personalkost-
nader

-163 073 -178 821 -171 547 7 274

Övriga kostna-
der

-34 763 -34 932 -39 927 -4 995

Interna kostna-
der

-34 766 -32 533 -32 432 101

Summa kost-
nader

-309 753 -311 620 -319 604 -7 984

Resultat -237 617 -239 027 -243 710 -4 683

De externa intäkterna är högre än budgeterat, 
bland annat på grund av statsbidrag för utförda 
prestationer inom området vård och omsorg för de 
mest sjuka äldre och inom området psykiatri. 
Intäkter för sålda platser inom området individu-
ellt behovsprövad öppenvård är både högre än 
budgeterat och högre än föregående år. Externa 
intäkter avseende boende för ensamkommande 
flyktingbarn är högre. Intäkter för utförd assis-
tans är lägre jämfört med budget.

De interna intäkterna och kostnaderna är lägre då 
den kommunala hemtjänsten inte utfört hemtjänst 
i budgeterad utsträckning. De interna intäkterna 
och kostnaderna är högre jämfört med budget 
inom LSS-verksamhet då korttidsboende internde-
biterat personlig assistans för utförda assistans-
timmar.

Kostnaderna för institutionsplaceringar för både 
barn och unga samt vuxna är cirka 10,1 mkr högre 
jämfört med budgeterad kostnad vilket är en följd 
av ökat behov av placeringar. Kostnaden för 
försörjningsstöd är också högre än budgeterat med 
cirka 1,2 mkr, men trenden för utbetalt bistånd 
har under senare delen av året varit nedåtgående. 
Kostnaderna för köp av privat hemtjänst är högre 
både jämfört med budget och utfall föregående år 
vilket är en följd av att fler hemtjänsttimmar 
utförs av privata utförare. En kostnadsökning 
jämfört mot budget finns även inom köpt äldrebo-
ende och korttidsboende. Kostnaden för köp av 
hemsjukvård är högre än budgeterat då ett avtal 
med privat utförare har tillkommit. Kostnaden för 
köp av externa boendeplatser LSS är högre än 

budgeterat. Lägre kostnader återfinns för assis-
tansersättning, färdtjänst, köp av familjehem och 
förlängd skolbarnomsorg.

I kostnaden för personal redovisas ett överskott 
mot budget vilket främst redovisas inom hemtjänst 
kommunal regi, hemsjukvård och LSS-boende 
Sjövägen. I hemtjänsten har antalet arbetade 
timmar varit färre och därmed även personalkost-
naden lägre, vilket är en följd av färre antal 
utförda hemtjänsttimmar. Inom hemsjukvård har 
tjänster vakanshållits och på Sjövägen har perso-
naltätheten minskats dagtid. Lägre kostnader för 
personal redovisas också inom rehab, socialpsykia-
tri, kansli, personlig assistans, handläggning stöd 
och bistånd och handikappomsorg. Högre kostna-
der för personal återfinns inom kontaktfamiljer, 
familjebehandling och boende för ensamkomman-
de flyktingbarn.

Övriga kostnader är högre än budgeterat. Störst 
avvikelse finns i verksamheterna rehab där 
kostnaden för hjälpmedel är högre, handläggning 
stöd och bistånd och handläggning försörjnings-
stöd där socionomkonsult hyrts in, samt kostnader 
för boendet för ensamkommande flyktingbarn. 
Högre kostnader återfinns även för personlig 
assistans samt kansli i form av system, licenser 
och köpta tjänster.

Förvaltningen har genomfört följande åtgärder för 
att minska på det redovisade underskottet. 

• Tjänsten som avdelningschef för stöd till 
funktionsnedsatta är ej tillsatt.

• Tjänsten som enhetschef för ett av äldreboen-
dena hölls vakant i fyra månader.

• Tjänster inom rehab, hemsjukvård, arbets-
marknadsåtgärder och handläggning har varit 
vakanta under året.

• Verksamheten för individuellt behovsprövad 
öppenvård har under året sålt fler platser än 
budgeterat vilket medför högre intäkter.

• En gruppbostad för LSS har under året inte 
behövt bemanna i budgeterat utsträckning 
vilket medför lägre kostnader.

• Demensteamet var planerat att starta den 1 
april men startade istället den 1 augusti. Till 
skillnad mot budget tillsattes tjänsten som 
demensvårdsutvecklare först i oktober och 
tjänsten som biståndshandläggare tillsattes 
inte alls under året.
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Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Nämnd  och 
styrelseverk-
samhet

-877 -905 -862 43

Konsument-
rådgivning

-90 -110 -105 5

Alkoholtill-
stånd

13 -35 54 89

Övergripande  
socialtjänst

-6 660 -7 160 -7 253 -93

Äldreomsorg  
och boende-
stöd

-115 290 -123 758 -120 482 3 276

Insatser  enligt 
LSS

-45 744 -45 363 -44 467 896

Färdtjänst/riks-
färdtjänst

-5 568 -5 650 -4 843 807

Förebyggan-
de  äldreom-
sorg

-6 482 -6 614 -6 714 -100

Individ  och 
familjeomsorg

-43 468 -36 690 -45 063 -8 373

Ekonomiskt  
bistånd

-12 598 -12 333 -13 762 -1 429

Arbetsmark-
nadsåtgärder

-853 -409 -213 196

Summa -237 617 -239 027 -243 710 -4 683

Inom området äldreomsorg och boendestöd är 
kostnaderna högre jämfört med budget för köpt 
äldreboende och korttidsboende. Inom äldreboende 
redovisas högre kostnader än budgeterat för 
Solängen vilket beror på att boendets tredje 
avdelning öppnade tidigare än planerat. Rehab 
visar lägre kostnader för personal men högre 
kostnader än budgeterat för hjälpmedel. Det egna 
korttidsboendet redovisar jämfört med budget 
högre kostnader för personal. Kostnaden för privat 
hemtjänst är högre än budgeterat, samtidigt som 
kostnaden för kommunal hemtjänst är lägre i 
ungefär motsvarande nivå. Hemsjukvård visar 
lägre kostnader än budgeterat då tjänster har 
hållits vakanta samt att inhyrd personal inte 
anlitats i planerad utsträckning. Demensteamet 
visar lägre kostnader än budgeterat då verksam-
heten startade upp i augusti istället för i april. 
Inom området redovisas också sammantaget 
prestationsmedel för uppnådda resultat inom 
äldreomsorg och psykiatri om 2,3 mkr.

Inom LSS-insatser var kostnaderna högre främst 
inom personlig assistans samt köp av externa 
boendeplatser. Högre kostnader redovisas också för 
daglig verksamhet och korttidsboende. Kostna-
derna på ett av kommunens LSS-boenden blev 
markant lägre då personalförstärkningar inte 
behövt göras i den utsträckning som budgeterats. 

Överskott jämfört mot budget redovisas också för 
handläggning för handikappomsorg, avlösarser-
vice i hemmet och förlängd skolbarnomsorg.

Verksamheterna färdtjänst och riksfärdtjänst 
redovisar sammantaget en lägre kostnad jämfört 
med budget beroende på en återbetalning från 
färdtjänstentreprenören då ett för högt pris 
debiterats för resor.

Inom individ och familjeomsorg redovisas högre 
kostnader om 9,3 mkr för institutionsvård för både 
barn och unga samt vuxna. Kostnaden för institu-
tionsplaceringar av barn och unga är betydligt 
högre jämfört med både budget innevarande år och 
kostnaden föregående år. Även kostnaden för 
handläggning av institutionsvård är högre då 
socionomkonsulter hyrts in under perioder. Högre 
kostnader än budgeterat återfinns också för 
öppenvård och Bålstapolarna. Lägre kostnader 
återfinns för köpta familjehem, individuellt be-
hovsprövad öppenvård och handläggning kontakt-
personer.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var under 
året högre än budgeterat men också högre än 
föregående år. Kostnaden för handläggning för 
försörjningsstöd är högre än budgeterat då socio-
nomkonsulter hyrts in periodvis. En kostnad 
redovisas också för det nyöppnade boendet för 
ensamkommande flyktingbarn.
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Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster

Utgifter -3 418 -2 895 -1 077 1 818

Summa -3 418 -2 895 -1 077 1 818

Under året har möbler och inventarier köpts in till 
de två nya gruppbostäderna Dalvägen och Sjövä-
gen. Inköp av inventarier till arbetsplatser och 
datorer har också gjorts till myndighetsenhet samt 
till stöd- och behandlingsenheten. Under året 
köptes möbler och inventarier in till det nystartade 
boendet för ensamkommande flyktingbarn.

Under året fanns budget för hemtjänst i form av 
inventarier till ny hemtjänstlokal samt nyckelgöm-
mor. Inget av investeringsbudgeten för hemtjänst 
är förbrukad. Anledningen till att nyckelfri 
hantering inte införts under år 2014 är att verk-
samheten istället kommer att införa ett helhets-
koncept för planering och ruttoptimering där 
nyckelfri hantering ingår. Hemtjänsten har inte 
växt i den omfattning som budgeterats vilket 
innebär att nya möbler inte har varit aktuellt då 
verksamheten ryms i befintliga lokaler.

För verksamheterna fanns investeringsbudget för 
hemsjukvård och rehab avseende nya arbetsplat-
ser. De nya lokalerna har blivit försenade vilket 
medför att arbetsplatserna inte har kunnat 
iordningställas. Detta innebär att ett belopp om 
totalt 200 tkr, vardera 100 tkr för respektive 
verksamhet, kommer att föras över till år 2015.

 
 

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i Håbo 
ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig 
utveckling och lärande

soCIAlnäMndEns Mål: Genom samver-
kan mellan skola, socialtjänst och andra 
aktörer ska stödet till barn och unga 
utvecklas

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

95 % av drogtesterna av ungdo-
mar i öppenvård ska ha genom-
förts i Bålsta.

100% 95%

Den otillåtna skolfrånvaron ska 
2014 minska med 20% jämfört 
med 2013 på de skolor där 
ungdomsteamet arbetar..

20%

Minst 25 samordnade individuella 
planer (SIP) avseende barn och 
unga ska upprättas under 2014.

36 25

Samarbetet mellan socialförvaltningen och barn-
och utbildningsförvaltningen fortsätter som gäller 
skolnärvaro. För flera av de elever som förvalt-
ningarna arbetar med märks en ökad, men ej 
mätbar, skolnärvaro. Under året har antalet 
samordnade individuella planer (SIP) ökat liksom 
medvetenheten om vilka elever som är i behov av 
SIP efter en genomförd inventering inom ramarna 
för PRIO-satsningen (plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa).
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koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för  
Håbo kommun ska öka.

soCIAlnäMndEns Mål: Individanpass-
ningen ska öka inom socialtjänstens 
samtliga verksamheter.

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2013

Måltal
2013

95% av brukarna inom äldre-
omsorgen ska ha en genomför-
andeplan inom tre veckor från 
det man blev aktuell i verksam-
heten.

65% 95%

Minst 95% av brukarna ska vara 
registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder.

95%

Förvaltningen har inte lyckats med att ge 95 
procent av brukarna en genomförandeplan  inom 
tre veckor. Det är i huvudsak inom hemtjänstens 
verksamhet som resultatet är för lågt. I organisa-
tionen pågår ett arbete med att öka antalet genom-
förandeplaner.

Andelen personer som har registrerats i de olika 
kvalitetsregistren har inte gått att mäta på ett bra 
sätt. Dock har förvaltningen i ett par av registren 
kommit upp i tillräckligt höga siffror för att 
beviljas statsbidrag för prestationen.

soCIAlnäMndEns Mål: Förtroendet för 
socialtjänstens verksamheter ska öka.

Upp-
fylls 
inte

nyckelindikatorer
Utfall
2013

Måltal
2013

Förtroendet för äldreomsorgen 
enligt SCBs medborgarundersök-
ning ökar jämfört med tidigare 
år.

57 63

Förtroendet för de insatser som 
görs för utsatta personer ska öka 
enligt SCB:s medborgarundersök-
ning..

45 53

Minst en medborgardialog/
hearing ska genomföras under 
2014.

1 1

I medborgarundersökningen för 2014 minskade 
förtroendet för äldreomsorgen och för stödet till 
utsatta personer jämfört med 2013. Minskningen 
ligger inom den statistiska felmarginalen och 
förvaltningen kan inte se någon speciell anledning 
till att förtroendet har gått ner. I brukarundersök-
ningen inom äldreomsorgen får förvaltningen 
fortsatt mycket gott betyg

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun.

soCIAlnäMndEns Mål: Socialtjänsten 
ska aktivt medverka i samhällsplanering-
en.

Upp-
fyllt

Socialtjänsten deltog med flera representanter i 
plan-och utvecklingavdelningens utbildning i 
planfrågor under våren 2014. Sammantaget är 
dock bedömningen att förvaltningens aktivitet i 
dessa frågor kan öka.

Viktiga förändringar och trender
äldreomsorg
Den enskildes egna önskemål och delaktighet 
kommer att vara ännu viktigare framöver i arbetet 
hur verksamheten inom vård- och omsorg ska 
organiseras och vilka arbetsmetoder som ska 
användas. Projektet ÄBIC (Äldres behov i centr-
um) kommer att påverka hela vårdkedjan inom 
äldreomsorgen. Till exempel ska de äldre som 
flyttar till ett särskilt boende få ett liknande 
biståndsbeslut som i hemtjänsten.
Den nationella värdegrunden tydliggör vikten av 
människosyn, bemötande och förhållningssätt i 
det dagliga arbetet för att verksamheten ska 
fungera och tilliten till äldreomsorgen ska öka.
Socialförvaltningen ser ett ökat antal multisjuka 
äldre. Omkring 30 personer i Håbo kommun får en 
diagnos om demenssjukdom årligen. Förvaltningen 
ser även ett ökat behov av psykiatrisk kompetens 
inom äldreomsorgen.

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning
Även verksamheterna inom funktionsnedsättning 
präglas av brukarnas medvetenhet till att de ska 
få ha inflytande och vara delaktiga. Allt fler unga 
vuxna med funktionsnedsättning vill flytta 
hemifrån efter skolan vilket leder till ökat behov 
av olika boendeformer med stöd och service. Skräd-
darsydda lösningar med möjlighet till sysselsätt-
ning eller daglig verksamhet blir allt vanligare 
när personer med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar ökar.
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Ny teknik ger möjligheter både för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Samhällsin-
formation på lätt svenska blir tillgänglig, kommu-
nikation kan underlättas och vardagssysslor kan 
bli mer självständigt utförda med hjälp av telefon 
eller läsplatta.

Stöd till vuxna
Inom verksamheten stöd till vuxna ser förvalt-
ningen ett ökande behov av insatser på grund av 
missbruksproblematik. Även bristen på bostäder 
gör att det är svårt att fullt ut tillgodose utsatta 
gruppers behov.

Försörjningsstödet har det sista halvåret 2014 haft 
en vikande trend. Förvaltningen förstärker nu 
arbetsgruppen med en årsarbetare för att arbeta 
än mer mot arbetsmarknad och egen försörjning.

Stöd till barn, unga och familjer
Kommunen öppnade ett HVB-hem för ensamkom-
mande flyktingbarn i slutet av sommaren, som 
snabbt fylldes med platser. Under 2015 förväntas 
ett ökat mottagande av ensamkommande flykting-
barn, vilket ställer stora krav på kommunen för 
att dessa personer ska integeraras i Håbo. Det 
behövs lägenheter, utbildningsplatser och ett öppet 
samhälle där de kan delta i till exempel idrottsför-
eningar.

Bland ungdomar i Håbo kommun ser förvaltning-
en idag, precis som i övriga Sverige och världen, en 
liberalare inställning till och därmed ett ökat 
användande av droger. De sista månaderna av 
2014 uppmärksammas framförallt missbruket av 
Spice. För att om möjligt få stopp på detta miss-
bruk krävs ett samarbete över myndighetsgrän-
serna.

Förvaltningen ser ett ökat behov av stöd bland 
personer och familjer med kognitiva svårigheter. 
Samhället blir mer och mer komplicerat och ställer 
också högre krav på sina medborgare, Förvalt-
ningen måste tillsammans med andra aktörer i 
samhället hitta metoder för att möta detta.

Plan för valfrihet och konkurrens
Socialnämnden antog i december 2012 en plan för 
valfrihet och konkurrens inom nämndens verk-
samhetsområdeför perioden 2013-2014. Idag finns 
valfrihet och konkurrens inom kommunens 
äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihets-
system), i hemtjänsten. I planen redovisar förvalt-
ningen att även fotvård och daglig verksamhet, 
LSS, är möjligt att konkurrensutsätta. Något 
ärende om detta har dock inte tagits fram under 
året.

Under 2014 utfördes 40 procent av hemtjänsten av 
privata utförare (Grannvård Sverige AB och 
RindLags Hemtjänst & Service AB).
Privat utförare (Attendo) svarade för driften av 44 
procent av platserna på särskilt boende för äldre.
 
Intern kontroll
Socialnämnden antog i november 2013 en revide-
rad plan för intern kontroll. Under 2014 har intern 
kontroll genomförts inom bland annat följande 
områden

• Uppföljning av barnavårdsutredningar stick-
provsvis.

• Kontroll vid anställning att legitimerad 
personal har sin legitimation.

• Avvikelser inom hälso- och sjukvården.
• Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd 

tid på hemtjänstfakturor.
• Avstämning av att dokumentation inom HSL 

(Hälso- och sjukvårdslagen) stämmer mot 
förordningar och riktlinjer.

• MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har 
genomfört ett flertal internkontroller avseende 
avvikelser inom hälso- och sjukvården.
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Vissa brister har uppmärksammats i hälso- och 
sjukvårdsdokumentation vad gäller bland annat 
hälsohistoria och dokumentation kring medicinsk 
vårdplanering. Här pågår nu ett förbättringsar-
bete.

Vid några tillfällen har det varit mindre avvikel-
ser vid fakturering av hemtjänst. Till en del 
orsakat av ett bristfälligt tidsregistreringssystem 
varför detta kommer att bytas ut under våren. 
Enstaka gånger har utföraren av olika skäl inte 
kunnat lämna brukaren och för mycket tid har 
registrerats.

Volymer och nyckeltal
Hemtjänst

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget  
Helår 
2014

Antal kunder (kommunal 
hemtjänst) 265 265 260 285

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 75 80 80 75

Antal utförda timmar 
(kommunal hemtjänst) 
utförda besök omvård-
nad och service inklu-
sive HSL, exkl avböjda 
insatser 37 813 39 200

Hemsjukvård

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall  
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal ärenden 441 445 472 440

Kostnad per kund, kr 18 392 20 910 20 580 24 375

Korttidsboende, äldre

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall  
Helår 
2014

Budget 
Helår  
2014

Antal platser 12 11 8 8

Kostnad per plats, 
kr 406 665 331 700 499 400 466 250

Särskilt boende Pomona hus 4

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall  
Helår 
2014

Budget 
Helår  
2014

Antal boenden 32 25 24 24

Kostnad per bo-
ende, kr (inkl natt) 448 700 531 100 501 200 523 000

Antal boenden
Under perioden januari till och med april finns 20 
platser. Från och med maj finns totalt 30 platser. 
Beräknat på helår ger det totalt 27 boendeplatser.

Kostnad per boende, kr (inkl natt)
Kostnaden per boende är lägre än budgeterat 
beroende på att Solängens tredje avdelning öppnar 
tidigare än planerat.

 
Särskilt boende Dalängen

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall  
Helår 
2014

Budget 
Helår  
2014

Antal boenden 18 18 18 18

Kostnad per bo-
ende, kr (inkl natt) 570 000 584 100 593 100 596 800
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Socialpsykiatri

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget  
Helår 
2014

Antal kunder, dagtid 38 33 41 38

Antal årsarbetare inkl 
natt 14,38 14,38 14,68 14,68

Antal beslut, boende-
stödstimmar 11 960 10 400 12 762 12 500

Antal besök, Källans 
verksamhet 2 117 2 087 2 320 2 200

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 100 100 100 100

Personlig assistans

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget  
Helår 
2014

Beviljade timmar LASS 91 998 98 958 95 471 105 762

Beviljade timmar LSS 3 288 3 452 4 602 5 990

Beviljade timmar LASS
Färre timmar på grund av indragna beslut om 
assistansersättning från Försäkringskassan eller 
att brukare med beslut flyttat från kommunen.
 
Sjövägen gruppboende

Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget  
Helår 
2014

Antal boenden 6 6 6 6

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,2 12,64

Andel årsarbetare med 
utbildning, % 85 85 85 85

Kostnad per boende, tkr 1 427 
000

1 434 
000 

1 341 
000

1 606 
000

Kostnaden per boende, kr
Kostnaden per boende är lägre jämfört med budget 
då personaltätheten har minskats dagtid samti-
digt som extrapersonal inte behöver används i 
budgeterad utsträckning.

lindegårdsvägen gruppboende

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal boenden 6 6 6 6

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7 7,27

Personaltäthet 
(exkl natt) 1,21 1,21 1,08 1,21

Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100 100 100

Kostnad per bo-
ende, kr 786 000 725 700 732 000 760 200

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalvägen gruppboende

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal boenden 6,7 6,7

Antal årsarbetare 7 7

Personaltäthet 
(exkl natt) 0,87 0,87

Andel årsarbetare 
med utbildning % 100 100

Kostnad per bo-
ende, kr 651 300 663 300

Antal boenden
Boendet öppnade i februari med åtta boendeplat-
ser. Beräknat på helår ger det totalt 6,7 boende-
platser.
 
Ekans korttidsboende

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal brukare 17 17 12 20

Antal årsarbetare 8,45 10,46 10,46 10,46

Antal boende-
dygn 1 236 1 209 1 115 1 500

Kostnad per  
brukare, kr 289 900 321 100 459 400 271 200

Andel års- 
arbetare med 
utbildning % 100 100 100 100

 
Antal boendedygn
Antalet boendedygn är betydligt lägre än budgete-
rat då några av de äldre ungdomarna har slutat 
och inga nya uppdrag har inkommit.

Kostnad per brukare, kr
Kostnaden per brukare är högre till följd av att 
antalet brukare har minskat samtidigt som 
kostnadsläget är relativt oförändrat.

Daglig verksamhet lSS
Volym/nyckeltal Utfall   

Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal deltagare 32 48 49 35

- varav företags 
platser 8 7 11 8

Antal deltagare
I december månad har 49 personer beviljade beslut 
om uppdrag om daglig verksamhet. Av besluten är 
40 beviljade enligt LSS och nio beviljade enligt 
SoL. Det är en minskning med sex personer 
jämfört med i augusti.
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Institutionsvård vuxna

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal placerade 
personer 23 26 24 17

Antal placeringar 28 32 30 17

Antal vårddygn 2 265 2 465 2 934 1 500

Antal vårddygn
Verksamheten redovisar ett underskott och har 
förbrukat nästan det dubbla antalet vårddygn 
jämfört med planen. Antalet vårddygn som har 
köpts uppgår till 2 934 dygn varav 594 med stöd 
av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 
Under året har fyra omedelbara LVM-omhänder-
taganden gjorts samt 14 inledda LVM-utredning-
ar. Förvaltningen har personer aktuella med ett 
mycket långvarigt och allvarligt missbruk och där 
missbruket omgående utgör en fara för livet så 
rekvisiten i tvångslagstiftningen LVM är uppfyll-
da. Under året har organisationsförändringar 
gjorts vilket innebär ett tätare samarbete mellan 
öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialse-
kreterarna för missbruk.

Institutionsvård barn och unga

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal placerade 
personer 11 18 17 10

Antal placeringar 14 19 19 11

Antal vårddygn 1 528 2 187 3 624 1 200

Antal vårddygn
Verksamheten har under året förbrukat cirka tre 
gånger så många dygn som budgeterat. De place-
ringar som genomförts under året har varit långa. 
Sju stycken placeringar sträcker sig vardera över 
hela året. En utav helårsplaceringarna har en hög 
dygnskostnad vilket gör placeringen dyr. Under 
året har också familjer placerats på utrednings-
hem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barnavårdsutredningar

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Aktualiseringar 512 523 518 450

Inledda utredningar 144 128 120 110

Avslutade utredningar 95 116 101 110

Familjeteamet 

Volym/nyckeltal

Utfall   
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Behandlingsinsatser 282 292 318 340

- varav individuella 
behandlingsinsatser 
för familj 162 138 194 170

- varav behandlings-
insatser i grupp 120 154 131 170

Avslutade ärenden 56 65 101 90

Försörjningsstöd
Volym/nyckeltal Utfall   

Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal hushåll 307 271 286 280

- varav antal arbetslösa 186 147 58 140

Antal bidragsmånader 1 790 1 542 1 652 1 350

Antal bidragsmånader
Antalet bidragsmånader under året är högre 
jämfört med föregående år vilket bidrar till 
underskottet jämfört med budgeterad kostnad för 
försörjningsstöd. Försörjningsstödet har dock 
under året visat en minskande trend och stabilise-
rat sig på en lägre nivå. 
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Miljö- och tekniknämnden
 
Sammanfattning
Samtliga mål för verksamhetsår 2014 uppfylls. Miljö- och 
tekniknämnden redovisar ett överskott med 418 tkr, (ex-
klusive vatten och avlopp- samt avfallsenheterna).

Året inleds med förändringar i den interna organisationen. 
Från och med juli 2014 utgör VA-enheten, avfallsenheten, 
gatu- och parkenheten, fastighetsenheten, kostenheten 
och lokalvårdsenheten en teknisk avdelning som tillhör 
kommunstyrelsens förvaltning. Den tekniska avdelningens 
administrativa personal samlas i ett hus, det så kallade 
Landstingshuset.

Verksamheterna upplever ett fortsatt omfattande behov 
av beläggnings- och fastighetsunderhåll. Renoveringen 
av Västerängsskolan tak fortgår. Restaureringen av den 
gamla Järnvägsparken pågår under året och kommu-
nens lekplatser repareras. En förnyelse av skolornas lunch-
meny påbörjas.

Ett nytt boende för funktionshindrade som behandlas 
i enlighet med lagen för stöd och service (LSS-boende) 
färdigställs på Sjövägen.

Uppdrag och ansvarsområde
Miljö- och tekniknämnden omfattar en mängd 
tjänster som en stor andel av Håboborna använder 
dagligen. Nämnden ansvarar exempelvis för allt 
från vattenförsörjning och sophämtning till 
belysning på allmänna platser. Till nämndens 
ansvarsområden hör också skötsel av naturreser-
vat, idrottsanläggningar, stränder och parker, 
samt kommunala gator, gång- och cykelvägar och 
busshållplatser.

Service för kommunens lokaler och 
verksamheter
Miljö- och tekniknämnden bygger, underhåller, 
städar samt lagar maten till skolorna, förskolorna 
och äldreomsorgen.

Årets händelser
Miljö- och tekniknämnden omorganiserar sin 
verksamhet till en teknisk avdelning inom kom-
munstyrelsens förvaltning.

gatu-/ parkenheten
Upprustning av den gamla Järnvägsparken i 
Bålsta och parken framför kommunhuset påbörjas. 
Enheten anlägger ett signalreglerat trafikljus på 
Stockholmsvägen (vid Lidl-butiken). Trafiksäker-
heten i samband med att barn lämnas och hämtas 
på Futurumskolan ses över och förbättras. 

Tidigare säkerhetsbesiktning på kommunens 
lekplatser följs upp med en mängd reparationsar-
beten.

Kostenheten
Avtalet med den nya livsmedelsgrossisten (som 
genomfördes 2013) leder till sänkta kostnader. 
Detta möjliggör satsningar på ekologiska livsmed-
el. Grund- och förskola uppnår det nationella målet 
på 25 procent andel ekologiska livsmedel vid årets 
slut.

Grundskolornas kök inför två nya lunchalternativ; 
en vegetarisk rätt och en soppa.

Under våren påbörjas ett arbete för en ungdomli-
gare skolmeny och större elevinflytande i valet av 
maträtter. En aktivitet som går ut på att kommu-
nens elever kan skriva sina önskemål för höstens 
meny på engångsbordsdukar genomförs. Önskemå-
len samlades in och fungerar vägledande för 
menyn.

Fridegårdsgymnasiet inviger sin nya matsal som 
gjorts om till en mer restaurangliknande miljö.
Den nya Slottsskolan har ett tillagningskök som 
rustats med köks- och serveringsutrustning inför 
verksamhetens start kommande år.
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Fastighetsenheten
Under sommaren blir LSS-boendet på Sjövägen 
klart för inflyttning.

Nya Slottsbackens förskola i Skokloster (som 
tidigare hette Junibackens förskola) är klart för 
inflyttning. Projektering påbörjas även för nybygg-
nation av en förskola i närheten av Gröna Dalen-
skolan. Inflyttning beräknas till början av höstter-
minen 2015.

Projektet med takåtgärder och lokalanpassningar 
på Västerängsskolan fortgår och avslutas 2015.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 17 615 20 423 17 457 -2 966

Interna intäkter 105 695 94 493 96 903 2 410

Summa intäk-
ter

123 310 114 916 114 360 -556

Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

-12 270 -2 180 -1 209 971

Personalkost-
nader

-45 986 -45 836 -46 698 -862

Övriga kostna-
der

-80 872 -125 418 -124 553 865

Interna kost-
nader

-66 848 -30 529 -30 529 0

Summa kost-
nader

-205 976 -203 963 -202 989 974

Resultat -82 666 -89 047 -88 629 418

Under året avvecklas uthyrda paviljonger och en 
del inhyrda objekt vilket leder till minskade 
intäkter. Även ett antal interna avtal har avslu-
tats.

Nya medarbetare hos gatu- och parkenheten ökar 
personalkostnaderna samtidigt som kostnaden för 
inköpta tjänster minskar. Fastighetsenheten har 
hög sjukfrånvaro vilket leder till lägre personal-
kostnad. Konsulter hyrs in för att lösa sjukfrånva-
ron vilket resulterar i högre kostnader i form av 
konsultarvoden för enheten.

Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Nämndverksam-
het

-391 -267 -268 -1

Teknisk ledning -1 075 -1 310 -1 180 130

Gatu-/parken-
heten

-36 958 -42 938 -43 550 -612

Kostenheten -29 184 -27 753 -27 428 325

Fastighetsenheten -3 796 -4 597 -3 913 684

Lokalvårdsenhe-
ten

-11 262 -12 182 -12 290 -108

Summa -82 666 -89 047 -88 629 418

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning har ett överskott på 2,6 mkr. 
Gatu- och parkenhetens underskott beror framför 
allt på stigande kostnader för reparationer av 
fordon och maskiner. Personalkostnader för 
halkbekämpning på de stora lederna (som togs 
över i samband med att entreprenören avsade sig 
uppdraget), samt kostsamma reparationer efter 
säkerhetsbesiktning av lekutrustning spelar också 
roll för resultatet.

Ett nytt livsmedelsavtal ger lägre livsmedelskost-
nader för kostenheten under avtalets första år 
(2014). Gymnasieskolans restaurang har också 
något högre intäkter än förväntat i slutet av året.
Fastighetsenheten har ett överskott i förhållande 
till budget beroende på vakanser och sjukskriv-
ningar på enheten, vilket gjort att enheten under 
hösten 2014 varit återhållsam med att starta upp 
nya underhållsåtgärder. Dessutom har energikost-
naderna blivit lägre än budgeterat, med anledning 
av den milda vintern.

Lokalvårdens materialkostnader ökar eftersom 
kommunen saknar fungerande leverantörsavtal.

Ökad långtidsfrånvaro (ej intjänad) innebär ökade 
personalkostnader i form av semesterlön. För att 
se till att verksamheten levererar en god kvalité 
har man använt timvikarier.

Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster 310 0 283 283

Utgifter -62 992 -71 378 -71 272 106

Summa -62 682 -71 378 -70 989 389
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Slottsbackens förskola (före detta 
Junibackens förskola)
År 2012 brann Junibackens förskola. Den nya 
förskolan har åtta avdelningar och ett tillagnings-
kök. Inflyttning sker årsskiftet 2014/15. Projektet 
blir klart tidigare än beräknat och kostnaderna 
landar i huvudsak på år 2014 vilket ger ett under-
skott. Återställning av marken där de provisoriska 
paviljongerna har stått sker under 2015 och ska 
inrymmas inom projektet. Slutreglering kommer 
därför att göras under 2015. Projektet pågår och 
underskottet på 4,5 mkr överförs till 2015. Under 
2015 kommer projektet att tillföras ytterligare 
medel på 10,4 mkr i budget.

Sjövägen gruppboende (före detta oktavia)
Det nya gruppboendet är klart för inflyttning 
under augusti 2014. Underskottet beror på att 
verksamheten gjort sena förändringar vilket 
medfört fördyringar samt att projektering inte var 
beräknad i investeringsbudgeten.

Verksamhetsanpassningar läraskolan
Lärarskolan hyr Mansängens förskola för sin 
verksamhet. I samband med verksamhetsanpass-
ningen av lokalen, har omfattande underhållsåt-
gärder av kök och ventilation genomförts. Detta 
medför ett underskott på 587 tkr.

takåtgärder skolor, Västerängsskolan
En omfattande takrenovering genomförs på 
Västerängsskolan. Projektet pågår och överskottet 
på 419 tkr överförs till 2015.

ny förskola gröna Dalen
Det finns en målsättning om att ha en ny förskola 
klar för inflyttning till sommar 2015. Det är en 
snabb process som förutsätter projektering under 
2014. Det betyder också att det inte finns medel 
budgeterade för innevarande år, men att en del 
kostnader (byggprojektledning, köksarkitekter, 
bygglovsavgift, nybyggnadskartor och inhyrda 
konsulter) uppstår under 2014. Underskottet på 
648 tkr flyttas till 2015 då projektet tillförs budget 
om 35 mkr. Målet är att förskolan öppnar sommar 
2015.

Nämnden vill föra över 389 tkr till år 2015 efter-
som flera investeringsprojekt fortfarande pågår.

 
 
 
 

Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

MIljö- oCh tEknIknäMndEns Mål: 
Utveckla och förvalta inre och yttre miljöer 
så att de blir trygga, tillgängliga och 
attraktiva

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Genomföra medborgardialoger 
med syftet att öka delaktigheten 
och få bredare förankring hos 
medborgarna inför nya projekt..

3 2

Under året genomförs ett antal medborgardialoger. 
En av dialogerna gäller arbetet med att få Fride-
gårdsgymnasiets matsal mer restauranglik. Det är 
ett projekt som ger elever och medarbetare möjlig-
het att tycka och tänka kring utseendet på matsa-
len.

Kommunen genomför varje år en demokratidag för 
ungdomar. Temat för 2014 är ”Mitt centrum” och 
flera av enheterna hade representanter på plats.
Avfallsenheten har anordnat möten för medbor-
gare tillsammans med Biogas Öst för att diskutera 
matavfall och framställning av biogas.

Gatu- och parkenheten informerar medborgare 
tillsammans med Håbo trafikråd under Håboda-
gen.

Det är därför nämndens bedömning att detta mål 
är uppfyllt.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för  
Håbo kommun ska öka.

MIljö- oCh tEknIknäMndEns Mål: 
Förvalta kommunens tillgångar kostnads-
effektivt och långsiktigt

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Planerade underhållsåtgärder 
genomförs.

74% 100%

Den totala summan som budgeterats för underhåll 
är 7,1 mkr. Driften förbrukar 74 procent av detta 
till beläggnings- och fastighetsunderhåll. Gatu och 
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parkenheten genomför underhållsbeläggningar. På 
fastighetsenheten pågår en större ombyggnation 
av taket på Västerängsskolan. Enheten har också 
genomfört underhållsåtgärder som omläggning av 
golv i gymnastikhall (Vibyskolan), installation av 
ny hiss, åtgärder av golv i ljusgård på Futurum-
skolan samt ytskiktsrenovering på Nybyggets 
förskola.

Övriga insatser för att nå målet är vatten- och 
avloppsenhetens engagemang i Svenskt vattens 
kampanj ”Mitt vatten” (som ska öka brukarnas 
kunskaper och därmed minimera störningar) samt 
kostenhetens medverkan i Förskolemässan (med 
syftet att öka förtroende och tillgänglighet).

Trots att nyckelindikatorns procentsats visar 
måluppfyllelse så är bedömningen att detta mål är 
uppfyllt tack vare de satsningar som genomförts 
av verksamheterna.

MIljö- oCh tEknIknäMndEns Mål: 
Förbättra tillgängligheten för med-
borgarna

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Öka andelen samtal som kan 
besvaras direkt i kontaktcenter 
och därmed minska andelen 
samtal som går direkt till hand-
läggare.

42% 40%

Under perioden januari-december besvaras och 
behandlas 42 procent av de inkomna samtalen 
direkt av kommunens kontaktcenter. För att höja 
den andelen måste tekniska avdelningen hålla 
informationen på hemsidan uppdaterad samt ta 
fram bättre checklistor och lathundar.

Det är nämndens bedömning att detta mål är 
uppfyllt.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

MIljö- oCh tEknIknäMndEns Mål: 
Verka för ett långsiktigt och hållbart 
nyttjande av naturens resurser och även 
mänskliga resurser, dvs medarbetare i 
kommunen

Upp-
fyllt

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Öka andelen inköpta ekologiska 
livsmedel

24% 18%

Minska sjukfrånvaron - Hälsotalet 6,8% 5,5%

Ett antal särskilda aktiviteter för att uppnå målet 
har genomförts, exempelvis: 
• insamling av matavfall.

• arbete med ny avfallsplan 2015-2018.

• införande av odlingslotter på Nybygget och 
Ellensborgs förskolor.

• ergonomigenomgångar inom lokalvården samt 
grundskolekök och Pomonas kök.

Nyckelindikatorn avseende inköp av ekologiska 
livsmedel varierar och det beror på att kommunen 
har bytt grossist. Första halvåret är en testperiod 
av de nya produkterna och det sista halvåret har 
kommunen utökat varukorgen med ekologiska/
miljömärkta livsmedel. Värdet för hela året 
överskrider målet på 18 procent.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår och 
har pågått under en tid. Innan sommaren genom-
förs den första avstämningen och då meddelar 
flera medarbetare att de känner stress. Ökade 
krav från samhället, flera år av besparingar och 
vakanser som inte har tillsatts för att klara 
ekonomin - är några av skälen.

Det är nämndens bedömning att tack vare de 
aktiviteter som genomförts är detta mål uppfyllt.
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Viktiga förändringar och trender
gatu- och parkenheten
Drift- och underhållsbehovet på enhetens anlägg-
ningar ökar på grund av att merparten av de 
kommunala anläggningarna är 30–40 år gamla 
och lider av ett eftersatt underhåll sedan lång tid 
tillbaka.

En tydlig trend är en ökad oro hos kommuninvå-
narna gällande barns trygghet och säkerhet i den 
offentliga miljön. Under året har särskilt trafiksä-
kerheten vid skolorna, i samband med att föräld-
rar lämnar och hämtar sina barn, lyfts fram av 
både skolpersonal och föräldrar.

Det finns ett stort antal samfälligheter och gemen-
samhetsanläggningar i Håbo kommun. En tydlig 
trend är att dessa inte längre anser sig ha möjlig-
het att också ansvara för drift och underhåll. Det 
finns skrivelser med önskemål om att kommunen 
ska ta över ansvaret. Eventuella framtida beslut 
om kommunalt övertagande kommer att påverka 
gatu- och parkenhetens drift- och investeringsbud-
get.

Kostenheten
Medvetenhet om måltidens betydelse för inlärning 
och välbefinnande ökar. En trend som samtidigt 
håller i sig är fokus på en hållbar kosthållning och 
matlagning från grunden. Kostenheten verkar för 
att få in större andel vegetabilier och ekologiska 
livsmedel i menyn. Ytterligare ett led i att möta 
trenden är kompetensutveckling och inspiration 
vilket exempelvis sker genom ett fortsatt samar-
bete med stjärnkoken Carina Brydling.

Barn som inte har ett tillräckligt högt energiintag, 
framför allt på grund av medicinering, har ökat de 
senaste åren. Kostenheten avsätter avsevärt 
mycket mera resurser åt special eller anpassad 
kost. Olika kök har olika kapacitet och möjlighet 
att tillmötesgå de ökade kraven.

Fastighetsenheten
Kommunens fastigheter har ett eftersatt underhåll 
på grund av begränsade medel under tidigare år. 
Detta är en utmaning som måste hanteras. 
Enheten arbetar därför nu aktivt med att ta fram 
övergripande underhållsplaner för alla kommu-
nens bebyggda fastigheter.

Miljömedvetenhet och miljökrav är också en 
ihållande trend som exempelvis kommer att 
påverka enhetens upphandlingar. Även energief-
fektivisering blir ett naturligt inslag i alla plane-

rade underhållsåtgärder och kommande investe-
ringar i kommunens fastigheter.

lokalvårdsenheten
Under året märks ett ökat intresse hos medarbe-
tarna att fortbilda sig. Det finns också intresse för 
miljöinsatser, så som källsortering och minskad 
användning av kemikalier. Samarbetet med skola 
och förskola behöver utökas för att tillmötesgå de 
krav barn och personal med allergier kräver.

Plan för valfrihet och konkurrens
Miljö- och tekniknämnden antog 2012-10-01, § 89 
en plan för valfrihet och konkurrens för perioden 
2012-2014. Enligt planen ska inte verksamheterna 
utredas under 2014.

Verksamheten inom lokalvård och kost bedrivs 
helt i egen regi och är en så kallad fri nyttighet.
Inom fastighet, avfall och VA bedrivs viss fastig-
hetsskötsel, drift av återvinningscentralen, drift 
av kommunens VA-verk, i egen regi och sedan 
beställs till exempel större VVS, måleri-, bygg-, 
elarbeten, av externa företag. Gatu- och parkenhe-
ten bedriver verksamhet i ishall, simhall samt 
hanterar kommunens utomhusanläggningar/
parker med egen personal. Arbeten som gatu- och 
parkenheten beställer av externa leverantörer är 
till exempel snöröjning, sandupptagning och 
gräsklippning.

I stort sett alla investeringsprojekt hanteras av 
externa leverantörer.

Intern kontroll
Nämnden har fastställt fyra kontrollmoment för 
intern kontroll. Det gäller följande:
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1. Felaktig hantering av resor och traktamenten
Det saknas viss kännedom om gällande rutiner 
och rapportering för traktamenten och resor. 
Därför fungerar inte rapporteringen tillfredstäl-
lande. Enhetschefer har fått utbildning/informa-
tion om hur traktamenten och resor ska rapporte-
ras i lönesystemet.

2. Delegationsordningen följs inte.
En ny delegationsordning tas fram under hösten 
(eftersom kommunstyrelsen kommer att hantera 
de frågor som idag hanterats av miljö- och teknik-
nämnden från och med 1 januari 2015). Vid 
kontroll av återrapportering av delegationsbeslut 
har en del brister upptäckts. Informations- och 
utbildningsinsatser genomförs under hösten för att 
medarbetare ska få bättre kännedom om gällande 
delegationsordningen.

3. Missvisande prognoser
Under 2013 genomfördes utbildningsinsatser inom 
ekonomi, beställning och fakturahantering för en 
stor mängd medarbetare inom avdelningen. Under 
2014 genomförs en fördjupad ekonomiutbildning 
för chefer.

4. Följer vi de avtal vi har när vi avropar?
Ett antal stickprov görs under 2014 för att kontrol-
lera fakturor gentemot de avtal som kommunen 
har. Stickproven utförs för olika verksamheter 
under tekniska avdelningen. Ingen av de fakturor 
som kontrollerades saknade avtal.

 
 
 
 

Volymer och nyckeltal
Fastighetsenheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Area kommunägd, 
kvm BRA

87 539 90 832 91 166 90 601

Area inhyrda lokaler, 
kvm BRA

17 792 18 073 16 790 17 168

Tillsyn och skötsel, kr/
kvm

76 73 78 76

Energi, kr/kvm 192 143 156 159

Vatten och avlopp, 
kr/kvm

12 14 15 15

Avhjälpande under-
håll totalt, kr/kvm

61 61 47 56

Avhjälpande under-
håll fukt och vatten-
skador, tkr

58 373 1 088 300

Planerat underhåll, kr/
kvm

73 71 48 79

Av kommunfullmäk-
tige avsedda pengar 
för underhåll, fastig-
het, tkr

2 000 2 000 2 000 2 000

Avhjälpande under-
håll storkök, tkr

904 990 1 116 750

Area kommunägd, kvm BRA
Under 2014 har area tillkommit för LSS-boende på 
Sjövägen 1 samt nya stationshuset. (Slottsbackens 
förskola tas i bruk först efter årsskiftet 2014/15.)

Area inhyrda lokaler, kvm BRA
Paviljonger Futurum är avvecklade. Lokal på 
Sjövägen 16 har avflyttning och uppsägning skett. 
Paviljongen för Vikingens förskola är avetablerad. 
Utökning av lokalyta för egen kontorspersonal i 
Landstingshuset.

Energi, kr/kvm
En mild vinter gör att utfallet är lägre än budget. 
Ny upphandling av elpriset trädde i kraft 2014 
vilket kan vara en orsak till något högre kostnad 
jämfört med 2013.

Avhjälpande underhåll totalt, kr/kvm
Under året hade Skörby förskola en vattenskada 
och med anledning av att man inte förrän i slutet 
på december visste om försäkringen skulle täcka 
för dessa kostnader har enheten inte utnyttjat hela 
underhållsbudgeten för att kunna hålla budget.

Avhjälpande underhåll fukt/vattenskador, tkr
I utfallet ingår ett flertal mindre vattenskador, 
bland annat på Futurumskolan och Nybyggets 
förskola. Dessutom inträffar en större vattenskada 
på Skörby förskola. Där uppstår utlägg för självris-
ken.
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Planerat underhåll, kr/kvm
Personalomsättning och sjukdom medför färre 
genomförda insatser än planerat.

Av kommunfullmäktige avsedda pengar för 
underhåll, fastighet, tkr
Omläggning av golv i gymnastikhallen på Vibysko-
lan, installation av ny hiss på Fridegård, åtgärder 
av golv i ljusgård på Futurumskolan samt yt-
skiktsrenovering på Nybyggets förskola.

gatu-/parkenheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Ljuspunkt, kr/inv 239 268 301 290

Vinterväghållning, kr 
per inv/år

335 289 237 363

Beläggningsunderhåll, 
kr per inv/år

232 98 101 75

Trafikskada, tkr 255 245 383 150

Gräsklippning, kr per 
inv/år

57 61 57 50

Av kommunfullmäktige 
avsedda pengar för 
underhållsbeläggning, 
gata, tkr

1 500 1 500 2 028 1 500

Ljuspunkt, kr/inv
Ett ökat antal reparationer påverkar utfallet för 
2014. Reparationerna har avsett fel som uppstått 
på grund av bristfälligt underhåll och ökat antal 
trafikskador.

Vinterväghållning, kr per inv/år
Vinterväghållning innefattar samtliga kostnader 
för snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning 
och beredskapsersättning. Utfallet varierar efter 
väderlek. Kostnaden minskar 2014 tillföljd av 
milda och nederbördsfattiga månader.

Beläggningsunderhåll, kr per inv/år
Budget omprioriteras till förmån för vinterväg-
hållning och övriga underhållsåtgärder. Perioden 
jan-april är dock gynnsam väderleksmässigt så 
ytterligare medel ur enhetens driftbudget avsat-
tes för underhållsbeläggningar. Därför är utfallet 
högre än budgeterat.

Trafikskada, tkr
Skador på belysningsstolpar och skyltar har ökat 
avsevärt.

Gräsklippning, kr per inv/år
Utfallet är något högre på grund av att vägslåtter 
utfördes två gånger på vissa sträckor.
Av kommunfullmäktige avsedda pengar för 
underhållsbeläggning, gata, tkr
Ytterligare medel har avsatts ur enhetens drift-
budget då vinterväghållningen inte hade så stora 
kostnader under perioden jan-april.

Kostenheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Antal serverade lunch-
portioner totalt/år förskola 
(tusen portioner)

187 168 178 188

Antal serverade lunchpor-
tioner total/år grundskola 
(tusen portioner)

459 470 461 487

Antal serverade lunchpor-
tioner total/år gymnasium 
(tusen portioner)

75 73 73 79

Totalt inköpta ekologiska 
livsmedel, (%) procent

16 19 24 18

Antal tillagade portioner 
totalt/år i äldreomsorgs-
kök (tusen portioner)

84 77 79 80

Inköp av ekologisk färsk 
frukt och grönsaker, (%) 
procent

21 28

Inköp av ekologiska 
övriga livsmedel, (%) 
procent

25 17
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I utfallet saknas två avdelningar på Junibacken 
eftersom deras volymer räknas in i Slottsskolans 
statistik.

Antal serverade lunchportioner total/år 
grundskola (tusen portioner)
Minskning av antal portioner beror framför allt på 
ett mindre antal externa leveranser.

Antal serverade lunchportioner total/år 
gymnasium (tusen portioner)
Avser totalt tillagade portioner inklusive externa 
kunder och pedagoger.

Totalt inköpta ekologiska livsmedel, (%) procent
Grundskola och förskola når det nationella målet 
(25 procent). Restaurang Pomona och Fridegårds-
gymnasiets restaurang sänker det totala medel-
värdet.

Antal tillagade portioner totalt/år i 
äldreomsorgskök (tusen portioner)
Återrapporteringen mellan avdelningar och kök 
gällande antal portionsavbokningar har förbättras 
och påverkar utfallet.

Inköp av ekologisk färsk frukt och grönsaker, 
(%) procent
Kostenheten har svårigheter att inhandla färsk 
ekologisk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis som 
håller god kvalitet. Därför prioriteras andra 
ekologiska livsmedel. Förskola uppnår dock mål-
sättningen med inköp om 30 procent.

Inköp av ekologiska övriga livsmedel, procent
Produktgruppen avser samtliga livsmedel, förutom 
färsk frukt och grönsaker/rotsaker/potatis.

Övriga nyckeltal
Volym/nyckeltal Utfall 

Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Skadegörelse, tkr 1 041 667 543 700

Klotter, tkr 172 106 49 105

Snöröjning, halkbekämp-
ning, snötransport och 
sandupptagning, tkr

6 668 5 917 4 731 7 310

Skadegörelse, tkr
Minskad skadegörelse kan bero på Bålstapolarnas 
och polisens aktiva arbete med ungdomarna i 
kommunen.

Klotter, tkr
Lägre kostnader för klottersanering är ett trend-
brott som kan bero på Bålstapolarnas och polisens 
aktiva arbete med ungdomarna i kommunen. Det 
kan också bero på ett sjunkande intresse för 
klotter bland unga.

Snöröjning, halkbekämpning, snötransport och 
sandupptagning, tkr
För år 2014 har kostnaden minskat på grund av 
att perioden januari-april samt november-decem-
ber har varit nederbördsfattiga och milda.

lokalvårdsenheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Lokalvård, kr/kvm 110 103 113 116

Lokalvård, kr/kvm
Visar en ökning från föregående år då budget ökas 
för utökade städytor och kvalitetsförbättringar. 
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Uppdrag och ansvarsområde
VA-enheten ansvarar för den kommunala dricks-
vattenförsörjningen och avloppsvattenreningen i 
kommunen. För att förse invånarna med vatten 
och rena deras avloppsvatten har kommunen två 
kommunala vattenverk och två avloppsrenings-
verk. Utöver detta finns en högreservoar, ett flertal 
pumpstationer samt vatten-, spill-, och dagvatten-
nät.

VA-enheten ska arbeta för ett långsiktigt säker-
ställande av dricksvattenförsörjningen och mini-
mera störningar på miljö- och egendom för både 
samhället och kommuninvånare, via avloppsvat-
tenhantering och vattendistribution.

Årets händelser
Bålsta reningsverk har byggts om och till, invig-
ning var den 21 augusti 2014. I samband med 
detta anordnas studiebesök för skolklasser och 
kommuninvånare.

Nya avtal tecknas avseende mark- och VA-arbeten 
samt slamsugning och spolning. Pluggning av 
brandposter pågår för att minimera risken för 
sabotage på dricksvattnet. Enheten påbörjar ett 
förslag till vattenskyddsområde för Skokloster.

Enheten är med i Svenskt Vattens kampanj ”Mitt 
vatten” för att informera kommuninvånarna om 
vattnets kretslopp, hur det går att bidra till friskt 
vatten och de utmaningar som vattenbranschen 
står inför.

VA och avfall har blivit separata enheter och en ny 
chef har därför rekryterats.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 37 750 43 314 42 874 -440

Interna intäkter 3 181 2 883 2 883 0

Summa intäkter 40 931 46 197 45 757 -440

Verksamhetsköp, 
bidrag, under-
hållsmaterial

0 0 -56 -56

Personalkostna-
der

-6 569 -6 501 -7 034 -533

Övriga kostnader -16 256 -30 094 -26 635 3 459

Interna kostnader -18 597 -9 602 -9 602 0

Summa kostna-
der

-41 422 -46 197 -43 327 2 870

Resultat -491 0 2 430 2 430

 

VA-enheten
 
 
 

Sammanfattning
Årets investeringar redovisar ett överskott på 3,1 mkr. 
Två projekt som tillhör investeringar 2014 är under ar-
bete och därför önskar enheten överföra 1,3 mkr till år 
2015.

Under året genomfördes en intern omorganisation och 
VA-enheten skiljs från avfallsenheten.

Nya avtal tecknas avseende mark- och VA-arbeten 
samt slamsugning och spolning.

Bålsta avloppsreningsverk har byggts om. Det nya re-
ningsverket har kapacitet att rena avloppsvatten från 
30 000 personer och den uppgraderade reningspro-
cessen halverar kväveutsläppet till Mälaren, vilket är 
reglerat efter krav från Europeiska unionen. Den formel-
la invigningen var den 21 augusti 2014 (anläggningen 
togs i provisorisk drift juni 2013). I samband med detta 
anordnades studiebesök för medborgare och skolklas-
ser.

Enheten för vatten och avlopp (VA) redovisar ett över-
skott om 2,4 mkr. Med anledning av tidigare års under-
skott i VA-fonden har verksamheten arbetat för att få 
ett överskott i verksamheten.
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VA-enhetens verksamhet är helt avgiftsfinansierad 
och redovisas därför separat. Enhetens kostnader 
ska finansieras av abonnenternas avgifter för 
vatten, avlopp och dagvatten.

En minskad försäljning av vatten leder till att 
intäkterna blivit mindre än budgeterat.

Sammanfattningsvis så har VA-enheten ett 
överskott på 2,4 mkr. Överskottet på VA-enheten 
bokförs mot VA-fonden i kommunens balansräk-
ning, vilket ger en utgående balans på VA-fonden 
på -470 tkr.

Resultaträkning
 
tkr

not Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter 1 37 114 41 971

Övriga intäkter 15 214

Anläggningsavgifter 3 467 1 253

Periodisering av årets anlägg-
ningsavgifter

-3 467 -1 253

Periodisering av tidigare års an-
läggningsavgifter

621 664

Förändring av investeringsfond 0 0

Förändring av kortfristig skuld till 
abonnentkollektivet (förutbe-
talda intäkter)

0 0

Interna intäkter (inom koncernen) 2 2 009 1 817

Summa intäkter 39 759 44 666

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader 3 -22 824 -22 152

Interna kostnader (inom koncer-
nen)

4 -1 105 -2 515

Avskrivningar 5 -10 042 -11 548

Summa kostnader -33 971 -36 215

Finansiella intäkter 1 173 1 066

Finansiella kostnader -7 452 -7 087

Summa verksamhetens netto-
kostnad

-6 279 -6 021

Resultat före extraordinära poster -491 2 430
Extraordinära intäkter 0 0

Extraordinära kostnader 0 0

Årets resultat -491 2 430

 
 
 
 
 
 

noter till resultaträkningen
Not 1
 
Brukningsavgifter tkr

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Fast förbrukningsavgift VA 15 911 17 939

Rörlig förbrukningsavgift VA 21 184 24 014

Övriga ersättningar 19 18

Summa intäkter 37 114 41 971

Not 2
 
Interna intäkter (inom koncernen)

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Fast förbrukningsavgift VA 610 705

Rörlig förbrukningsavgift VA 1 140 1 112

Summa intäkter 1 750 1 817

Not 3
 
Externa kostnader tkr

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Personalkostnader 6 569 7 034

Köp av verksamhet 0 0

Övriga kostnader 16 255 15 118

Summa kostnader 22 824 22 152

Not 4
 
Interna kostnader (inom koncernen) tkr

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Personalkostnader 0 0

Köp av verksamhet 0 0

Övriga kostnader 1 105 2 515

Summa kostnader 1 105 2 515

Not 5
 
Avskrivningar tkr

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

Bålsta vattenverk 1 551 1 551

Skokloster vattenverk 282 282

Bålsta reningsverk 5 520 6 907

Skokloster reningsverk 168 168

Högreservoaren 8 8

Bålsta ledningar 1 731 1 828

Skokloster ledningar 49 49

Larm och kommunikation 296 298

Bålsta pumpstationer 360 369

Bålsta dagvattendammar 59 59

Bilar och inventarier 18 29

Summa kostnader 10 042 11 548
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Balansräkning
 
tkr

Bokslut 
2013

Bokslut 
2014

tillgångar
Anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar 286 556 282 959

Summa anläggningstillgångar 286 556 282 959

Finansiella anläggningstillgångar
Lån till kommunen 42 489 43 078

summa finansiella anläggningstill-
gångar

42 489 43 078

Summa tillgångar 329 045 326 037

Eget kapital
Eget kapital -2 409 -2 900

Varav årets resultat -491 2 430

Summa eget kapital -2 900 -470

Avsättningar
Pensioner 0 0

Summa avsättningar 0 0

långfristiga skulder
Lån av kommunen 289 199 283 123

Investeringsfond 0 0

Förutbetalda intäkter från anlägg-
ningsavgifter

42 489 43 078

Summa långfristiga skulder 331 688 326 201

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

0 0

Övriga skulder, sem löneskuld 257 306

Summa kortfristiga skulder 257 306

Summa eget kapital och skulder 329 045 326 037

Driftredovisning
 
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvi-
kelse

Vatten och avlopp 
gemensamt

12 793 14 316 15 652 1 336

Vattenverk drift -3 432 -3 090 -2 687 403

Pumpstationer drift -1 326 -1 440 -1 361 79

Ledningsnät drift -2 982 -2 894 -2 152 742

Reningsverk drift -5 545 -6 542 -6 998 -456

Dagvatten 0 -350 -24 326

Summa -492 0 2 430 2 430

 
 

VA-enheten redovisar ett överskott om 2,4 mkr. 
Med anledning av tidigare års underskott i VA-
fonden har verksamheten arbetat för att få ett 
överskott i verksamheten. (VA-fondens underskott 
minskas i och med detta från 2,9 mkr till 470 tkr.).

Enheten har jobbat målmedvetet med att mini-
mera kostnaderna, utan att sänka kvaliteten.

Vattenverket har färre störningar under 2014. 
VA-enheten har medvetet försökt att få ett över-
skott på samtliga verksamheter.

Under 2014 har det varit färre vattenläckor än 
vanligt.

På grund av kraftigt ökade kostnader för transport 
och behandling av slam har budgeten överskridits.
Budget för dagvatten, borde som för de andra 
ledningsslagen, ligga under ledningsnät drift. Ofta 
görs dagvattenåtgärder i samband med andra 
åtgärder och därför är det svårt att redovisa för 
sig.
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Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -58 105 -11 020 -7 951 3 069

Summa -58 105 -11 020 -7 951 3 069

En omorganisation genomfördes på VA-enheten 
under året. Tidigare var VA- och avfallsenheterna 
sammanslagna med en gemensam chef. Under 
sommaren gjordes en nyrekrytering till VA-enhe-
ten och i samband med detta delades enheterna. 
På grund av omorganisationen har inte samtliga 
projekt genomförts under 2014. Investeringsredo-
visningen har ett överskott på 3,1 mkr och av 
dessa är två projekt under arbete och därför 
önskar enheten överföra 1,3 mkr till 2015.

Viktiga förändringar och trender
Håbo kommun kommer att stå inför stora utma-
ningar under de närmsta åren för att på sikt säkra 
en god VA-lösning. Att leverera ett bra dricksvat-
ten och ta hand om avloppsvatten på ett så miljö-
vänligt sätt som möjligt kommer att kräva stora 
investeringar. Kraven på vatten- och avloppsverk 
ökar hela tiden och en liten kommun får i längden 
svårt att följa samtliga direktiv till en rimlig 
kostnad. Ett samarbete med andra kommuner kan 
bli en möjlig lösning för att möta dessa utmaning-
ar.

Enheten bedömer det som mycket angeläget att 
följa uppgjorda investeringsplaner för att kunna 
tillmötesgå behovet av utbyggnad och underhåll.

 

Volymer och nyckeltal
Va-enheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Producerad mängd 
dricksvatten, tusen 
m3/år

1 715 1 736 1 555 1 707

Renad mängd av-
loppsvatten, tusen 
m3/år

2 271 2 151 2 348 2 500

Antal abonnenter, 
stycken

5 888 5 903 5 904 6 000

Producerad mängd dricksvatten, tusen m3/år
Vattennätet har drabbats av några större vatten-
läckor under 2014. Färre nya abonnenter.

Renad mängd avloppsvatten, tusen m3/år
Skillnaden är för liten. Det kan bero på ett mätfel 
under ombyggnaden av reningsverket.
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Uppdrag och ansvarsområde
Avfallsenheten arbetar för en långsiktigt hållbar 
avfallshantering. Genom omvärldsbevakning, 
samverkan och utveckling strävar avfallsenheten 
efter hög kvalitet, både ekonomiskt och miljömäs-
sigt, på produkter och tjänster till kommuninvå-
nare och verksamhetsutövare.

Avfallsenhetens verksamhet finansieras med 
avgifter som enligt 15 kap. i miljöbalken ska 
användas för att transportera hushållsavfall och 
liknande avfall inom kommunen till en behand-
lingsanläggning. Uppdraget omfattar också att 
avfall återvinns eller bortskaffas. Avfallsenheten 
ansvarar även för tömning av slam från slamav-
skiljare och fettavskiljare, samt latrinhämtning 
och insamling av småbatterier.

Avfallsenheten ansvarar inte för att samla in och 
ta hand om avfallsslag som innefattas av produ-
centansvar (exempelvis förpackningar), men för 
dessa avfallsslag har avdelningen ändå ansvar för 
avfallsplanering, samråd och information.

Avfallshanteringen ska ske utifrån miljötänkande 
och resurshushållning. Allt material i avfallet ska 
utnyttjas; i första hand arbetar enheten för att 
förhindra att avfall uppstår och minska dess 

farlighet, i andra hand förbereda för att återan-
vända produkter i så hög grad som möjligt, i tredje 
hand återvinna materialet om avfallet inte går att 
återanvända, i fjärde hand återvinna energi som 
går till fjärrvärme och el, i sista hand ska avfall 
som inte kan behandlas på något annat sätt 
deponeras. Det avfall som ändå uppstår ska 
omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Avfallsenheten
 Sammanfattning

Införandet av matavfallssortering är i princip klart. Nu 
återstår ett fåtal flerbostadshus och verksamheter inn-
an hela kommunen har matavfallsinsamling.

Enheten har påbörjat förprojekteringen av en utbygg-
nad på återvinningscentralen (ÅVC) Västerskog och 
arbetar med att ta fram en ny avfallsplan.

Medborgarna informeras regelbundet om e-faktura vil-
ket gör att andelen anslutna har ökat med 9 procent 
sedan i våras. Under året påbörjas även införandet av 
e-tjänster. Det betyder att kommuninvånarna exem-
pelvis kan byta storlek på sopkärl via webben.

Kundtjänst för VA och avfall har övergått till kontakt-
center som tar över den första kundkontakten och enk-
lare avfallsärenden.

Avfallsenheten redovisar ett underskott om 1 mkr. Un-
derskottet beror på inköp av sopkärl för matavfall och 
kommer att bokföras mot avfallsfonden i kommunens 
balansräkning. Avfallsfondens överskott minskar från 
3,6 till 2,6 mkr. Investeringsredovisningen har ett över-
skott på 396 tkr och av dessa är ett projekt under arbe-
te och därifrån vill enheten överföra 335 tkr till 2015.
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Årets händelser
Under året har alla som har onsdags- torsdags- 
och fredagshämtning av sopor fått sina bruna 
sopkärl för insamling av matavfall. Matavfallspro-
jektet är inne i sitt slutskede och nu återstår 
enbart ett fåtal flerbostadshus och verksamheter.

Enheten har påbörjat förprojekteringen av utbygg-
naden av återvinningscentralen (ÅVC) Västerskog 
och arbetar med att ta fram en ny avfallsplan för 
Håbo kommun.

I samband med fakturautskicken har avdelningen 
informerat om e-faktura vilket gör att andelen 
anslutna har ökat med nio procent sedan i våras. 
Detta medför på sikt att avdelningens kostnader 
för fakturautskick kommer att minska. Införandet 
av e-tjänster har påbörjats för att utöka servicen 
för kommuninvånarna.

Kundtjänst för VA (vatten och avlopp) och avfall 
har fasats över till kontaktcenter som tar över 
första kontakten med kommuninvånarna och 
enklare handläggning avseende avfallsärenden.

På ÅVC gjordes en omflyttning av containrarna för 
att underlätta sortering. För att minska avfalls-
mängden som går till deponi sorteras numera 
planglas ut för återvinning. Matolja från hushåll 
sorteras också separat, matoljan går till återvin-
ning istället för förbränning. Under året tecknas 
nya avtal avseende transport och förbränning av 
hushållsavfall.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Externa intäkter 20 961 19 818 21 615 1 797

Interna intäkter 1 628 1 763 1 763 0

Summa intäkter 22 589 21 581 23 378 1 797
Verksamhets-
köp, bidrag, 
underhållsma-
terial

0 0 0 0

Personalkost-
nader

-4 113 -3 845 -4 056 -211

Övriga kostna-
der

-16 992 -15 756 -18 386 -2 630

Interna kostna-
der

-2 489 -1 980 -1 980 0

Summa kost-
nader

-23 594 -21 581 -24 422 -2 841

Resultat -1 005 0 -1 044 -1 044

Avfallsenheten är en taxefinansierad verksamhet 
som får sina intäkter via avfallstaxan. Den höjda 
avfallstaxan ger en större intäkt än budgeterat. 
Enheten redovisar ett underskott på 1 044 tkr, 
vilket främst beror på inköp av nya sopkärl till 
införandet av matavfallssortering i kommunen. 
Dessa återfinns under övriga kostnader.
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Driftredovisning
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Avfallshantering 2 372 3 707 2 268 -1 439

Kundtjänst VA/Avfall 95 0 211 211

Återvinningscentralen 
(ÅVC) Västerskog

-3 472 -3 707 -3 523 184

Summa -1 005 0 -1 044 -1 044

På grund av planerade kärlinköp av fonderade 
medel i samband med införande av matavfallsin-
samling redovisar verksamheten ett underskott, 
men tack vare ökade intäkter från avfallstaxan är 
underskottet mindre än väntat.

Samarbetet med en gemensam kundtjänst för 
Håbo och Upplands-Bro avvecklades sista februari 
och kontaktcenter har tagit över en del av uppgif-
terna. Detta är orsaken till den skillnad som finns 
mellan utfall och prognos i budget.

ÅVC får drygt 6000 fler besök under året vilket i 
sin tur medför ökade avfallsmängder. Tack vare en 
omstrukturering på ÅVC:n och utsortering av 
planglas samt isolering har behandlingsavgifterna 
inte ökat lika mycket som prognostiserat.
Avfallsenheten har en fond för avfallsverksamhet. 
Enligt beslut i miljö- och tekniknämnden 2012-06-
04, § 64 har inköp av sopkärl för matavfallsinsam-
ling finansierats från fonden. 1 044 tkr kommer 
att belasta fonden år 2014.
Sammanfattningsvis har avfallsenheten ett 

underskott på 1,0 mkr. Underskottet bokförs mot 
avfallsfonden i kommunens balansräkning (3,6 
mkr), vilket ger en utgående balans på avfallsfon-
den på 2,6 mkr.

Det egna kapitalet på avfallsenheten ska särredo-
visas. Resultatet för respektive år ska avräknas 
mot inarbetat eget kapital. Underskottet för 
avfallsenheten för år 2014 uppgår till 1 mkr och 
har avräknats mot avfallsenhetens egna kapital.

Investeringar
 
tkr

Bokslut 
2013

Budget 
2014

Bokslut 
2014

Budget- 
avvikelse

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter -5 -750 -354 396

Summa -5 -750 -354 396
Avfallsenheten har ett projekt, ombyggnation av 
återvinningscentralen som pågår och där överskot-
tet på 335 tkr föreslås att överföras till 2015.

Viktiga förändringar och trender
Att förebygga uppkomsten av avfall är det första 
steget i avfallshierarkin och det är prioriterat i 
både den europeiska och i den svenska avfallslag-
stiftningen.

Avfallshierarkins prioritetsordning är:
• förebyggande av avfall

• återanvändning

• materialåtervinning

• annan återvinning, till exempel energiå-  
tervinning

• bortskaffande.

I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar 
för det nationella programmet för att minska 
mängden farliga ämnen i avfallet och de har valt 
att fokusera på textilier, mat, elektronik samt 
bygg- och rivningsavfall.

Fokusområdena har valts ut för att de antingen 
alstrar mycket avfall eller har en stor miljöpåver-
kan per kilo vara, räknat ifrån att varan produce-
ras till att den blir avfall. Detta kommer att 
beaktas i samband med framtagande av nya 
avfallsplanen 2015-2025.
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Volymer och nyckeltal
Avfallsenheten
 
 
Volym/nyckeltal

Utfall 
Helår 
2012

Utfall 
Helår 
2013

Utfall 
Helår 
2014

Budget 
Helår 
2014

Hushållsavfall, ton/år 4 511 4 378 4 449 4 800

Antal besök vid åter-
vinningscentralen, st

77 849 86 762 92 627 88 000

Antal ton avfall på 
återvinningscentralen, 
ton/år

5 547 5 613 5 799 5 500

Hushållsavfall, kg/
invånare

228 222 222 235

Grovavfall, kg/invå-
nare

286 281 290 265

Andel kunder som är 
anslutna till e-faktura 
(%) procent

20 21 30 21

Hushållsavfall, ton/år
Mängden hushållsavfall är i stort sett oförändrad 
från föregående år. 15 procent av hushållsavfallet 
är matavfall som går till biogasproduktion.

Antal besök vid återvinningscentralen, st
Antal besök på återvinningscentralen ökar sta-
digt, främst ökar besök från villahushåll och 
flerbostadshus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal ton avfall på återvinningscentralen, ton/
år
Antal besökare har ökat med närmare 6000 st 
under året, vilket även har medfört ökade avfalls-
mängder. Brännbart, trä och deponi har minskat 
medan organiskt, ris och grenar, metall, wellpapp, 
sten och tryckimpregnerat har ökat.

Hushållsavfall, kg/invånare
Trots att antal besök till ÅVC:n har ökat är 
mängden hushållsavfall per invånare oförändrad 
jämfört med 2013.

Grovavfall, kg/invånare
Antal besökare har ökat med närmare 6000 st 
vilket medför ökade avfallsmängder.

Andel kunder som är anslutna till e-faktura (%) 
procent
Efter en informationsinsats till kunderna har 
andelen kunder anslutna till e-faktura ökat.
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Uppdrag och ansvarsområde
Verksamhet
Håbohus AB äger fastigheter inom Håbo kommun. 
Bolagets fastigheter omfattar både bostäder och 
lokaler. Bolaget är medlem i Sveriges allmännyt-
tiga bostadsföretag SABO och i fastighetsbran-
schens arbetsgivarorganisation Fastigo. Dessutom 
är bolaget delägare i Husbyggnadsvaror HBV 
förening u.p.a.

Fastighetsbestånd
Bolagets lägenheter uppgick vid årets slut till 1 
335 stycken, med en total bostadsyta på cirka 89 
100 kvadratmeter samt cirka 9 100 kvadratmeter 
lokalyta. I lägenhetsbeståndet ingår 172 bostäder 
för gruppboende, äldreboende och särskilt boende 
samt 66 lägenheter med upplåtelseformen koopera-
tiv hyresrätt.

Uthyrning
Uthyrningen var fortsatt stabil under 2013, med 
en omsättning på cirka 10,5 procent under hela 
året. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, 
framför allt på en- och tvårumslägenheter. Antalet 
bostadssökande var vid årsskiftet omkring 3 240 
personer.

Årets händelser
Bolaget tillämpar redovisningsreglerna K3 från 
2014. Bolaget tillämpar komponentavskrivning på 
byggnader.

Hyrorna höjdes med i snitt 1,79 procent från 
2014-01-01 (jämfört med 1,98 procents höjning år 
2013).

Nyproduktion
Under 2014 har Håbohus färdigställt 52 lägenhe-
ter och kontrakterat ytterligare 110, detta innebär 
att bolaget ökar beståndet med ca 12 procent.

Dalvägen 3
52 lägenheter är färdigställda och samtliga är 
uthyrda. Initialt var lägenheterna tänkta som 
boende för 60+ men på grund av bristande efter-
frågan togs åldersbegränsningen bort. En lärdom 
från projektet är att man överskattade söktrycket 
och därmed började förmedlingen för sent vilket 
gav initiala vakanser. I kommande produktioner 
kommer vi att starta förmedlingen i ett tidigare 
skede. På Dalvägen byggdes fem huskroppar varav 
en är byggd som LSS-boende, övriga lägenheter är 
vanliga hyresrätter.

Kyllers Backe
Vid första upphandlingen kom endast ett anbud 
som av ekonomiska skäl inte kunde genomföras. 
Upphandlingen gjordes om och anbudet från 
Erlandssons Bygg i Öst AB antogs. Kontrakt är 
skrivet och produktionen påbörjas under våren 
2015. Under 2016 kommer sammanlagt 110 
lägenheter och 2 lokaler att vara klara för inflytt-
ning. Produktionen innehåller sex huskroppar i tre 
till fem våningar (sju med suterrängvåning).

Övriga projekt
En planändring är påbörjad på Väppeby Äng för 
att möjliggöra en ändamålsenlig exploatering. 
Håbohus beräknar kunna bygga cirka 70 lägenhe-
ter inkluderat en gruppbostad för LSS, med 
planerad byggstart är 2016. Håbohus har lämnat 

Håbohus AB
Sammanfattning
Under året har 52 lägenheter färdigställts och ytterliga-
re 110 kontrakterats. Samtliga lägenheter på Dalvägen 
3 är uthyrda. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor, 
framför allt på en- och tvårumslägenheter. Bolaget har 
lämnat bidrag till markanvisningstävlingen för Bålsta 
centrum med ambitionen att vara en av exploatörer-
na i första och i kommande etapper i projektet.

För att möta efterfrågan på nya hyresrätter, stärka eko-
nomin och fortsätta arbetet med att bli en bättre hy-
resvärd beslutade Håbohus styrelse om ett ramverk för 
bolagets fortsatta arbete med affärsplan.

Håbohus redovisade ett överskott på 9,5 mkr för 2014.
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ett bidrag i den markanvisningstävling som Håbo 
kommun hållit för framtida exploatering av Bålsta 
centrum. Håbohus ambition är att vara en av 
exploatörerna i första och i kommande etapper i 
projektet med nya Bålsta centrum.

Förvärv och försäljningar
För att klara vår nyproduktion utan att soliditeten 
sjunker för mycket har bolaget fattat beslut om att 
avyttra två fastigheter på Baldersvägen 14-18 och 
Älvkvarnsvägen 3-5. Fastigheterna erbjöds efter 
värdering till hyresgästerna för ombildning till 
bostadsrätt. I båda fastigheterna fanns tillräckligt 
stöd för att genomföra en ombildning och den 5 
maj tillträdde bostadsrättsföreningarna fastighe-
terna. I gillmarken har försäljningarna fortsatt 
och under 2014 har sex fastigheter sålts, därmed 
har Håbohus kvar 34 fastigheter i området.

Håbohus har förvärvat två vårdfastigheter, ett 
demensboende med 18 lägenheter och ett LSS-
boende med 6 lägenheter som tidigare var i bo-
stadsrättsform med Håbo kommun som huvudä-
gare. Utgångspunkten för affären var en sänkt 
boendekostnad för brukarna och en marknadsmäs-
sig avkastning för Håbohus. Med lägre finansiella 
kostnader än den tidigare bostadsrättsföreningen 
kunde förvärvet genomföras med marknadsmässig 
avkastning samtidigt som en sänkning av hyran 
på demensboendet genomfördes.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Verksamhetens intäkter 108 662 114 965

Försäljning fastigheter 6 005 15 136

Verksamhetens kostnader -61 794 -62 259

Avskrivningar -24 382 -25 555

Finansnetto -22 849 -23 823

Skatt -1 280 -4 223

Resultat 4 362 14 240
Omslutning 798 849 858 196

Soliditet 8,0 % 8,4 %

Justerad omslutning enl. K3 2013 med 1932

Investeringar
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Inkomster 0 0

Utgifter -11 129 -56 786

Summa -11 129 -56 786

Förvärv av 2 fastigheter

Måluppfyllelse
Håbohus har arbetet med ettåriga verksamhets-
planer med målområden inom ekonomi, service, 
boendemiljö, personal och miljö. Verksamhetsåret 
2014 är sista året med detta arbetssätt då bolaget 
går över till att jobba med affärsplan som följer 
mandatperioden mellan ordinarie valår. Mål för 
2014 som var tänkta att följas upp mot hyresgäs-
tenkät kommer att arbetas in i kommande affärs-
plan och följas upp enligt denna. Övriga målsätt-
ningar och måluppfyllelse för 2014 var:

Målsättning Resultat

Minska elkostnaderna mot föregående år -21%

Sänkt energiförbrukning för fjärrvärme med 1 % 
mot föregående år

-2,47%

Minskad vattenförbrukning med 5 % i vissa 
fastigheter

-15%

Minska elanvändningen mot föregående år -8%

Samtliga målsättningar är uppfyllda.

Viktiga förändringar och trender
Omsättningen på lägenheter minskar, kötiden 
ökar och det är fler sökande per lägenhet. 
Det blir svårare och svårare att få en hyreslägen-
het i Bålsta. Bristen på detaljplanerad mark har 
gjort att nyproduktionen inte kunnat möta efter-
frågan på hyresrätter i Bålsta. 

Stockholm växer och behovet av mark för etable-
ring av diverse verksamheter ökar. 
I Upplands-Bro kommun byggs ett nytt industri-
område längs E18, en ny galoppbana är också 
under uppförande. 

Sammantaget med Håbo kommuns planer för 
framtida etableringar och Stockholm som ekono-
misk motor kommer efterfrågan på bostäder 
sannolikt att öka. 

Då stora delar av Håbo kommuns förvärvsarbetare 
pendlar mot Stockholm och då vi har ett rikt 
företagande i kommunen är inte efterfrågan 
beroende av en eller ett fåtal arbetsgivare på 
orten. 

Trots stor efterfrågan säger våra erfarenheter från 
förmedlingen av våra nyproducerade lägenheter på 
Dalvägen att det kan vara trögt att hyra ut lägen-
heter i nyproduktion. Ju dyrare och svårare det 
blir att få tag på en bostad närmare Stockholm, 
desto fler kommer sannolikt att söka sig till 
kommuner lite längre från staden förutsatt att det 
är bra pendlingsmöjligheter. 
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För att lyckas bra med framtida förmedlingar av 
nyproducerade lägenheter bör marknadsföringen 
breddas till områden närmare Stockholm.
Det är fler som planerar att bygga hyresrätter och 
bostadsrätter i Bålsta. 
I och med den kommande exploateringen av Bålsta 
centrum kommer utbudet av lägenheter att öka. 
Som exploatör är det centrumlära läget attraktiv 
mark att bygga på. 
Att fler aktörer bygger hyresrätter tycker vi är 
positivt. Alla marknader mår bra av konkurrens, 
det  är bra för invånarna i Håbo kommun och det 
tvingar oss att fortsätta vårt arbete med att vara 
en attraktiv hyresvärd med attraktiva hyresrätter.

En stor utmaning för att behålla hyresrätten som 
en attraktiv boendeform är att kunna erbjuda 
individuella lösningar och anpassningar till våra 
hyresgäster. 
Våra hyresgäster vill inte bli sedda som ett kollek-
tiv som erbjuds standardlösningar, de är alla 
individer med egna åsikter och viljor. Vårt sätt att 
möta detta är att lyssna och försöka förstå hyres-
gästens situation, detta utan att särbehandla 
enskilda hyresgäster. 
I framtiden kommer sannolikt kraven på individu-

ella lösningar att öka. Det blir en stor utmaning 
för hyresvärdar att kunna erbjuda detta inom 
ramen för hyreslagstiftningen, den kommunala 
kompetensen och på ett sätt som är affärsmässigt.

För att möta efterfrågan på nya hyresrätter, 
stärka ekonomin och fortsätta arbetet med att bli 
en bättre hyresvärd krävs ett strukturerat arbets-
sätt med tydliga målsättningar. 
Under hösten fattade Håbohus styrelse beslut om 
ett ramverk för bolagets fortsatta arbete med 
affärsplan. Med omvärldsanalyser och diverse 
utredningar som underlag har arbetet påbörjats 
med att formulera bolagets målsättningar den 
kommande mandatperioden. Vi är övertygande om 
att detta kommer att göra oss till en bättre hyres-
värd.
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Volymer och nyckeltal
Översikt för fem år, anges i tkr där annat ej anges 2010 2011 2012 2013 2014

Hyresintäkter netto   100 739    102 693    105 801    107 790  112 732

Nettoomsättning   101 911    103 665    107 289    108 662  114 965

Driftkostnader   -44 526    -42 483    -42 771    -43 631  -47 268

Underhållskostnader   -15 214    -13 650    -13 033    -15 927  -12 821

Fastighetsskatt   -2 295    -2 210    -2 248    -2 236  -2 170

Avskrivningar   -22 617    -22 162    -22 240    -24 382  -25 555

Rörelseresultat   26 802    27 672    31 405  28 491  42 286

Driftnetto exkl försäljning   49 419    49 834    49 237    46 868  52 706

Ränteintäkter   139    276    315    214  105

Räntekostnader -22 245   -26 390    -24 183    -23 063  -23 928

Skatter/bokslut dispositioner -2 744   -400  -598   -1 280  -8 969

Årets resultat   2 379    1 377  6 940 5 869 9 495

Anläggningstillgångar   760 591    754 661    743 096  790 412 833 121

Balansomslutning   781 180    765 128    766 510  798 849 858 196

Eget kapital   50 232    51 609    58 549  62910 72 405

Räntebärande skulder   703 163    686 516    682 019    707 812  747 562

Antal bostäder   1 298    1293    1290    1284  1335

Bostadsyta, m2   88 243    87 698    87 278    86 594  89 109

Lokalyta, m2   8 261    8 225    8 192    8 192  9 118

Fastigheternas bokförda värden   7 867    7 847    7 765    7 672  8 472

Genomsnittshyra, bostäder   1 007    1 037    1 064    1 072  1 122

Hyresbortfall, bostäder   8    7    6    7  10

Underhåll   158    142    136    168  133

Driftkostnader   467    452    456    494  476

Räntekostnader   231    275    253    243  244

Fastigheternas direktavkastning BV* 5,3% 6,0% 6,6% 6,5% 6,3%

Fastigheternas direktavkastning MV* 6,3% 5,7% 5,5%

Avkastning på totalt kapital   3,5%    3,6%    4,1%    3,9%  5,1%

Soliditet   6,4%    6,7%    7,6%    8,0%  8,4%

Räntetäckningsgrad   224,7%    190,7%    204,9%    204,1%  220,7%

Belåningsgrad   92,6%    91,1%    91,9%    89,4%  89,8%

Överskottsgrad 39,6% 44,1% 46,5% 43,5% 46,8%

Genomsnittlig skuldränta brutto   3,27%    3,98%  3,71%   3,48%  3,55%
 
Justering Med K3 avskrivning IB 1 932 tkr extra avskrivning, eget kapital - 1 507 och uppskjuten skatt -425. *BV= Bokfört Värde,*MV= Marknads-
värde
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Håbo Marknads AB
Sammanfattning
För att stärka näringslivet och främja företagandet i 
Håbo kommun har Håbo Marknads AB haft en hög ak-
tiveringsgrad med många uppskattade aktiviteteter.

Företaget har bland annat arrangerat Håbomässan 
med 64 utställare och ca 4 000 besökare, drivit projek-
tet ”roligaste sommarjobbet” där ett 30-tal ungdomar 
i åldern 16-19 år fått driva egna företag under som-
maren samt deltagit i projektet ”Unga Jobb” för att få 
unga människor i arbete.

Unikt för året är slutförandet av ”Främja kvinnors företa-
gande” med 90 deltagare, där en effekt är bildandet 
av ett nätverk för kvinnliga företagare (HQF)..

Uppdrag och ansvarsområde
Håbo Marknads AB är ett bolag som är helägt av 
Håbo kommun och sköter näringslivsservicen i 
Håbo kommun. Bolaget arbetar övergripande för 
ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel. 
Det ska vara enkelt att starta och driva företag i 
Håbo kommun. Kommunen ska vara en attraktiv 
etableringsort för företag och boende.

Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: 
Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt 
företagande – Företagslots – Nyetableringar – Tu-
rismutveckling. 

Bolaget ska utveckla den egna företagsmarken och 
samarbeta med kommunen i markfrågor gällande 
företagsetableringar.

Årets händelser
Årets händelser omfattar en mängd olika aktivite-
ter som Håbo Marknads AB har genomfört för att 
stärka näringslivet och främja kontakter och 
företagande. Totalt har bolaget under året gjort 50 
aktiviteter som besökts av 1800 personer. Bolaget 
har bland annat:
• Gjort 30 företagsbesök tillsammans med kom-

munalrådet Agneta Hägglund

• Arrangerat 50 företagsträffar med över 1 800 
företagare

• Coachat 50 personer, varav 25 kvinnor, med 
starta eget-rådgivning

• Arrangerat Håbomässan med 64 utställare och 
ca 4 000 besökare

• Deltagit i SBA-samarbetet (Stockholm Business 
Alliance) med 50 kommuner

• Genomfört anbudsskola för 18 företagare

• Arrangerat 10 frukostmöten med över 700 
deltagare

• Anordnat företagsmingel för 150 företagare.

• Slutfört det nationella projektet ”Främja kvin-
nors förertagande” med 9 sammankomster och 
ca 90 deltagande kvinnor.

• Deltagit i ett affärsutvecklingsprogram i Upp-
sala Innovation Centres regi med 12 företagsle-
dare

• Delaktiga i integrationsnätverk i Håbo kommun.

• Sammanställt en enkät om hur handelsklimatet 
ser ut i Bålsta, genom intervjuer av handlare.

• Deltagit på en nationell mässa med marknadsfö-
ring av Logistik Bålsta samt företagsmässan i 
Enköping

• Genomfört pilotprojektet Strandutveckling och 
avlagt slutrapport

• Varit delaktiga i projektet Visit Upplands projekt 
”Vikingar med förfäder”

• Tagit över projektet Smultronställen från kom-
munen

• Genomfört företagsmötet ”Mitt företag” med 100 
deltagande företag tillsammans med Upplands-
Bro kommun.

• Varit med och startat upp projektet ”Förenkla 
helt enkelt”. Samt genomfört två fokusgrupper 
inom handel och bygg-entreprenad. 

• Tillsammans med kommunen, Bålsta Handel 
och BFF startat näringslivsråd.

• Startat nytt mentorprogram 2014/15 med Almi 
för 36 deltagare varav hälften är från Håbo.
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• Genomfört två seminarier för besöksnäringen i 
samarbete med Upplands-Bro kommun för att 
stärka samarbetet i nätverket.

Projekt och resultat
Under sommaren drev bolaget en turistbyrå under 
sex veckor i Skokloster. Antal turister i Skokloster 
har under 2014 ökat med 15 000, till 69 000 på 
årsbasis. Åbergs Museum har ca 28 000 besökare.

Bolaget har fortsatt att arbeta med planarbetet 
och marknadsföringen av projektet Logistik-Bål-
sta. Projektet fick under hösten tillfälligt stopp då 
detaljplanen överklagats i övre mark- och miljö-
domstolen i frågan runt hanteringen av sala-
mandrar.

Fortsatta förhandlingar pågår med intressenter 
för etablering.

Bolaget har haft 49 starta eget rådgivningar – to-
talt har 139 nya företag startats under året, varav 
44 drivs av kvinnor(31,6%)

I projektet Främja kvinnors företagande har 
sedan projektstarten 2012, 90 företag deltagit, 
varav 40 är tillväxtföretag.

Under 2014 skapades 515 nya arbetstillfällen i 
Håbo kommun.

Marknadsföring
Håbo Marknads producerade 
under året ett antal trycksaker, 
bland andra Håbo i siffror, 
turistbroschyr, karta 
över Håbo kommun 
och fyra stycken 
åttasidiga nyhets-
brev till 3300 
företagare.

Bolaget deltog på tre mässor, Enköpingsmässan, 
Logistikmässan i Göteborg samt Business Arena i 
Stockholm.

I maj arrangerade bolaget en minimässa i Jakobs-
berg centrum tillsammans med Upplands-Bro 
kommun där besöksnäringen ställdes ut.

Under Formula Offroad som genomfördes i Draget 
2-3 maj delades Håbos turistbroschyr ut till 
besökare. Antal besökare på evenemanget var 2 
100.

1-3 augusti deltog bolaget som utställare vid 
Bro-Bålsta Golfklubb under Svenska Hickorymäs-
terskapen.

Vid avfarten från väg 263 till Skoklosterhalvön 
sattes en skylt upp med turistinformation.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Verksamhetens intäkter 5 482 8 840

Verksamhetens kostnader -5 584 -8 516

Avskrivningar -52 -60

Finansnetto -406 -357

Verksamhetsnetto -560 -92

Periodiseringsfond 54 1 526

Skatt 13 -214

Resultat -493 1 220

Omslutning 33 254 32 823

Soliditet 47,6 51,9

Investeringar
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Inkomster 0 0

Utgifter -23 0

Summa -23 0
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Måluppfyllelse
koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande

 
Vi erbjuder alla skolor i kommunen att delta på 
våra aktiviteter inom Entreprenörskap i skolan. 
Syftet är att utveckla elevernas entreprenöriella 
förmågor och ge kunskap om att starta och driva 
företag. Över 585 elever deltog under 2014 i våra 
aktiviteter.

Vi har drivit projektet ”roligaste sommarjobbet” 
där vi låtit ett 30-tal ungdomar i åldern 16-19 år 
driva egna företag under sommaren.

Vi har deltagit i projektet ”Unga Jobb” där vi 
tillsammans med Sparbanken Enköping och 
Arbetsförmedlingen i Bro Kommun arbetat för att 
få unga människor i arbete.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Förtroendet för Håbo 
kommun ska öka

 
Vi deltar på nationella och lokala mässor samt 
arrangerar ett drygt 50-tal olika aktiviteter för att 
marknadsföra kommunen. Skickar ut ett åttasi-
digt nyhetsbrev tre gånger per år till alla företag i 
kommunen.

koMMUnfUllMäktIgEs Mål: Håbo kommun ska 
vara en hållbar tillväxtkommun

Tillsammans med kommunen planerar och mark-
nadsför vi Logistik Bålsta- vårt nya logistikcenter 
där vi planerar för ett par hundra nya arbetstill-
fällen.

Arbetar även med företagsområdet Draget – för 
mindre och medelstora företag.

Vi följer den regionala och nationella satsningen 
att dubblera turismen inom tio år.

Viktiga förändringar och trender
Exploatering av mark
Bolaget äger totalt cirka 700 hektar. Jordbruks-
marken är i sin helhet utarrenderad med möjlighet 
för Håbo Marknad att undanta mark för exploate-
ring.

Totalt sålde Håbo Marknad 29 400 kvm mark till 
Råby Gärde i området Viby Äng.

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets 
räkning av Skogssällskapets förvaltning AB. Den 
skogliga verksamheten har i stort följt årets 
budget, och alla åtgärder har utförts i enlighet 
med FSC, ett certifieringssystem för hållbart 
skogsbruk.

Förändringar och trender
Efterfrågan på företagsmark ökar och där arbetar 
Håbo Marknad i samarbete med Håbo kommun. 
Försäljning av Dragets markområde kan starta 
under våren 2015.

Logistik Bålsta medför ett större arbete med 
marknadsföring och säljarbete för att påverka 
större företag att etablera sig i Håbo kommun. I 
avvaktan på nya besked runt området fortsätter 
det arbetet under 2015.

Samarbete med kommunen
Håbo Marknads för regelbundna diskussioner om 
mark- och exploateringsfrågor med kommunens 
plan- och utvecklingsavdelning. Logistik Bålsta är 
ett samarbete mellan bolaget och kommunen.

I arbetet med entreprenörskap i skolan samarbe-
tar bolaget med 65 lärare, studieyrkesvägledarna 
samt alla rektorer på grundskolorna och gymna-
siet.

turismutveckling
Projektet ”Hela halvön lever” påbörjades under 
hösten 2014 i samarbete mellan Håbo Marknad, 
kommunen, Skokloster Slott, och enskilda entre-
prenörer i syfte att hitta nya vägar för att mark-
nadsföra Skokloster som turist- och besöksmål.

Ung företagsamhet
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo

 
 
     

 
Sammanfattning 
Antalet olyckor längs med E18 har ökat under året och 
står nu för en stor del av larmen till räddningstjänsten. 
De senaste 10 åren har antalet larm fördubblats i takt 
med att trafiken på vägarna och befolkningsmängden 
ökat. 

Från och med 1 april har en ny organisation för Rädd-
ningstjänsten införts. I samband med pensionsavgång-
ar ha två styrkeledare och en insatsledare rekryterats. 

Räddningstjänsten redovisade ett underskott på 
1,6 mkr för 2013.

Uppdrag och ansvarsområde
Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommu-
nalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldighe-
ter som medlemskommunerna har enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens 
anställda i HLR och Brandskydd. Under hösten 
erbjuds även utbildning i Systematiskt brand-
skyddsarbete. Förbundet kan därutöver komma 
överens med en medlem om att utföra tilläggsupp-
drag.

Årets händelser
Ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete 
flyttades tillbaka till kommunerna under 2014. 
Resultatet har blivit att det finns en ansvarig för 
säkerhetsfrågor i kommunerna och att bättre 
förutsättningar nu finns för ett systematiskt 
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten ger fortsatt 
stöd i säkerhetsfrågor.

Med start 2014 har räddningstjänsten fått uppdra-
get att utbilda kommunernas anställda i HLR och 
Brandskydd. Kurserna har varit fulltecknade 
under året. Under hösten har även kurser i syste-
matiskt brandskyddsarbete lagts till.

I april 2014 inleddes ett samarbete mellan förbun-
det, Uppsala brandförsvar, Storstockholms Brand-
försvar, Gotland och Norrtälje i en gemensam 
räddningsregion. Samtliga brandförsvar larmas 
från en gemensam räddningscentral. Regionen 
visade styrka i samband med branden i Sala där vi 
gemensamt stöttade med ledning och släckresur-
ser.

2014 har varit ett normalt år när det gäller antalet 
insatser. Med undantag för branden i Sala har 
kommunerna inte drabbats av några större olyckor 
som krävt mer omfattande insatser.

Ekonomi
Resultaträkning och ekonomisk analys
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Verksamhetens intäkter 4 869 4 410

Verksamhetens kostnader -49 641 -54 829

Avskrivningar -1 805 -1 591

Verksamhetsnetto -46 495 -50 419

Ersättning från medlemmar 46 300 50 110

Finansnetto -1 389 -256

Resultat -1 584 -564
Omslutning 28 138 26 082

Soliditet -1,0 -3,1

Investeringar
tkr Bokslut 2013 Bokslut 2014

Inkomster 0 0

Utgifter -956 -4 898

Summa -956 -4 898

Förbundet har köpt en tankbil och bytt ut den 
gamla utrustningen för rökdykning på samtliga 
stationer.

Måluppfyllelse
Utifrån förbundets övergripande mål har under 
2014 indikatorer med mätningar tagits fram. 
Antalet indikatorer kommer att minskas inför 
2015. 
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Indikatorerna ska vara direkt kopplade mot de 
övergripande målen. Utöver dessa arbetar förbun-
det med att ta fram kvalitetsmått för verksamhe-
tens olika delprocesser.

Förbundet ska dessutom uppfylla följande ekono-
miska mål:
• Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i 

balans eller resultera i ett överskott.

• Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr.

• Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.

• Investeringar ska täckas av egna medel.

Förbundets finansiella mål är att avsätta 1 % av 
medlemsbidraget i eget kapital.
För 2014 uppfyller förbundet endast två av fem 
mål rörande ekonomin.

Övergripande mål och indikatorer
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra 
och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor. 
Utifrån övergripande mål från ägardirektivet har 
räddningstjänsten ett antal indikatorer som mått 
på måluppfyllelse. Dessa indikatorer är nyligen 
framtagna och kommer att förfinas och förses med 
delmål under året.

Räddningstjänstens mål: Skador på liv, 
egendom och miljö ska förhindras genom 
en effektiv räddningsinsats.

Upp-
fylls 

delvis

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Antal skadade i olyckor med 
räddningsinsats/10 000 invånare

37 0

Antal omkomna i bränder: 1 0

Andel insatser med insatstid < 10 
min

38% 50%

Andel insatser med insatstid < 20 
min

72% 80%

LF kostnad/brand [tkr] (skadeä-
renden > 50 tkr)

60 0

Andel brand i byggnad med 
brandspridning efter framkomst

36% 0%

Andel sjukvårdsinsatser / IVPA-
larm

19% 100%

Räddningstjänstens mål: Inga olyckor, som 
kan föranleda räddningsinsats, ska ske i 
verksamheter där tillsyn genomförs enligt 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Upp-
fylls 

delvis

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Sthlm Business Alliance NKI. 75 80

Antal insatser i tillsynsobjekt,LSO 28 0

Antal insatser i  tillsynsobjekt med 
tillstånd brandfarlig vara

0 0

RäddnIngstjänstEns Mål: Inga bränder 
ska uppstå på grund av eldstäder som 
omfattas av kraven på rengöring och 
brandskyddskontroll. 

Ingen 
data

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Andel brandvarnare i 
bostad vid sotning 

Ingen mätning. 
Relevant metod 
för återkoppling 
samt mätmetod 
för uppföljning 
saknas.

99%

Räddningstjänstens mål: Kommuninvå-
narna har kunskap om hur risker förebyggs 
och har förmågan att göra en egen första 
insats.

Upp-
fylls 

delvis

nyckelindikatorer
Utfall
2014

Måltal
2014

Antal insatser vid eldstadsrelate-
rade bränder

4 0

Antal omkomna i bränder: 1 0

Andel insatser med insatstid < 10 
min

38% 50%

Andel insatser med insatstid < 20 
min

72% 80%

LF kostnad/brand [tkr] (skadeä-
renden > 50 tkr)

60 0

Andel sjukvårdsinsatser / IVPA-
larm

19% 100%
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Volymer och nyckeltal
Räddningstjänstens nyckeltal visar volymerna av händelser och ärenden som hanteras. Antalet trafiko-
lyckor har varit mycket högt de senaste två åren och årets antal är fortsatt högt. Antalet falska auto-
matlarm har ökat med cirka tio procent. Övriga olyckor ligger på samma nivåer som de senaste fem 
åren.

olycksstatistik

Kommunerna växer och antalet bygg- och planärenden ökar. Förbundets målsättning är att utföra 250 
tillsyner vilket inte uppnås under 2014 på grund av personalbrist. Däremot har antalet tillsyner ökat 
väsentligt och målet kommer att uppnås under 2015.

ärendestatistik
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REVISIon



REVISIon



årsredovisningen är tryckt på ett miljöcertifierat papper av 100% returfiber.
Upphovsmän till omslagsbilden samt bilderna som gestaltar nya Bålsta Centrum är EttElvA Arkitekter och lAnd Arkitektur.



HÅBO KOMMUN, 746 80 BÅLSTA • Telefon: 0171-525 00
Fax: 0171-563 33 • E-post: kommun@habo.se • Webbplats: www.habo.se
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Den 28 mars klev vi äntligen över den magiska gränsen och blev 20 000 invånare!
Detta har uppmärksammats på olika sätt.

Första tillfället var under Förskolemässan i maj 2014.
Andra tillfället var under Håbobornas egna dag, Håbo festdag, den 16 augusti 2014.

Läs mer på habo.se/vision



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS nr 2015.1489 

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

 

 
Årsredovisning 2014 - BRF Väppeby 2 i likvidation 
Sammanfattning 
Håbo kommun har varit andelsägare i Bostadsrättsföreningen Väppeby 2 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där kommunen bedriver 
särskilt boende inom äldreomsorg. 

Kommunstyrelsen fattade beslut, år 2014  

• att förvärva samtliga andelar från Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsföreningen  

• att likvidera föreningen och försälja fastigheten till Håbohus AB.  

Kommunen har förvärvat samtliga andelar i bostadsrättsföreningen. Därefter 
beslutade bostadsrättsföreningen på en extra föreningsstämma 2014-11-12 
att Brf Väppeby 2 skall likvideras. Fastigheten har sålts till Håbohus AB, 
slutlikviden är reglerad så att tillgångar och skulder är kvittade och samtliga 
lån lösta. Detta innebär att resultatet från försäljningen bokföringsmässigt är 
0 kr. 
 
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. Ett blockförhyrningsavtal har tecknats mellan 
Håbohus AB och kommunen. 
 
Likvidationen av föreningen är anmäld hos bolagsverket och kommer att 
slutföras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall föreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavräkning kommer att redovisas till kommun-
styrelsen efter likvidationen av föreningen. 
 
Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 949,5 tkr. Föreningens eget kapital uppgår per 
31/12 2014 till ca 1,3 mkr. 
 
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
föreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer 
  
Årsredovisningen för år 2014 har granskats av PWC,  
 

Personuppgifter 
skyddas i enlighet med 
PuL



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS nr 2015.1480 

 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning – BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014 – 31/12 2014, 

Org.nr 769609-8982 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

2. Kommunstyrelsen beslutar att likvidavräkningen för BRF Väppeby ska 
redovisas till styrelsen efter det att bolagsverket meddelat likvidatorn att 
föreningen är likviderad. 



B Ri sbyggen 

Arsredovisning RB BRF VÄPPEBY 2, 
l LIKVIDATION 
1/1 2014- 31/12 2014 
Org nr 769611-3799 

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och l kontakt med din bank. 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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FöJValtnings
berättelse 

Föreningens verksamhet 

Allmänt om verksamheten 

Föreningens ändamål 

Styrelsenfor RB BRF VÄPPEBY 2, 
J LIKVIDATION .for härmed avge 
årsredovisningfor räkenskapsåret 
2014-01-01-2014-12-31 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot 
ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt 
avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. 

Fastighetsuppgifter 
Föreningen har under året ägt fastigheten Väppeby 7:222 i Håbo kommun. På fastigheten finns en byggnad. 
Fastighetens adress är Dalvägen i Bålsta. Fastigheten såldes i slutet av året till Håbohus AB. 

Lägenhetsfördelning: 
l rak Lokaler P-platser 

18 18 

Total bostadsarea: 
Total lokalarea: 

Årets taxeringsvärde 
Föregående års taxeringsvärde 

625m2 

l 139m2 

15 467 000 kr 
15 467 000 kr 

Fastigheterna har under året varit försäkrade av Trygg Hansa. Från 2015-01-0 l försäkrar Håbohus AB fastigheten 

Arsavgifter 
Föreningen ändrade årsavgiften senast den l januari 2013 då den höjdes med 2,5%. 

Avta l 

Föreningen hat· ingått följande avtal: 
Riksbyggen Ekonomisk förvaltning, uppsagt i förtid, upphör att g ä fia 2014-12-31 

Håbo kommun Teknisk förvaltning 
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styrelse och övriga funktionärer 
Efter beslut på extra föreningsstämma 2014-J 1-12 har styrelsennedan avgå fl och ersalls av en likvida/or. 

Ordinarie ledamöter 
Vipul Vithlani 
Thomas Brandeli 
Anders Dimander 

styrelsesuppleanter 
Linda Sjöborg 
Torbjörn K veroplassen 
Magnus Reinmar 

Ordinarie revisor 
Johan Tingström, PWC 

Likvidator 
Vipul Vithlani 

Ordförande 
Vice ordtörande 
Ledamot 

Utsedd av 
stämman, avgått 
Stämman, avgått 
Riksbyggen, avgått 

Stämman, avgått 
Stämman, avgått 
FUksbyggen, avgått 

Extrastämman 2014-11-12 

Extrastämman 2014-11-12 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Händelser under året 
Föreningen beslutade på extra föreningsstämma 20 14-ll-12 att BrfVäppeby l skall likvideras, tilllikvidator 
utsågs Vipul Vithlani. Fastigheten har så lts till Håbohus AB, slutlikviden är reglerad så att tillgångar och skulder 
är kvittade och samtliga lån lösta. Detta innebär att resultatet från försäljningen boktOringsmässigt är O kr. 
Föreningen får skattemässigt ett vinstunderlag på 18 684 kr att beskatta. 

Händelser efter räkenskapsåret 
Likvidationen kommer att slutföras under 2015. 

Flerårsöversikt 
Resultat och ställning (tkr) 
Rörelsens intäkter 
Årets resultat 
Balansomslutning 
soliditet 
Likviditet 
Lån, kr/m2 

Resultatdisposition 

2014 
2 887 

950 
2 052 
62% 

263% 

Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) 

Balanserat resultat 
Årets resultat före fondförändring 
Summa överskott 

styrelsen föres lår följande disposition till årsstämman: 

Att balansera i ny räkning 

2013 
2 880 

204 
39 699 

1% 
38% 

21 61 1 

2012 
2 838 
- 288 

39 720 
0% 

25% 
24 955 

2011 
2 706 
- 279 

39 929 
1% 

40% 
25 059 

-363 805 
949 525 
585 720 

585 720 

2010 
2 659 

357 
40 383 

2% 
84% 

25 253 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning 

2014-01-01 20 13-01-01 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter m.m. 
Nettoomsättning 2 879 345 2 880 148 
Övriga rörelseintäkter 2 7311 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 886 655 2 880 148 

Rörelsekostnader 
Driftkostnader 3 - 881 195 - 817 019 
Fastighetsadministration 4 -209 427 - 96 947 
A v- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella an läggn ingstillgångar - 105 114 
Summa rörelsekostnader - l 090 622 -1019081 

Rörelseresultat 1 796 033 1 861 067 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande poster 5 747 305 
Räntekostnader och liknande poster 6 -574191 -1 657 325 
Summa finansiella poster -573 444 -1 657 020 

Resultat efter finans iella poster 1 222 589 204 048 

Skatter 
Skatt på årets resultat -273 064 
Arets resultat 949 525 204 048 

~ 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 39220717 

Summa anläggningstillgångar 39 220 717 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 7 56 849 491 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 661 34 811 
Summa kortfristiga fordringar 59 510 35 302 

Kassa och bank 
Kassa och bank l 992 133 442 833 
Summa kassa och bank l 992 133 442 833 

Summa omsättn ingstillgångar 2 051 643 478135 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 051 643 39 698 852 

~ 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapita l 8 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 72 000 72 000 
Fond för yttre underhå ll 614 552 468 552 
Summa bundet eget kapital 686 552 540 552 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat - 363 805 - 421 853 
Årets resultat 949 525 204 048 
Summa f1·itt eget kapital 585 720 -217 805 

Summa eget kapital 1 272 272 322 747 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kred itinstitut 38 121 000 
Summa långfl'istiga slmldet· 38 121 000 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsku lder 60 230 81 399 
skatteskulder 9 306 989 20 300 
Övriga kortfristiga skulder 10 41 91 4 76 502 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 370 238 l 076 904 
Summa km·tfristiga skulder 779 37 1 l 255 104 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 051 643 39 698 852 

ST ÄLLDA SÄiffiRHETER OCH ANSV ARSFÖRBINDELSER 

ställda säkerheter * 
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 
Summa ställda säkerheter o o 

Ansvarsförbinde lser Inga Inga 

Summa ansvarsförb indelser o o 
* Föreningen har förfaslighetslånen slått under Kommunal bo1gen. ~ 
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Notermed 
redovisnings
principer och 
tilläggsuppgifter 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
K2-reglerna för mindre, ekonomiska :föreningar 
(BFNAR 2009:1). Principerna har tillämpats från l 
januari 2014 men har ej medfört några väsentliga 
effekter 

Skatter och avgifter 

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål 
för inkomstbeskattning . En bostadsrättsförenings 
ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga 
till fas tigheten. Beskattning sker av andra kapitalin
komster samt i förekommande fall inkomster som 
inte är hänförliga till fastigheten . Efter avräkning för 
eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 
22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår 
vid räkenskapsårets slut till 4915 tkr. 

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal 
fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 

• l 217 kr per lägenhet eller 0,30% av taxerat 
värde för fastigheten 

• 7 112 kr per småhus eller 0,75% av taxerat 
värde för fastigheten 

• samt fastighetsskatt motsvarande l % av 
taxeringsvärdet på lokaler 

• Beloppen gäller inkomståret 2014 
• Nyligen uppfördalombyggda bostadsbygg

nader kan ha halverad fastighetsavgift upp 
till 5 år, eller vara helt belhade fi·än fastig
hetsavgift i upp till 15 år. 

• För lokaler betalar föreningar en statlig fas
tighetsskatt som uppgår till l %av taxe
ringsvärdet på lokalerna. 

Underhållfunderhållsfond 
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Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns
som planerat underhåll. Reparationer avser löpande 
underhåll som ej finns med i underhållsplanen. 
Enligt anvisning fi"ån Bokföringsnämnden redovisas 
underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. 
Avsättning enligt plan och ianspråktagande för ge
nom:förda åtgärder sker genom överföring mellan fritt 
och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. 
Avsättning utöver plan sker genom disposition på 
föreningens årsstämma. 
Årets underhållskostnader redovisas i resultaträk
ningen inom årets resultat. 
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Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter, bostäder 
Hyror, lokaler 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

Momsrättning från 20 12 
Inkassointäkter 

Not 3 Driftkostnader 

Reparationer 
Underhåll 
Fastighetsavgift och fas tighetsskatt 
Försäkringspremier 
Fastighetsskötsel 
Systematiskt brandskyddsarbete 
Obligatoriska besiktn ingar 
Bevakningskostnader 
Snö- och haJkbekämpning 
Förbrukningsmateriel 
Vatten 
El 
Uppvärmning 
Sophantering och återv inning 

Not 4 Fastighetsadministration 

Förvaltningsarvode 
!T-kostnader 
Juridiska kostnader 
Arvode, yrkesrevisorer 
Övriga förvaltningskostnader 
Telefon och porto 
Köpta tjänst er 
Kons ultarvoden 
Bankkostnader 

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande poster 

Ränteintäkter från förvaltningskonto i Swedbank 
Ränteintäkter från likv iditetsplacering via Riksbyggen 
Ränteintäkter fi:ån hyres/kundfordringar 
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2014-1 2-31 

l 539 955 
l 339 390 
2 879 345 

7 131 
180 

7 31 1 

- 15 738 
15 656 
93 725 

8 661 
32 1 559 

20 017 

5 177 

- 260 
61 175 

172 173 
150 693 
48 357 

881 195 

104 590 

225 
18 374 
2 554 

15 437 
2 269 

65 484 
495 

209 427 

383 
224 
140 
747 

2013-12-31 

1 539 949 
1 3401 99 
2 880 148 

118 953 

93 725 
8 249 

21395 
21 038 
25 772 
16 477 
45 855 
15 818 
60 522 

173 888 
165 716 
49 612 

817 019 

87 003 

6 090 

3 225 

629 
96 947 

257 

48 
305 



Not 6 Räntekostnader och liknande poster 

Räntekostnader för fastighetslån 
Räntekostnader, förtidslösen av fast ighetslån 

Not 9 Byggnader och mark 

Anskaffningsvär den 

Vid årets bö1jan 
Byggnader 
Byggnadsinventarier 
Mark 
Tomtmark 
standardförbättringar 
Anslutningsavgifter 
standardförbättringar 
Markanläggning 
Markinventarier 

Årets arrskaffningar 
Byggnader 
Mark 
Tomtmark 
Ans] utningsavgi fter 
standardförbättringar 
Markanläggning 
Markinventarier 

Avyttringar och utrangeri ngar byggnader 
Avyttringar och utrangeringar mark 
Summa anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets böJjan 
Byggnader 
Mark 
Anslutningsavgifter 
standardfårbättringar 
Markanläggningar 
Markinventarier 

Avyttringar och utrangeringar 
Årets avskrivning byggnader 
Årets avskrivning enligt plan 
Årets avskrivning anslutningsavgifter 
Årets avskrivning standardförbättringar 
Årets avskrivning markanläggningar 
Årets avskrivning markinventarier 
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ackumulerade upp- och nedskrivningar 

Vid årets början 
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2014-12-31 

514876 
59 315 

574 191 

2013-12-31 

l 657 325 

I 657 325 

39 205 813 

650 000 

39855813 

39 855 813 

-529 982 

- 529 982 

- 105 114 

-635 096 



Vid årets bötjan 
Avyttringar och utrangeringar 
Avyttringar och utrangeringar 
Unde r året återförda nedskrivningar 
Under året återförda nedskrivningar 
Under året återförda nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 
Summa ackumulerade upp- och nedskrivningar 

Restvärde enligt plan vid årets slut 
Varav 

Byggnader 
Mark 
Anslutningsavgifter 
standardförbättringar 
Markanläggningar 
Markinventarier 

Taxeringsvärden 

bostäder 
lokaler 
Totalt taxeringsvärde 

varav byggnader 

Inventarier, verktyg och Installationer 

Anskaffningsvärden 
Vid årets bötjan 

Maskiner och inventarier 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Installationer 
Bilar och andra transportmedel 
Bilar och andra transportmedel 

Årets anskaffningar 
Maskiner och inventarier 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Installationer 
Bilar och andra transportmedel 

Utrangeringar 
Maskiner och inventarier 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
T nstallationer 
Bilar och andra transportmedel 

Summa anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets bötjan 
Maskiner och inventarier 
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2014-12-31 

9 

2013-12-31 

39 220 717 

38 570 717 
650 000 



Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Installationer 
Bilar och andra transportmedel 

Gjorda avskrivningar på åre ts utrangeringar 
Utrangeringar maskiner och inventarier- gjord avskrivning 
Utrangeringar maskiner - gjord avskrivning 
Utrangering inventarier och verktyg- gjord avskrivning 
Utrangering installationer- gjord avskrivning 
Utrangering bilar och andra transp01tmedel - gjord avskrivning 

Årets avskrivningar 
Maskiner och inventarier 
Maskiner 
inventarier och verktyg 
Installationer 
Bi lar och andra transp01tmedel 

Ackumulerade avskrivningar 
Maskiner och inventarier 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Installationer 
Bilar och andra transportmedel 

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Restvärde enligt plan vid årets slut 
Varav 

Maskiner och inventarier 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Installationer 
Bilar och andra transportmedel 

Not 7 Övriga fordringar 

skattekonto 
Fordring Väppeby l och Trygg Hansa 

Not 8 Eget kapital 

Vid årets början 
Disposition enl årsstämmobeslut 
Avsättning till underhållsfond 
Årets resultat 
Vid åtets slut 

Not 9 skattesku lder 
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Bundet 

Insatser 

72 000 

72 000 

10 

2014-12-31 2013-12-31 

455 491 
56 394 
56 849 491 

Bundet Fritt Fritt 

Underhålls- Balanserat Arets res u l ta t 
fond resultat 

468 552 - 421 853 204 048 
204 048 -204 048 

146 000 - 146 000 
949 525 

614 552 - 363 805 949 525 



2014-12-31 2013-12-31 

skatteskulder 273 064 
Beräknad fast ighetsskatt 187 450 93 725 
Betald preliminärskatt - 153 525 -73 425 

306 989 20 300 

Not 10 Övriga kortfristiga skulder 

Skuld fci r moms 41 914 76 502 
41 914 76 502 
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Upplupna elkostnader 
Upplupna vännekostnader 
Upplupna kostnader för renhållning 
Upplupna revisionsarvoden 
Upplupna kostnader PWC 
Beräknat förvaltningsarvode Håbo kommun 
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 

\fR.tllrevisionsberättelse har lämnats den 1% Z.... D \ ·~ 

Auktoriserad revisor 
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2014-12-31 2013-12-31 

l 06 35 J 
15 136 15 403 
19 329 17 027 

636 
10 000 6 001 

127 784 
197 989 127 687 

803 799 
370 238 l 076 904 



p wc 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen 
Väppeby 2 i likvidation, org.nr 769611-3799 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrätts
föreningen Väppeby 2 i likvidation för ål' 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att uppl'ätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder bäver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci
per som har använts och av rimligheten i styTelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den överglipande presenta
tionen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis Vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund fö r våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan
de bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings! agen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker dälför att föreningsstämman fastställer resultau·äk
ningen och balansräkningen för föreningen . 

Rapport om andra hav enligt lagar och andra 
fölfattningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har Vi även utfört en revision 
av förslaget till dispositioner beu·äffande föreningens vinst eller 
förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen 
Väppeby 2 i likvidation för år 2014. 

Styrelsens ansvar 
Det är styTelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för fötvaltn ingen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfött revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi
tioner beu·äffande fö reningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vått uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen fö r att lmnna bedöma om någon styrelse
ledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även gTanskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med års
redovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi ha1· inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyTker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styTelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Västerås den 10 ma1·s 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

J oha11 Tingström 
Auktoriserad revisor 



Ordlista 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda fOr långvarigt bruk 
inom ilireningen. Den viktigaste anläggnings
tillgången är foreningens fastighet med ev. 
mark och byggnader. 

Ansvarsförbindelser 
Åtagande för föreningen, som inte finns med 
bland skulderna i balansräkningen. Borgens
ilirbindelse är exempel på ett sådant åtagande. 

Avskrivning 
Kostnaden for inventarier fl>rdelas över flera 
år. Normal avskrivningstid för maskiner och 
inventarier är fem år och den årliga 
avskrivningskostnaden blir då 20 procent av 
anskaffningsvärdet. 

Balansräkning 
Visar ilircningens ekonomiska ställning vid 
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av 
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar 
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, 
fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan 
av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar 
finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna 
finansierats (genom upplåning och eget 
kapital) . Verksamhetens resultat (enligt 
resultat-räkningen) påverkar det egna 
kapitalets storlek (föreningens förmögenhet). 

Bränsletillägg 
En separat avgift som föreningen kan ta ut och 
som skall motsvara kostnaderna ilir 
uppvärmningen av foreningens hus. 
Bränsletillägget fordelas efter varje lägenhets 
storlek eller annan lämpl ig f'drdelningsgrund 
och skall erläggas månadsvis av fö reningens 
medlemmar. 

Ekonomisk förening 
En företagsform som har till ändamål att 
främja medlemmamas ekonomiska intresse 
genom att bedriva någon form av ekonomisk 
verksamhet. 

Folkrörelse 
En sammanslutning som arbetar fOr att JJ-ämja 
ett gemensamt intresse bland medlenunarna. 
En folkrörelse har en utvecklad ide om hur 

samhället bör utvecklas, man bildar opinion, 
arbetar demokrati skt och utan vinstintresse. En 
folkrörelse har stor anslutning, geografisk 
spridning och medlemskapet är fr iv illigt. 

Fond för inre underhåll 
En fond, som i de fa ll den finns, är 
bostadsrätts-havarnas individuella 
underhållsfond och medel i fonden disponeras 
av bostadsrättshavaren for underhäll och 
förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga 
avsättningen påverkar f'dreningens 
resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet 
enligt balansräkningen visar summan av 
samtliga bostadsrätters tillgodo-havanden . 
Uppgift för den enskilde bostads-rättshavaren 
lämnas i samband med aviseringen varje 
kvartal. 

Fond för yttre underhåll 
Enligt foreningens stadgar skall en årlig 
avsättning göras till fOreningens gemensamma 
underhällsfond. Fonden fär utnyttjas for större 
yttre reparations- och underhållsarbeten. 
Kostnadsnivån för underhåll av föreningens 
fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) 
och behovet att värdesäkra tidigare fonderade 
medel, påverkar storleken på det belopp som 
avsätts. 

Förlagsinsats 
Förlagsinsats är en kapitalinsats som icke
medlemmar tillf'dr en ekonomisk förening. 
Genom förlagsinsatser kan föreningen skaffa 
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. 
Förlagsinsatser har en mellanställning mellan 
skulder och eget kapital. Den som har en 
forlagsinsats har en efterställd fordran på 
fureningen. Skulle fl>reningen gå i 
konkurs/likvideras tar man bara återbetalning 
efter att alla andra fordringsägare fått betalt, 
om det finns pengar kvar. 
För vatje förlagsinsats måste föreningen 
utfårda ett fOrlagsandelsbevis. 
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Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen som i text 
förklarar och belyser ett avslutat 
verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen 
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i 
föreningen och årets viktigaste händelser. 

Interimsfordringar 
Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter. 
Om en fårening betalar för t.ex. en försäkring i 
förväg så är det en förutbetald kostnad. Man 
kan säga att föreningen har en fordran på 
försäkringsbolaget. Denna fordran sjunker för 
vatje månad försäkringen gäller och vid 
premietidens slut är den nere i nol l. 
Upplupna intäkter är intäkter som föreningen 
ännu inte fått in pengar för, t ex ränta på ett 
bankkonto. 

Interimsskulder 
Interimsskulder är av två slag, förutbetalda 
intäkter och upplupna kostnader. 
Om fåreningen får betalning i förskott för en 
tjänst som ska löpa en tid kan du se detta som 
en skuld. En vanlig förutbetald avgift är 
hyralavgift som vanligtvis betalas en månad i 
förskott. 
Upplupna kostnader är kostnader för tjänster 
som fören ingen har konsumerat men ännu inte 
fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är 
el, vatten och värme som faktureras i 
efterskott. 

Kortfristiga skulder 
Skulder som föreningen betalar inom ett år. 
Om en fond för inre underhåll finns räknas 
även denna ti ll de km1fristiga skulderna men 
det är inte troligt att samtliga medlemmar 
under samma år använder sina fonder. 

Likviditet 
Med likviditet menas föreningens betalnings
beredskap, alltså förmågan att betala sina 
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet 
bedöms genom förhållandet mellan 
omsättningstillgångar och km1fristiga skulder. 
Om omsättningstillgångarna är större än de 
kortfristiga skutdem a brukar man anse att 

likviditeten är god. God likvid itet är 120-
150%. 

Långfristiga skulder 
skulder som föreningen betalar först efter ett 
eller flera är. I regel sker betalningen löpande 
över åren enligt en amorteringsplan. 

Resultaträkning 
Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och 
kostnader under verksamhetsåret. Om 
kostnadema är stöne än intäkterna bl ir 
resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet 
en vinst. Bland kostnaderna finns poster som 
inte motsvarats av utbetalningar under året t. ex. 
värdeminskning på inventarier och byggnader 
eller avsättningar till fonder i föreningen. 
Kostnaderna är i huvudsak av tre slag; 
kapitalkostnader, underhållskostnader och 
driftskostnader. Ordinarie föreningsstämma 
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska 
behandlas. 

soliditet 
Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att 
en förening har hög soliditet innebär att den har 
slott eget kapital i förhållande till summa 
tillgångar. Motsatt innebär att om en förening 
har låg soliditet är det egna kapitalet litet i 
förhällande till summa tillgångar, dvs att 
verksamheten ti ll stor del är linansierad med 
lån. God soliditet är 25 % och uppåt. 

ställda säkerheter 
Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel 
fastighetsinteckningar, som lämnats som 
säkerhet fOr erhållna län. 

Värdeminskning av fastigheten 
Avskrivning av föreningens fastighet på grund 
av ålder och nyttjande. Den årliga 
avskrivningen påverkar resultaträkningen som 
en kostnad. I balansräkningen visas den totala 
avskrivningen som gjorts sedan föreningens 
bildades. 

Arsavgift 
Medlemmarnas ärliga tillskott av medel för att 
användas till den löpande driften och de 
stadgeenliga avsättningama. Årsavgiften är i 
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Arsavgift 
Medlemmarnas ärliga tillskott av medel för att 
användas till den löpande driften och de 
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i 
regel fordelad efter bostadsrätternas 
grundavgifter och skall erläggas månadsvis av 
föreningens medlemmar. Årsavgiften är 
ffireningens viktigaste och största 
inkomstkälla. 

Arsredovisning 
Redovisn ingen styre lsen avger över ett avslutat 
verksamhetsår och som ska ll behandlas av 
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen 
skall omfatta förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och 
revisionsberättelse. 
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RBBRF 
VÄPPEBY2 

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostads
rättsfl:ireningar och fastighetsbolag med 
ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltni ng, 
fastighetsservice samt fastighctsutvcckling. 

RJKSBYGGEN: 
tel. 0771-860 860 
www.riksbyggen.se 

Arsredovisningen är upprättad av 

styrelsenför RB BRF VAPPEBY 2, I 
LIKVIDATION i samarbete med 
Riksbyggen 

Årsredovisningen är en handling som ger 
både längivare och köpare bra möjligheter alt 
bedöma föreningens ekonomi. Spara dllrfOr 
alltid årsredovisningen. 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS nr 2015.1480 

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

 

 
Årsredovisning 2014 - BRF Väppeby i likvidation 
Sammanfattning 
Håbo kommun har varit andelsägare i Bostadsrättsföreningen Väppeby 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där kommunen bedriver LSS-
verksamhet.  

Kommunstyrelsen fattade beslut, år 2014  

• att förvärva samtliga andelar från Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsföreningen  

• att likvidera föreningen och försälja fastigheten till Håbohus AB.  

Kommunen har förvärvat samtliga andelar i Bostadsrättsföreningen. 
Därefter beslutade bostadsrättsföreningen på en extra föreningsstämma 
2014-11-12 att Brf Väppeby 1 skall likvideras. Fastigheten har sålts till 
Håbohus AB 2014-12-29, slutlikviden är reglerad så att tillgångar och 
skulder är kvittade och samtliga lån lösta. Detta innebär att resultatet från 
försäljningen bokföringsmässigt är 0 kr. 
 
Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. Ett blockförhyrningsavtal har tecknats mellan 
Håbohus AB och kommunen. 
 
Likvidationen av föreningen är anmäld hos bolagsverket och kommer att 
slutföras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall föreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavräkning kommer att redovisas till kommun-
styrelsen efter likvidationen av föreningen. 
 
Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 18,4 tkr. Föreningens eget kapital uppgår per 31/12 
2014 till ca 371 tkr. 
 
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
föreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer 
  
Årsredovisningen för år 2014 har granskats av PWC, Johan Tingström. 
 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS nr 2015.1480 

 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning – BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014 – 31/12 2014, 

Org.nr 769609-8982 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

2. Kommunstyrelsen beslutar att likvidavräkningen för BRF Väppeby ska 
redovisas till styrelsen efter det att bolagsverket meddelat likvidatorn att 
föreningen är likviderad. 



• Riksbyggen 

Arsredovisning BRF VÄPPEBY, 
l LIKVIDATION 
1/1 2014-31/12 2014 
Org nr 769609-8982 

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid förs1lljning och i kontakt med din bank. 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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Förvaltnings
berättelse 

Föreningens verksamhet 

Allmänt om verksamheten 

Föreningens ändamål 

Styrelsenför BRF VÄPPEBl~ 
I LIKVIDATION for härmed avge 
årsredovisningfor räkenskapsåret 
20I4-0l-01- 2014-12-31 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot 
ersättning, till föreningens medlenunar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt 
avtalats, och i tOrekommande fa ll lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. 

Fastig hetsuppgifte r 
Föreningen har under året ägt fastigheten Väppeby 6:4 i Håbo kommun. På fastigheten finns en byggnad om 395 
kvm. Fastighetens adress är L indegårdsvägen 21 i Bålsta. Fastigheten säldes i slutet av året till Håbohus AB . 

Lägenhetsfördelniug: 
l rkv 1,5 rkv Lokaler 

2 5 

Total bostadsarea: 
Totallokalarea: 

Årets taxeringsvärde 
Föregående års taxeringsvärde 

P-platser 

5 

262 m2 

154m2 

3 589 000 kr 
3 589 000 kr 

Fastigheten är fullvärdeförsäkrade i Fo lksam via Osseen Försäkringsmäklare AB. Från 2015-0 1-01 fOrsäkrar 
Håbohus AB fastigheten . 

Arsavgifter 

Föreningen ändrade årsavgiften senast den l januari 2013 då den höjdes med 2,5 %. 

Avtal 

Föreningen har ingått följande avtal: 
Riksbyggen Ekonomisk förvaltning, uppsagt i fort id, uppl1ör au gälla 2014-12-31 

Håbo Kommun Teknisk förvaltning 
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styrelse och övriga funktionärer 
Ffter beshttpå extmföreningsstämma 2014-11-12 har styrelsen nedan avgått och ersatts av en likvidator. 

Ordinarie ledarnmer 
Vipul Vithlani 
Thomas Brandeli 
Anders Dimander 

styrelsesuppleanter 
Linda Sjöborg 
Thorbjöm Kvernplassen 
Magnus Reinmar 

Ordinarie revisor 
Johan Tingström, PWC 

Likvidator 
Vipul Vithlani 

Ordfårande 
Ledamot 
Ledamot 

Utsedd av 
Stämman, avgått 
Stämman, avgått 
Riksbyggen, avgått 

Stämman, avgått 
Stämman, avgått 
Riksbyggen, avgått 

Extrastämman 2014-11-12 

Extrastämman 20 14-11-12 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Händelser under året 
Föreningen beslutade på extra föreningsstämma 2014-11-12 attBrfYäppeby l skall likvideras, tilllikvidator 
utsågs Vipul Vithlani. Fastigheten har sålts till Håbohus AB, slutlikviden är reglerad så att tillgångar och skulder 
är kvittade och samtliga lån lösta. Detta innebär att resultatet fi·ån försäljningen bokföringsmässigt är O kr. 
Föreningen får skattemässigt ett vinstunderlag på 362 899 kr att beskatta. 

Händelser efter räkenskapsåret 
Likvidationen kommer att slutföras under 2015. 

Flerårsöversikt 
Resultat och ställning (tkr) 
Rörelsens intäkter 
Arets resultat 
Balansomslutning 
soliditet 
Likviditet 
Lån, kr/m2 

Resultatdisposition 

2014 
795 

18 
662 

56% 
226% 

Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) 

Balanserat resultat 
Arets resultat före fondfårändring 
Summa överskott 

styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: 

Att balansera i ny räkning 

2013 
790 
210 

7 600 
5% 

152% 
16 784 

2012 
774 
144 

7 456 
2% 

78% 
16 983 

2011 
606 
- 5 

7 313 
-0% 
-6% 

17182 

139 326 
18 410 

157 736 

157 736 

2010 

595 
- 60 

7 518 
0% 

43% 
17 377 

Vad beh·äffar fåreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansrälming med 
t i Il hörand e bo k s l utskommentarer. 
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Resultaträkning 

2014-01-01 2013-01-01 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter m.m. 
Nettoomsättning l 789 694 789 794 
Övriga rörelseintäkter 2 5 474 160 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 795 168 789 954 

Rörelsekostnader 
D riftkostnader 3 - 229 014 - 202 708 
Fastighetsadministration 4 - 163 445 - 64 192 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar - 70 662 
Summa rörelsekostnader -392 459 - 337 562 

Rörelseresultat 402 709 452 392 

Finansiella poster 
Resultat från andelar i intresseföretag 276 246 
Övriga ränteintäkter och liknande poster 5 2 011 l 851 
Räntekostnader och liknande poster 6 -279 050 -244 058 
Summa finansiella poster -276 763 - 241 961 

Resultat efter finansiella poster 125 946 210 431 

Skatter 
Skatt på årets resultat - 107 536 
Arets resultat 18 410 210 431 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÄNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7 180 851 
Summa materiella anläggningstillgångar 7 180 851 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 000 3 000 
Summa finansiella anlägguingstillgångar 3 000 3 000 

Summa anläggningstillgångar 3 000 7 183 851 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringa r 7 20316 6 227 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 468 
Summa lmrtfristiga fordringar 20 316 14 695 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 220 000 
Summa lwrtfristiga placeringar 220 000 

Kassa och bank 
Kassa och bank 638 714 181 183 
Summa lmssa och bank 638 714 181 183 

Summa omsättningstillgångar 659 030 415 878 

SUMMA TILLGÄNGAR 662 030 7 599 730 

&' 

BRF VÄPPEBY, l LIKVIDATION 769609-8982 4 



Balansräkning 

Belopp i kr Not 2014-12-3 1 20 13-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 8 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 12 000 12 000 
Fond för yttre underhåll 201 200 151 200 
Summa bundet eget kapital 213 200 163 200 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 139 326 - 21 105 
Årets resultat 18 4 10 210 43 1 
Summa fritt eget l<apital 157736 189 326 

Summa eget kapital 370 936 352 526 

Långfristiga skulder 
Övriga sku lder till kreditinstitut 6 973 829 
Summa långfris tiga skulder 6 973 829 

Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 24 065 22 108 
skatteskulder 9 111 555 347 
Övriga kortfristiga skulder 10 8 072 95 203 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 147 402 155 717 
Summa kortfristiga skulde1· 291 094 273 374 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 662 030 7 599 730 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSV ARSFÖRBINDELSER 

ställda säkerheter * 
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter 
Summa ställda säkerheter o o 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Summa ansvarsförbindelser o o 
*Föreningen harförfastighetslånen ståtfunder Kommunal borgen 
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Noter med 
redovisnings
principer och 
tilläggsuppgifter 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna räd, 
K2-rcglerna för mindre, ekonomiska föreningar 
(BFNAR 2009: l). Principerna har tillämpats frän 1 
januari 2014 men har ej medfört några väsentliga 
effekter 

Skatter och avgifter 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremäl 
för inkomstbeskattning. En bostadsrättsförenings 
ränteintäkter är skallefria till den del de är hänf"örliga 
till fastigheten. Beskattning sker av andra kap italin
komster samt i tUrekommande fall inkomster som 
inte är hänförliga till fastigheten . Efter avräkning f"ö r 
eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 
22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår 
vid räkenskapsårets slut till O kr. 

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal 
fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 

• l 217 kr per lägenhet eller 0,30 % av taxerat 
värde för fastigheten 

• 7 112 kr per småhus eller 0,75% av taxerat 
värde för fastigheten 

• samt fastighetsskatt motsvarande l % av 
taxeringsvärdet på lokaler 

• Beloppen gäller inkomståret 20 14 
• Nyligen uppförda/ombyggda bostadsbygg

nader kan ha halverad fastighetsavgift upp 
till 5 år, eller vara helt befriade från fastig
hetsavgift i upp till 15 år. 

• För lokaler betalar föreningar en statlig fas
tighetsskatt som uppgår till l %av taxe
ringsvärdet på lokalerna. 

Underhåll/underhållsfond 

BRF VÄPPEBY. l LI I<VIDATION 769609-8982 

Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämnssom 
planerat underhåll. Reparationer avser löpande un
derhåll som ej finns med i underhållsplanen. 
Enligt anvisn ing från BokfOringsnämnden redovisas 
underhällsfonden som en del av bundet eget kapital. 
Avsättning enligt plan och ianspråktagande för ge
nomförda åtgärder sker genom överlliring mellan fi·itt 
och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen . 
A v sättning utöver plan sker genom disposition på 
föreningens ål"sstämma. 
Årets underhållskostnader redovisas i resultaträk
ningen inom årets resultat. 

Pågående ombyggnad 
l förekommande fall redovisas ny-, till- eller om
byggnad som pågående i balansräkningen till dess att 
arbetena fiirdigställts. 
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Belopp i kr om inget atmat anges. 
2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter, bostäder 620 601 620 599 
Hyror, lokaler 169 093 169 195 

789 694 789 794 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

Momsrättelse från 2012 5 474 
Inkassointäkter 160 

5 474 160 

Not3 Driftkostnader 

Reparationer 27 223 
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 16 812 13 140 
Försäkringspremier 8 248 4927 
Fastighetsskötsel 95 363 23 620 
Återbäring från Riksbyggen - 700 - 800 
Systematiskt brandskyddsarbete 10 779 
Snö- och haJkbekämpning 4 710 
Vatten 19 652 17 623 
El 38 727 40 381 
Uppvärmning 40 227 49 994 
Sophantering och återvinning lO 684 11 111 

229 014 202 708 

Not4 Fastighetsadministration 

Förvaltningsarvode 72 850 55 999 
J uridiska kostnader 189 
Arvode, yrkesrevisorer 17 265 6 452 
Medlems- och föreningsavgifter 432 432 
Konsultarvoden 71778 
Bankkostnader l 120 1120 

163 445 64 192 

Nots Övriga ränteintäkter och liknande poster 

Ränteintäkter fiån fö1valtningskonto i Swedbank 258 179 
Ränteintäkter fi·ån likvid itetsplacering via Riksbyggen l 744 l 664 
Övriga ränteintäkter 9 8 

2 011 l 851 

Not 6 Räntekostnader och liknande poster 

Räntekostnader, förtidslösen av fastighetslån 65 150 
Räntekostnader för fastighetslån 213 900 244 058 

279 050 244 058 
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Not 7 Övriga fordringar 

skattekonto 
Andra kortfristiga fordringar 

Not 8 Eget kapital 

Vid årets bötjan 
Avsättning till underhållsfond 
Dispositionenlårsstämmobeslut 
Årets resultat 
Vid årets slut 

Not 9 skatteskulder 

skattesku lder 
Beräknad fastighetsskatt 
Betald preliminärskatt 

Not 1 O Övriga kortfristiga skulder 

Skuld för moms 
Övriga kortfristiga låneskulder 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Upplupna elkostnader 
Upplupna värmekostnader 
Upplupna revisionsarvoden 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Övtiga upplupna kostnader för reparationer och underhåll 
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 

Ott och datum: 

~-\.-· 

Joiillll"iström, PWC 
Av\c....6 ,.. ~ -.. ~u..c; ("'e_'-> ~ .\. v..r 

BRF VÄPPEBY, l LI KVIDATION 769609·8982 

2-.c\ 

Bundet Bundet 

Insatser Underhålls-
fond 

12 000 151 200 
50 000 

12 000 201 200 

2014-12-31 

l 379 
18 937 
20 316 

Fritt 

Balanserat 
resu ltat 

-21 105 
- 50 000 
210 431 

139 326 

107 536 
16 812 

- 12 793 
11 1 555 

8 072 

2013-12-31 

l 054 
5 173 
6 227 

Fritt 

Arets resultat 

210 431 

-210 431 
18 410 
18 410 

13 140 
- 12 793 

347 

12 535 
82 668 

8 072 95 203 

16 207 
6 347 7 807 
5 588 9 265 

10 000 6 333 
86 778 
38 690 46 773 

69 331 
147 402 155 717 



p wc 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen 
Väppeby i likvidation, org.nr 769609-8982 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av tirsredovisningen för Bostadsrätts
föreningen Väppeby i likvidation för år 2014 . 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovi.sning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vå rt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerat· och utför revisionen för att 
uppnå rimlig ~äkerl 1el alt årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka 1\tgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna tiskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar lirsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci
per som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta
tionen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis Vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan
de bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens ÖVIiga 
delar. 

Vi tillstyrker dillför att fö reningsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har Vi även utfört en revision 
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
fö rlust samt styrelsens förvaltningför Bostadsrättsföreningen 
Väppeby i likvidation för år 2014. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
betTäffunde fö reningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med timlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision . Vi har ulfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vå1t uttalande om styrelsens förslag till disposi
tioner beträffande föreningens vinst eller fö rlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrältslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse
ledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med års
redovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som g~und för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvars
frihet för räkenskapsåret. 

Västeräs den 10 mars 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

.Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 





2014-12-31 2013·12-31 

Aukt0riserqd J•ev.isot' 
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Ordlista 

Anläggningstillgångar 
Tillgångar som är avsedda för längvarigt bruk 
inom föreningen. Den viktigaste anläggnings
tillgången är röreningens fastighet med ev. 
mark och byggnader. 

Ansvarsförbindelser 
Åtagande Tör fOren ingen, som inte finns med 
bland skulderna i balansräkningen. Borgcns
f'örbindelse är exempel på ett sådant åtagande. 

Avskrivning 
Kostnaden rör inventarier rördelas över flera 
är. Normal avskrivningstid llir maskiner och 
inventarier är fem år och den årliga 
avskrivningskostnaden blir då 20 procent av 
anskaffningsvärdet. 

Balansräkning 
Visar Töreningens ekonomiska ställning vid 
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av 
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar 
fö reningens tillgångar (kontanter, fordringar, 
fas tigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan 
av balansrl:lkningen (den s.k. passivsidan) visar 
finansieringen, d.v.s . bur tillgångarna 
finansierats (genom upplåning och eget 
kapital). Verksamhetens resultat (enligt 
resultat-räkningen) påverkar det egna 
kapitalets storlek (f'öreningens tormögenhet) . 

Bränsletillägg 
En separat avgift som .föreningen kan ta ut och 
som skall motsvara kostnaderna för 
uppvärmningen av Töreningens hus. 
Bränsletillägget Iördelas efter varje lägenhets 
storlek eller annan lämplig fOrdelningsgrund 
och skall erläggas månadsvis av föreningens 
medlemmar. 

Ekonomisk förening 
En tOretagsform som har till ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intresse 
genom att bedriva någon form av ekonomisk 
verksamheL 

Folkrörelse 
En sammanslutning som arbetar Tör all främja 
ett gemensamt intresse bland mcdl.emmarna. 
En folkrörelse har en utvecklad ide om hur 

samhället bör utvecklas, man bildar opinion, 
arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En 
folkrörelse har stor anslutning, geografisk 
spridning och medlemskapet är frivilligt. 

Fond för inre underhåll 
En fond, som i de fall den finns, är 
bostadsrätts-havarnas individuella 
underhållsfond och medel i fonden disponeras 
av bostadsrättshava ren för underhäll och 
torbättringar i respektive lägenhet. Den årliga 
avsättningen påverkar föreningens 
resultaträkning som en kosU1ad. Fondbeloppet 
enligt balansräkningen visar summan av 
samtliga bostadsrätters tillgodo-havanden. 
Uppgift för den enskilde bostads-rättshavaren 
lämnas i samband med aviseringen vmje 
kvarta l. 

Fond för yttre underhåll 
Enligt fOreningens stadgar skall en årlig 
avsättning göras till toreningens gemensamma 
underhållsfond. Fonden få r utnyttjas Tör stöne 
yttre reparations- och underhållsarbeten. 
Kostnadsnivån f'dr undcrhö.JI av röreningens 
fastighet (långs iktig underhållsplan ska finnas) 
och behovet att värdesäkra tidigare fonderade 
medel, påverkar storleken på det belopp som 
avsätts. 

Förlagsinsats 
rörtagsinsats är en kapita linsats som icke
medlemmar tillf'ör en ekonomisk förening. 
Genom förlagsinsatser kan Töreningen skaffa 
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. 
förlagsinsatser har en mellanställning mellan 
skulder och eget kapital. Den som har en 
fOrlagsinsats har en efterställd ford ran på 
f'öreningen. Skulle föreningen gå i 
konkurs/likvideras får man bara återbetalning 
efter att alla andra fordringsägare fått betalt, 
om det finns pengar kvar. 
För vatje Törlagsinsats måste föreningen 
utflirda ett f'drlagsandelsbevis. 
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Förvaltningsberättelse 
Den del av årsredovisningen som i text 
förklarar och belyser ett avslutat 
verksamhetsår. I förvaltningsberätte lsen 
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i 
föreningen och årets viktigaste händelser. 

Interimsford r i ng ar 
Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter. 
Om en förening betalar för t.ex. en fursäkring i 
förväg så är det en fl:irutbeta ld kostnad. Man 
kan säga att föreningen har en fordran på 
försäkringsbo laget. Denna fordran sjunker för 
vatje månad försäkringen gäller och vid 
premietidens slut är den nere i noll. 
Upplupna intäkter är intäkter som föreningen 
ännu inte fatt in pengar fOr, t ex ränta på ett 
bankkonto. 

Interimsskulder 
Interimsskulder är av två slag, förutbetalda 
intäkter och upplupna kostnader. 
Om fOreningen får betalning i fb rskott llir en 
tjänst som ska löpa en tid kan du se detta som 
en skuld. En vanlig torutbetald avgift är 
hyra/avgift som vanligtvis betalas en månad i 
förskott. 
Upplupna kostnader är kostnader för tjänster 
som föreningen har konsumerat men ännu inte 
fatt faktura på. En vanlig upplupen kostnad är 
el, vatten och värme som faktureras i 
efterskott. 

Kortfristiga skulder 
Skulder som föreningen betalar inom ett är. 
Om en fond för inre underhäll finns räknas 
även denna till dc kortfi·istiga skulderna men 
det är inte troligt att samtliga medlemmar 
under samma år använder sina fonder. 

Likviditet 
Med likviditet menas föreningens betalnings
beredskap, alltså förmågan att betala sina 
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet 
bedöms genom förhållandet mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Om omsättningstillgångama är stön·c än de 
kortli·istiga sku ldema brukar man anse att 

likviditeten ät· god. God likviditet är 120-
150%. 

Lå ngfristiga skulder 
Skulder som fören ingen betalar först efter etl 
eller flera år. l regel sker betalningen löpande 
över åren enligt en ammieringsplan. 

Resultaträkning 
Visar i siffi·or föreningens samtliga intäkter och 
kostnader under verksamhetsåret. Om 
kostnaderna är stöne än intäkterna blir 
resultatet en llirlust. I annat fall blir resultatet 
en vinst. Bland kostnaderna tlnns poster som 
inte motsvarats av utbetalningar under året t. ex. 
värdem inskning på inventarier och byggnader 
ell er avsättningar ti ll fonder i fö reningen. 
Kostnaderna är i huvudsak av tre slag; 
kapitalkostnader, underhållskostnader och 
driftskostnader. Ordinarie föreningsstämma 
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska 
behandlas. 

soliditet 
Föreningens långsiktiga betalningsfdtmåga. Att 
en förening har hög soliditet innebär att den har 
stort eget kapital i förhållande till summa 
tillgångar. Motsatt innebär att om en torening 
har låg solid itet är det egna kapitalet li tet i 
fOrhållande till summa tillgångar, dvs att 
verksamheten till stor del är finansierad med 
lån. God soliditet är 25 %och uppåt. 

ställda säkerheter 
Avser i föreningens fa ll de säkerheter, i regel 
fastighetsinteckningar, som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 

Värdeminskning av fastigheten 
Avskrivning av föreningens fastighet på grund 
av ålder och nyttjande. Den årliga 
avskri vningen påverkar resultaträkningen som 
en kostnad. I balansräkningen visas den totala 
avskrivningen som gjorts sedan föreningens 
bildades. 

Arsavgift 
Medlemmamas årliga tillskott av medel får att 
användas till den löpande driften och de 
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i 
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Arsavgift 
Medlemmarnas årliga tillskott av medel fl:ir att 
användas till den löpande driften och de 
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i 
regel tordelad efter bostadsrätternas 
grundavgiHer och skall erläggas månadsvis av 
föreningens medlemmar. Årsavgiften är 
foreningens viktigaste och största 
inkomstkälla. 

Arsredovisning 
Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat 
verksamhetsår och som skall behandlas av 
ordinarie fcireningsstti.mma. Årsredovisningen 
skall omfatta fcirvaltningsberättelsc, 
resullaträkning, balansräkning och 
revisionsberättelse. 
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BRFVÄPPEBY 

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostads
rättstOreningar och fastighetsbolag med 
ekonomisk förvaltning, teknisk ftitvaltning, 
fastighetssetvice samt fastighetsutveckling. 

IUKSBYGGEN: 

tel. 0771-860 860 
www.riksbyggen.se 

Arsredovisningen är upprättad av 
styrelsenför BRF VAPPEBY, I 
LIKVIDATION i samarbete med 
Riksbyggen 

Arsredovisningen är en handling som ger 
både långivare och köpare bra möjligheter att 
bedöma fö reningens ekonomi. Spara därför 
alltid årsredovisningen. 

iks yggen 
~~hdu.JM4 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS2015/115 nr 2015.1476 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Susanne Ketterman, Redovisningsansvarig 
0171-527 69 
susanne.ketterman@habo.se 

 

 
Beslut om godkännande av årsredovisning för 2014 - Stiftelsen 
Socialsamfond 
 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2014 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2014. 

__________ 
 



c HÅBO KOMMUN 

Administrativa kontoret 
Ekonomiavdelning 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorer 
Socialnämnden 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 

•• 
FOR 

STIFTELSEN SOCIALSAMFOND 
ORGANISATIONSNUMMER 817001-5823 



Stiftelsen Socialsamfond 
Org. Nr 817001-5823 

Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Social samfond 
Förvaltaren avger hänned årsredovisning för år 201 4. 

Förvaltnings berättelse 

Stiftelsens ändamål 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen social samfond av Håbo 
konm1.un. IVlinst 10% av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Aterstoden av avkastningen används enligt Biståndsutskottets förslag. 
Avkastningen som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. 
Disponibel avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Stiftelsens anslag 
Totalt har 10,9 (10,1) tkr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Socialnämndens beslut. 

stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar fö1-valtningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
förvaltningsavgift belastat fonden om 1 500 kr. 

Stiftelsens revisor är Lars Sundling. 

Resultat 
Arets redovisade resultat uppgick till 9 369 (8 050) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (fritt eget kapital) tillförts 
8 282 (7 145) kr. 

Stiftelsens resultat och ställning i Öv1'igt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 

Bålsta 2015-03-03 

Vipul Vithlani 
Ekonomichef 



Stadgar för social samfond 

Antagna av Håbo kommunf~tllmäktige 1982-11-22 § 13) beslutade av 
J(ammarkollegiet 1984-02-09. 

1. 
Håbo kommuns samfond har bildats genom sammanläggning av 

1. Fonden fiir behiivande landstormsmäns fami§er 
2. Andreas Be1;gs fond flit jattiga .:Juka 
3. Finstaholms jo1td 
4. Eva EK-B;ö'rks donationsfond 
5. NiatilJa Gliranssons minne 
6. J asefina Anderssons fons 
7. Den braheska fonden 

F lir samfonden finns en särskild danationsbok, som innebåller dels en färteckning äver de fonder 
som ingår i samfonden, dels de färeskrifter som gällde fo·r dem JO're sammanslagningen och dels 
stadgar. 

2. 
A v den årliga nettoavkastningen skall minst 1/ 1 O låggas till kapitalet. Aterstående belopp är 
tillgängligt fo·r tttdelningpåfofjande år. Avkastning som inte tttdelas skall reserveras fo'r tttdelning 
under kommande år. 

3. 
Disponibel avkastning skall användas till att lämna stod till behO'vande i Håbo kommun. 
Avkastningen får dock inte användas flir att täcka behov som enligt fag skall tillgodoses med 
utdebiterade medeL 
Vid beslut om utdelning ttr samfonden skall hänsyn tas till färeskrifterna j{ir de i saJtifonden 
ingående donationer i den utsträckning som besltdsjattaren finner lämpligt. 

4. 
DiJponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden. 
S orialnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ottstidningarna eller på annat sätt 
att anso·kan om bidmg kan inges till nämnden. 

5. 
Fondens frirmiigenhet och tillgångar i ö'vrigt frirva/tas av kommunsryrelsen 



Resultaträkning år 2014 

Socialsamfond Organisationsur. 817001-5823 

Intäkter 
Räntor 

Kostnader 
Förvaltningsavgift 

ÅRETSRESULTAT 

Balansräkning år 2014 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 

No t 

1 ) 
----- ---····-··-·-·---- - -------··---- -·---·----
Smnma omsättningstillgångar 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Skulder 
·-- -

K()E_~0-sti_ga s~~~et _ __ _ 
·--- - ------ ---

Summa kortfristiga skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 2) 

Ar 2014 

10 869 

-1 500 

9 369 

Ar 2014 

451 999 
------~ 

451999 

o 

447 126 
4 873 -~~~-~-:g~_!_~-~E~!~- --- - ------------- - --- ------ ·· -· ·· - ---·--·-·------__3) ----- --- --

Summa eget kapital 451999 

Summa skulder och eget kapital 451999 

Ar 2013 

9 050 

-1 000 

8 050 

År 2013 

453 455 

453 455 

o 
·-·--o 

446 039 
7 416 

---······~·-·-

453 455 

453 455 



Noter 

Socialsamfond Org.nr 817001-5823 

NOT1 
Likvida medel konto 28270 

NOT2 

Belopp vid årets ingång 

Kapitalisering av 1 O % 
av löpande avkastning 
enligt urkund 

Arets resultat 

Utdelning under året 

Vip Vithlani 
Ekonomichef 

Summa 

Bundet eget Bundet eget 
kapital kapital 

År 2014 År 2013 

446 039,19 445 134,16 

1 086,90 905,03 

447126,09 446 039,19 

/~~ 
Lars · g 

oru:oendevald Re 

Ar2014 Ar2013 
451 999 453 455 

Fritt eget Fritt eget 
kapital kapital 

År 2014 År 2013 

7 415,81 10 410,59 

-1 086,90 -905,03 

9 369,00 8 050,25 

-10 825,00 -10 140 

4 872,91 7 415,82 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS2015/114 nr 2015.1475 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Susanne Ketterman, Redovisningsansvarig 
0171-527 69 
susanne.ketterman@habo.se 

 

 
Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2014 - 
Stiftelsen Skolsamfond 
Sammanfattning 
 Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

• stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands,  

• studiebesök,  
• skolresa,  
• fritidsverksamhet,  
• kulturell verksamhet,  
• idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning.  

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2014. 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2014. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Börja skriv här … 



c HÅ.BO KOMMUN 

· Administrativa kontoret 
Ekonomiavdelning 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorer 
skolförvaltningen 

skatteförvaltningen 

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 

•• 
FOR 

STIFTELSEN SAMFOND INOM 
SKOLOMRÅDET 

ORGANISATIONSNUMMER 817001-5765 



Stiftelsen Samfond inom skolområdet 
Org. Nr 817001-5765 

Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Samfond inom skolområdet 
Fö1-valtaren avger hä1mcd årsredovisning för år 2014 

Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Enligt pe1mutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen Samfond inom skolområdet av 
H åbo kommun. lvlinst 10% av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. 
Resterande del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning 
skall användas till förmån för elever i kommunens gtundskola, gymnasieskola el)er 
skolväsende företrädesvis för: 

~ belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god 
kamratanda eller berömvärd flit. 

~ belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulmrell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

~ stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för shldier eller för shldieresa 
inom- eller utomlands, 

~ studiebesök, 
~ skolresa, 
~ fritidsverksamhet, 
~ kulturell verksamhet, 
~ idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Stiftelsens anslag 
Totalt har O kr delats ut ur stiftelsens anslag enligt Skolnämndens beslut. 

Stiftelsens förvaltning 
Kommunstyrelsen handhar förvaltningen. I enlighet med stiftelsens stadgar, har en 
fö1-valtningsavgift belastat fonden om 1 500 kr. 

Stiftelsens revisor är förtroendevald revisor Lars Sundling. 



Resultat 
Arets redovisade resultat uppgick till 5 007 (6 405) kr. Efter kapitalisering 10% av 
löpande avkastning har disponibla medel (fritt eget kapital) tillförts 
4 356 (5 664) kr. Fritt eget kapital är positivt och uppgår till24 782 
(20 426) kr. 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för räkenskapsåret framgår enligt följande 
resultat- och balansräkning. 

Vip Vithlani 
Ekonomichef 



Resultaträkning år 2014 

Samfond inom skolområdet organisationsnr. 817001-5765 

Intäkter 
Räntor 

Kostnader 
Förvaltningsavgift 

ÅRETS RESULTAT 

Balansräkning år 2014 

T ILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 
Likvida medel 

Not Ar.2014 .Ar 2013 

1) 6 507 7 405 

-1 500 -1 000 

5 007 6 405 

Not .Ar 2014 .Ar 2013 

1) 399 943 394 936 
---·---------···--···-··-·---··-···----·----·---- ···-----···---·· ---··---·---
Summa omsättningstillgångar 399 943 394 936 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Skulder 
--- .. ······-···-·------ --- -----1---------
.!~~_t:_~_stig~_:~~!: ___________________ , _______ _ s 007 o 

-~------

Summa kortfristiga skulder 0 o 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 2) 375 162 374 511 

! ritt eget ~-~~~~~-- - -----------------··--2) .. ___ ____ .... ____ 1_~~?. _______ .. 20 ~2~-
Summa eget kapital 394 936 394 936 

______ ... ________ .. __ ,__, ______________ ,_,_, ________ ---------·-
Summa skulder och eget kapital 2) 399 943 394 936 



Noter 

Samfond inom skolområdet org.nr 817001-5765 

NOT 1 
Likvida medel konto 28270 

NOT2 

Belopp vid årets ingång 

Kapitalisering av 1 0% 
av löpande avkastning 
enligt urkund 

Arets resultat 

Utdelning under året 

Vip Vithlani 
Ekonomichef 

Summa 

Ar2013 
399 943 

Bundet eget Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital kapital 

Ar 2014 Ar 2013 Ar 2014 

374 510,81 373 770,33 20 425,63 

650,70 740,48 -650,70 

5 007,00 

0,00 

375161,51 374 510,81 24 781,93 

//~/ 
Lars Sundling 
För 

Ar2013 
394 936 

Fritt eget 
kapital 

Ar 2013 

16 761,36 

-740,48 

6 404,75 

-2 000,00 

20 425,64 



 

 Tjänsteskrivelse 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-02-19 KS2015/86 nr 2015.1027 

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

 

 
Prövning av den verksamhets som bedrivs av Håbo kommuns 
helägda bolag 
Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen för varje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet 
och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

De kommunala befogenheterna ska utgöra ram för bolagens verksamhet och 
det innebär kommunalrättsliga principer som exempelvis 
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och 
förbudet mot spekulativ verksamhet ska efterlevas. Med det kommunala 
ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 
Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom den verksamhet som 
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Förvaltningen har granskat 
styrelseprotokoll, ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag. Utöver 
detta så har förvaltningen även genomfört granskningen utifrån kommunens 
företagspolicy.  

Samtliga bolagsordningar är uppdaterade och innehåller både 
verksamhetföremål det vill säga vad bolaget ska ägna sig åt och ändamålet, 
eller syftet, med bolagets verksamhet.  

Bolagen ska enligt antagen företagspolicy i tillämpliga delar bundna av de 
policys som kommunfullmäktige fastställer för den kommunala 
verksamheten. Företagen ska även efterstäva öppenhet och transparens i 
verksamheten för att möjliggöra största möjliga insyn för medborgarna och 
följa kommunens arkivreglemente.  

Mot bakgrund av detta så har förvaltning begärt att få ta del av samtliga 
handlingar tillhörande vissa beslutsärenden som hanterats av styrelsen de 
senaste två åren. Utöver det så begärde även förvaltningen att få ta del av 
bolagens arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplaner.  

Förvaltningen har även begärt att få ta del av bolagens samtliga 
upphandlingar under 2014 överstigande 500 000 kr i kontraktsvärde. 
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 Datum Vår beteckning 
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Håbo Marknads AB 
Håbo Marknads AB inkom med samtliga uppgifter. Förvaltningen kan 
konstatera att såväl arkivförteckning som dokumenthanteringsplan finns 
upprättade. Dessa är dock inte fastslagna av styrelsen.   

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att bolaget har hanterat begäran 
inom god tid, och att administrativa rutiner finns upprättade. Förvaltningen 
anser dock att de efterfrågade styrdokumenten bör antas av bolagets 
styrelse.  

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Håbo Marknads AB 
har genomfört en förenklad upphandling avseende 
”Sommarlovsföretagande” för ungdomar. I denna upphandling fick bolaget 
upphandlingsstöd från förvaltningens upphandlingsenhet. I övrigt har 
bolaget inte genomfört några upphandlingar där värde för kontraktet 
överstigit 500 000 kronor. 

Håbohus AB  
Håbohus AB inkom med samtliga uppgifter. Kommunstyrelsen förvaltning 
konstaterar dock att arkivbeskrivning, arkivförteckning och 
dokumenthanteringsplan inte finns upprättade vilket inte är förenligt med 
Håbo kommuns företagspolicy eller ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i övrigt att bolaget har hanterat 
begäran inom god tid, och att övriga administrativa rutiner finns upprättade. 

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Håbohus AB har 
genomfört en upphandling avseende nyproduktion av glastomten. 
Upphandlingen avseende glastomten avbröts först då inget anbud uppfyllde 
kraven. Efter visst komplettering så slutfördes upphandlingen. Båda 
upphandlingsförsöken genomfördes som öppet förfarande med föregående 
annonsering.  

Håbohus AB har uppmärksammat att behov har funnits att upphandla 
golvvård som har uppgått till högre värde än tillåten 
direktupphandlingsgräns. Upphandling pågår inom detta område (annons 
ligger ute). I övrigt genomfördes inga upphandlingar under 2014 som 
överstiget gränsvärdet 500 000 kronor 
Sammantagen bedömning 
Förvaltningen anser att båda bolagen bör tillse att arkivförteckning och 
dokumenthanteringsplan upprättas och antas så snart som möjlig.  

Förvaltningen anser även att kommunfullmäktige bör ge 
lekmannarevisorerna i särskilt uppdrag att göra de kontroller som krävs för 
att lekmannarevisorerna ska kunna uttala sig om bolagen uppfyllt det 
fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten varit inom de 
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen skulle då kunna använda 
uttalandet som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen. 
Ett sådant förvarande har rekommenderats av SKL.  
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Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att den 
verksamhet som de bedrivits av kommunens bolag under det föregående 
kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
– Begäran h.id. 2015.1024 
– Begäran h.id. 2015.1026 
– Handling h.id. 2015.1028 
– Handling h.id. 2015.1036 
– Handling h.id 2015.1038 
– Tjänsteskrivelse h.id. 2015.1027 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att de verksamheter som bedrivits under 
kalenderåret 2014 inom Håbohus AB och Håbo Marknads AB har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

 



Boendekostnadskalkyler 

Förutsättningar %
Finansiering 100%
Ränteavdrag 30%

LGH-nummer LGH-typ Adress Boyta (m2) Lånebelopp Avgift till BRF Nuvarande 
3,50% 4,50% 5,50% 3,50% 4,50% 5,50% Hyra 3,50% 4,50% 5,50%

11508001 3 rok Kalmarsandsvägen 2 G 103 1433862 2927 3764 4600 5311 8238 9074 9911 8851 613 -223 -1060
11508002 2 rok Kalmarsandsvägen 2 G 72 1097874 2241 2882 3522 4066 6308 6948 7589 6777 469 -171 -812
11508003 2 rok Kalmarsandsvägen 2 G 75 1132704 2313 2973 3634 4195 6508 7169 7829 6992 484 -177 -837
11508004 4 rok Kalmarsandsvägen 2 G 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508005 4 rok Kalmarsandsvägen 2 G 109 1505304 3073 3951 4830 5575 8649 9527 10405 9292 643 -235 -1113
11508006 4 rok Kalmarsandsvägen 2 G 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508007 2 rok Kalmarsandsvägen 2 F 80 1186002 2421 3113 3805 4393 6814 7506 8198 7321 507 -185 -877
11508008 2 rok Kalmarsandsvägen 2 F 72 1097874 2241 2882 3522 4066 6308 6948 7589 6777 469 -171 -812
11508009 2 rok Kalmarsandsvägen 2 F 70 1086858 2219 2853 3487 4025 6244 6878 7512 6709 465 -169 -803
11508010 4 rok Kalmarsandsvägen 2 F 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508011 3 rok Kalmarsandsvägen 2 F 104 1428354 2916 3749 4583 5290 8206 9040 9873 8817 611 -223 -1056
11508012 4 rok Kalmarsandsvägen 2 F 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508013 2 rok Kalmarsandsvägen 2 E 80 1186002 2421 3113 3805 4393 6814 7506 8198 7321 507 -185 -877
11508014 2 rok Kalmarsandsvägen 2 E 72 1097874 2241 2882 3522 4066 6308 6948 7589 6777 469 -171 -812
11508015 2 rok Kalmarsandsvägen 2 E 70 1086858 2219 2853 3487 4025 6244 6878 7512 6709 465 -169 -803
11508016 4 rok Kalmarsandsvägen 2 E 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508017 3 rok Kalmarsandsvägen 2 E 104 1428354 2916 3749 4583 5290 8206 9040 9873 8817 611 -223 -1056
11508018 5 rok Kalmarsandsvägen 2 E 148 1901880 3883 4992 6102 7044 10927 12036 13146 11740 813 -296 -1406
11508020 2 rok Kalmarsandsvägen 2 C 72 1097874 2241 2882 3522 4066 6308 6948 7589 6777 469 -171 -812
11508021 2 rok Kalmarsandsvägen 2 C 70 1086858 2219 2853 3487 4025 6244 6878 7512 6709 465 -169 -803
11508022 4 rok Kalmarsandsvägen 2 C 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508023 3 rok Kalmarsandsvägen 2 C 104 1428354 2916 3749 4583 5290 8206 9040 9873 8817 611 -223 -1056
11508024 4 rok Kalmarsandsvägen 2 C 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508025 2 rok Kalmarsandsvägen 2 B 80 1186002 2421 3113 3805 4393 6814 7506 8198 7321 507 -185 -877
11508026 2 rok Kalmarsandsvägen 2 B 72 1097874 2241 2882 3522 4066 6308 6948 7589 6777 469 -171 -812
11508027 2 rok Kalmarsandsvägen 2 B 70 1086858 2219 2853 3487 4025 6244 6878 7512 6709 465 -169 -803
11508028 4 rok Kalmarsandsvägen 2 B 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508029 3 rok Kalmarsandsvägen 2 B 104 1428354 2916 3749 4583 5290 8206 9040 9873 8817 611 -223 -1056
11508030 4 rok Kalmarsandsvägen 2 B 117 1608174 3283 4221 5160 5956 9240 10178 11116 9927 687 -251 -1189
11508031 2 rok Kalmarsandsvägen 2 A 80 1186002 2421 3113 3805 4393 6814 7506 8198 7321 507 -185 -877
11508032 2 rok Kalmarsandsvägen 2 A 66 1042794 2129 2737 3346 3862 5991 6600 7208 6437 446 -163 -771
11508033 2 rok Kalmarsandsvägen 2 A 70 1086858 2219 2853 3487 4025 6244 6878 7512 6709 465 -169 -803
11508034 3 rok Kalmarsandsvägen 2 A 87 1286928 2627 3378 4129 4766 7394 8145 8895 7944 550 -201 -951
11508035 3 rok Kalmarsandsvägen 2 A 104 1428354 2916 3749 4583 5290 8206 9040 9873 8817 611 -223 -1056
11508036 4 rok Kalmarsandsvägen 2 A 115 1575126 3216 4135 5054 5834 9050 9969 10887 9723 673 -246 -1164
11508104 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 G 21 404838 827 1063 1299 1499 2326 2562 2798 2499 173 -63 -299
11508106 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 G 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508110 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 F 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508112 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 F 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508116 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 E 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508118 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 E 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508122 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 C 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508124 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 C 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508128 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 B 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508130 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 B 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508134 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 A 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
11508136 1 rokv Kalmarsandsvägen 2 A 21 344862 704 905 1106 1499 2203 2405 2606 2499 296 94 -107
Summor 3558 51 359 922 kr 104 860 kr 134 820 kr 164 780 kr 192 665 kr 297 525 kr 327 485 kr 357 445 kr 321 109 kr 23 584 kr -6 376 kr -36 336 kr

Månatlig räntekostnad vid Total månadskostnad vid Månatlig besparing vid ombildning



Bostadsrättsföreningen Kalmarsand Bålsta. Org.- nr 769612-9902 

Till Håbohus AB 
Box 24 

746 21 Bålsta. 
Att.: VD Mats Norrbrand 

Ärende: 
Fastigheten Håbo Spånga 2:5 
Intresseanmälan om förvärv av fastigheten för ombildning till bostadsrätt. 

Föreningen har återupptagit ärendet om förvärv av rubricerade fastighet för ombildning till bostadsrätt. 
styrelsen lämnar härmed intresseanmälan enligt ombildningslagen (1982:352). 

Föreningens styrelse emotser förslag på köpekontrakt och villkor för överlåtelse till föreningen. 

Föreningens styrelse är medveten om de regler som i övrigt gäller för köp av fastighet för ombildning 
till bostadsrätt. Så snart styrelsen erhållit positivt svar med köpevillkor mm kornmer följande 
aktiviteter att genomföras: 

l. Komplettering av tidigare utförd teknisk besiktning i samarbete med ägaren. 
2. Upprätta förslag tilllagstadgad ekonomisk plan. 
3. Information till hyresgästerna och medverkan vid stormöte. 
4. Då intresset från hyresgästerna visar att minst 2/3 av de som har hyreskontrakt och är 

folkbokförda på lägenheten är det tid att hålla extrastämma för beslut i ärendet. 
5. Regler i övrigt enligt bifogade översikt. 

Föreningen har anlitat Uppsala Ingenjörsbyrå med  som handläggare av projektet. 
Styrelsen är villig att vid besök informera och kommentera den åtgärdsplan som styrelsen kornmer att 
tillämpa i ombildningsärendet 

Föreningen emotser tacksamt positivt svar. 

"Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt" 

Personuppgifter 
skyddas i enlighet med 
PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



fastighet LGH Lokaler BOA LOA Marknadsvärde Soliditet Avk.totalt kapital Avk. Eget kapital Direktavkastning Belåningsgrad Kostnader Personal Resultat Ombildning Småhus Tekniska svårigheter Underhållsbehov Utbudsbedömning Övriga aspekter Samlad bedömning
Vänersborgsv.
Bålstav. 9-12
Älvkvarnsv. 3-5
Älvkv.v. 24-28
Baldersv.
Agv.
Skeppsv.
Centrum
Pomona
Håbov.
Västerhagsv.
Backvägen 1

Kalmarsand 47 3 3558 1243

ca 40 Mkr som 
hyresobjekt
Håbohus 
avkastningsvärde (5% 
diravk) ca 55 Mkr

vid en köpeskilling
på 55 miljoner höjs 
soliditeten i bolaget 
med ca 1,5%. 
Orsaken är att det 
egna kapitalet ökar 
i relation till det 
totala kapitalet

en marginell minskning, 
orsaken är att resultatet 
från kalmarsand är större i 
relatin till dess bokförda värde 
än för bolaget i övrigt

Minskar då resultatet 
minskar och det egna 
kapitalet ökar

Minskar marginellt pga 
att driftnettot 
i relation till det bokförda 
värdet är större 
i kalmarsand än för 
övriga beståndet 

en minskning med 
ca 0,2 % 
då då skulderna och 
anläggningstillgånga
rna minskar

Ingen påverkan på 
centraladminstration,
endast direkta kostnader som
t.ex. sopor vatten mm påverkas. 
Den kvarvarande kostnaden per 
kvadratmeter blir högre för 
resterande bestånd Ingen påverkan

Endast direkt fastighetsanknutna
kostnader avdrgna vid beräkning av 
resultat, vilket ger en negativ 
resultatpåverkan för Håbohus 
kommande resultat. Försäljningen 
påverkar resultatet negativt med ca 
700 000kr per år. Ingen beaktan har 
tagits för det frigorda kapitalets 
resultatpåerkan (t.ex. minskade 
räntekostnader. För att nå nollreslutat 
behöver ca 17 miljoner kronor 
amorteras för att de minskade 
räntekostnaderna (4,25%) ska täcka 
upp för det minskade resultatet. Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
som orsakar problem, 
fastigheten
är "självständig"

Fönstermålning 1-2 år 
c 500 tkr
Eventuella takåtgärder, 
kostnad okänd

Ett av Håbohus mest 
attraktiva område
med sjönära läge, inget 
annat område
motsvarar vad 
Kalmarsand erbjuder. 
Håbohus utbud av 
varierat boende minskar
om denna fastighet säljs.

Vad händer med 
fastighetens 
attraktivitet
och värde om skipark 
och övriga planer för 
området blir av?

Bolaget känner sig stolta att ha 
Kalmarsand
i sitt bestånd. Altt har dock ett 
pris. Rent ekonomiskt
är det försvarbart om priset är 
högre än Håbohus 
avkastningsvärde.

Bålstav. 29
B.v. 27/Sthv.30
Bålsta stn.
Pärongränd
Väppeby
Källvägen 1-24

Alternativ försäljningBakgrundsinformation Nyckeltalspåverkan Övrig påverkan
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fastighet LGH Lokaler BOA LOA Marknadsvärde Soliditet Avk.totalt kapital Avk. Eget kapital Direktavkastning Belåningsgrad Kostnader Personal Resultat Ombildning Småhus Tekniska svårigheter Underhållsbehov Utbudsbedömning Övriga aspekter Samlad bedömning

Vänersborgsv. 43 4 2310 301 16,4 Mkr som hyresrätt

Ingen påverkan på 
centraladminstration,
endast direkta kostnader som
t.ex. sopor vatten mm påverkas. 
Den kvarvarande kostnaden per 
kvadratmeter blir högre för 
resterande bestånd Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Förser Håbovägen
 med värme

Inga närstående större
 åtgärder planerade. Badrummen gjorda 
ca 1995. Fönsterbyte kommer snart

Bålstav. 9-12 46 2 2798 129 13,5 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Förser 
Västerhagsvägen
 med värme

Inga närstående större
 åtgärder planerade. Badrummen gjorda 
ca 1995. Fönsterbyte kommer snart

Älvkvarnsv. 3-5 10 0 512 3,4 Mkr som hyresrätt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Marginellt, ej bedömt Möjligt
Möjligt, ej 
rekommenderat

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Mindre underhållsbehov än 
Baldersvägen, 
1992 gjordes utvändiga åtgärder för ca 2 
milj. Oklart vad. 2007 installerades 
bergvärme. Dåliga kök

Erbjuder inget unikt i
Håbohus bestånd, näst sämsta av 
Håbohus 4 solitära 
småfastigheter

Avyttring rekomenderas genom
 i första hand ombildning, 
annars försäljning som 
hyresobjekt

Älvkv.v. 24-28 11 0 695 4,4 Mkr som hyresrätt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Marginellt, ej bedömt Möjligt
Möjligt, ej 
rekommenderat

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Mindre underhållsbehov än 
Baldersvägen, 
1992 gjordes utvändiga åtgärder för ca 
2,9 milj. Oklart vad. 2007 installerades 
bergvärme. Dåliga kök

En trevligt radhuslänga i gott 
skick. En pärla i Håbohus bestånd 
med lång kötid.
Håbohus bestånd, är den bästa 
av Håbohus 4 solitära 
småfastigheter

Om någon av de solitära 
småfastigheterna ska behållas 
är det denna. Bör behållas i 
dagsläget

Baldersv. 10 0 629 3,4 Mkr som hyresrätt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Marginellt, ej bedömt Möjligt
Möjligt, ej 
rekommenderat

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Stort underhållsbehov, 
en eventuell renovering bör utföras i 
samband med nyproduktionen av de 4 
lgh som detaljplaneras för. Kostnad för 
en renovering enligt konceptet 
skeppsvägen bedöms kosta ca 7-10 Mkr.

Erbjuder inget unikt i
Håbohus bestånd. Definitivt den 
sämsta av Håbihus 4 solitära 
småfastigheter

Olika scenarios
Sälj fastigheten som 
hyresobjekt för runt 3,4 Mkr.
Renovera fastigheten för 8 Mkr, 
höj hyran till 1200kr/kvm/år 
som höjer fastighetens värde 
med ca 2,5-3 Mkr till ca 6-
6,5Mkr. Netto renovering -5Mkr. 
Rekommendationen är att 
avvytta fastigheten, 
i första hand genom förfrågan 
om ombildning, annars genom 
försäljning som hyresobjekt

Agv. 10 0 673 3,8 Mkr som hyresrätt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Marginellt, ej bedömt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Marginellt, ej bedömt Möjligt
Möjligt, ej 
rekommenderat

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Mindre underhållsbehov än 
Baldersvägen, 
1993 gjordes utvändiga åtgärder, 2,5 
milj. Oklart vad. 2007 installerades 
bergvärme. Dåliga kök

Erbjuder inget unikt i
Håbohus bestånd, näst bästa av 
Håbohus 4 solitära 
småfastigheter

Kan behållas utan större 
insatser ett tag till, alternativ ett 
är alltså att behålla fastigehetn 
utan större insatser. Alternativ 
två är att fastigheten avyttras i 
första hand genom ombildning 
och i andra hand genom 
försäljning som hyreshus. När 
det gäller Agvägen och 
Älvkvarnsvägen 24-28 gäller 
frågan principiellt om Håbohus 
ska ha solitära småfastigheter 
som dessa.

Skeppsv. 124 2 8396 52

66 Mkr som hyresrätt 
obeaktat hyreshöjningen, ca 
90 med hyreshöjningen 
inräknad Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" Pågående stor renovering

Centrum 542 26 39299 3460 341 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen minus två gubbar Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" UC på 
annan fastighet

Takåtgärder kan behövas om ca 5 år,
annars inga större åtgärder planerade. 
Ventillationsåtgärder inom 5-10 år ca 10 
Mkr. Bra standard överlag

Pomona 128 1 6464 1641 95 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Inre underhåll kommer öka närmaste 
åren.Eventuella fasadproblem framöver 
ett riskmoment. Golv 2013

Håbov. 8 0 596
Ingår i värdet Vänersborg, 
samma värdeenhet Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Ingen egen UC, 
får värme från 
Vänersborgsvägen Bra standard, inget underhållsbehov

Västerhagsv. 11 2 404 216 4,1 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Ingen egen UC, 
får värme från 
Bålstavägen 9-12 Bra standard, inget underhållsbehov

Backvägen 1 19 1 733 650 6,8 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" Bra standard, inget underhållsbehov

Kalmarsand 47 3 3558 1243

ca 40 Mkr som hyresobjekt
Håbohus avkastningsvärde 
(5% diravk) ca 55 Mkr

vid en köpeskilling
på 55 miljoner höjs 
soliditeten i bolaget 
med ca 1,5%. 
Orsaken är att det 

en marginell minskning, 
orsaken är att resultatet 
från kalmarsand är större i 
relatin till dess bokförda värde 
än för bolaget i övrigt

Minskar då resultatet 
minskar och det egna 
kapitalet ökar

Minskar marginellt pga 
att driftnettot 
i relation till det 
bokförda värdet är 
större 

en minskning med ca 
0,2 % 
då då skulderna och 
anläggningstillgångar
na minskar Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan

Endast direkt fastighetsanknutna
kostnader avdrgna vid beräkning av 
resultat, vilket ger en negativ 
resultatpåverkan för Håbohus 
kommande resultat. Försäljningen Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig"

Fönstermålning 1-2 år c 500 tkr
Eventuella takåtgärder, kostnad okänd

Ett av Håbohus mest attraktiva 
område
med sjönära läge, inget annat 
område
motsvarar vad Kalmarsand 

Vad händer med 
fastighetens 
attraktivitet
och värde om skipark 
och övriga planer för 

Bolaget känner sig stolta att ha 
Kalmarsand
i sitt bestånd. Altt har dock ett 
pris. Rent ekonomiskt
är det försvarbart om priset är 

Bålstav. 29 12 1 716 97 4,2 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Ingen egen UC, 
får värme från 
Bålstavägen 27 Badrumsrenovering inom 5 år, ca 3-4Mkr

Kommunen hyr nästan
hela huset för sociala 
ändamål

B.v. 27/Sthv.30 28 4 1680 197 10,5 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt
Förser Bålstavägen
 29 med värme Badrumsrenovering inom 5 år, ca 7-8Mkr

Bålsta stn. Ej bedöEj bedömd Ej bedömEj bedö Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd Ej bedömd

Pärongränd 27 0 1537 13,5 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" Bra standard, inget underhållsbehov

Väppeby 100 0 6030 62,6 Mkr som hyresrätt Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" Bra standard, inget underhållsbehov

Källvägen 1-24 66 0 5250

92,8 Mkr som hyresrätt,
alltså ej som kooperativ 
hyresrätt. I 
värdebedömningen ligger 
en hyresnivå på 
1309kr/kvm/år. 2012 års 
hyresnivå för källvägen som 
vanlig hyresrätt skulle vara 
1321kr. Se Vänersborgsvägen Ingen påverkan Möjligt Ej Möjligt

Inga gemensamma 
installationer
fastigheten är 
"självständig" Bra standard, inget underhållsbehov

Kooperativ hyresrätt,
avviker helt från övriga 
beståndet. 

Alternativ försäljningBakgrundsinformation Nyckeltalspåverkan Övrig påverkan
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Från: Mats Norrbrand [mailto:mats.norrbrand@habohus.se] 
Skickat: den 19 februari 2015 15:00
Till: Jonas Eliasson
Kopia: Per Kjellander
Ämne: SV: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Jonas
Här kommer de efterfrågade underlagen
 
Styrelsemöte 2012-05-24
§ 16 Ombildning av Kalmarsand
Ärendet fick ett snabbt avslut när dåvarande majoritet beslutade att inte gå vidare i dialogen med BRF. Som står i
protokollet redovisade ordförande för det bud som BRF muntligt inkommit med. Ordförande redogjorde muntligt för övriga
styrelsen och därefter fattades beslutet, dock med reservationer från oppositionen. Bifogade filer: underlag brf, förfrågan
ombildning och bedömning kalmarsand
 
Styrelsemöte 2012-12-11
§ 41 Bedömning fastigheter – redovisningen
Bifogade filer: Bedömning fastighetsbeståndet, bedömning av fastigheter, förslag till beslut
 
Styrelsemöte 2013-04-24
§ 5 Attestreglemente
Bifogade filer: Delegationsordning 2013-04-16
 
Styrelsemöte 2013-11-07
§ 38 Försäljning Älvkvarnsvägen
Bifogade filer: Förslag till beslut älvkvarnsvägen och erbjudande om ombildning (det finns mer underlag i form av värdering
och  exempel på ekonomis kalkyl som ej bifogas, återkom om du vill ha detta också). På detta styrelsemöte konstaterades
bara att hyresgästerna erbjudits att ombilda fastigheten (inget underlag), beslutet om försäljning fattades på föregående
möte, bifogat underlag hör alltså egentligen till §28 styrelsemöte 2013-09-26.
 
När det gäller arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan finns de ej upprättade. Vi ser det som en
brist och jag kommer initiera en översyn för att åtgärda detta. Vi tar tacksamt emot hjälp från kommunen då ni sannolikt
har större kompetens i frågan.
 
Vi skickar underlaget avseende upphandlingar till Gudrun Lind.
 
Hör av dig vid ev. frågor
 
Med Vänliga hälsningar
__________________________________________________________________________________
Mats Norrbrand                                           Besöksadress: Mansängstorgs 1
VD Håbohus                                                   Postadress: Box 24, 746 21 Bålsta
Telefon: 0171-46 88 03                               Orgnr: 55 64 63-16 94
Mobil: 070-648 23 74                                   Hemsida: www.habohus.se
 
 
 
 

Från: Jonas Eliasson [mailto:jonas.eliasson@habo.se] 

mailto:mats.norrbrand@habohus.se
http://www.habohus.se/
mailto:jonas.eliasson@habo.se
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Skickat: den 13 februari 2015 14:55
Till: Mats Norrbrand
Kopia: Vipul Vithlani; Gudrun Lind; Per Kjellander
Ämne: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Mats,
 
Inom ramen för den prövning av bolagets verksamhet som kommunstyrelsen ska genomföra varje år begär
kommunstyrelsen att få ta dela av samtliga allmänna handlingar i följande beslutsärenden:
 
Styrelsemöte 2012-05-24
§ 16 Ombildning av Kalmarsand
Styrelsemöte 2012-12-11
§ 41 Bedömning fastigheter – redovisningen
Styrelsemöte 2013-04-29
§ 5 Attestreglemente
Styrelsemöte 2013-11-07
§ 38 Försäljning Älvkvarnsvägen
 
Kommunstyrelsen vill även ta del av bolagets arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Skicka dessa
till mig, om möjligt mailledes.
 
Utöver det begär kommunstyrelsen att få ta del av samtliga upphandlingar som genomförts under 2014 över 500 000 Kr i
kontraktvärde samt uppgift om upphandlingarna har föregåtts av annonserat upphandlingsförfarande eller är genomförda
som direktupphandling utan krav på viss form. Skicka dessa uppgifter till gudrun.lind@habo.se
 
 
 
Med vänlig hälsning
Jonas Eliasson
Kanslichef
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 58
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 

mailto:gudrun.lind@habo.se
http://www.habo.se/


~Sidan l av l Delegationsordning 2013-04-16 

Beställnings- och attesträtt 
Leverantörsfakturor sakgranskas (forattesteras) av den som beställt varan/tjänsten. 
slutattesteringen for utbetalning görs av överordnad chef. Delegeringen av beställnings- och 
attesträtten är enligt nedan: 

Namn 
styrelsen 

VD 

Befattning 

VD 
Ekonomichef 
Driftchef 
Områdeschef 
Teknisk administratör 
Drifttekniker 

Delegering till 
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen delegerat ansvaret for 
löpande forvattning till VD. styrelsespecifika kostnader attesteras 
av styrelseordforanden. 

Ansvarar for löpande förvaltning enligt gällande VD-instruktion. 
Inköp av VD slutattesteras av styrelseordforanden eller 
ekonomichef. VD delegerar beställnings- och attesträtt enligt 
nedan, beloppen är exklusive moms. 

Teknisk 
administratör 1st 

fastighetsskötare 2st 

-----Beställningsrätt Attesträtt Attesträtt avtalsbundna fakturor 

500 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr 
100 000 kr 50 000 kr 2 000 000 kr 

100 000 kr 30 000 kr 500 000 kr 
50 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 
50 000 kr O kr O kr 
20 000 kr O kr O kr 

Reparatör med snickeriinriktning 1 O 000 kr O kr O kr 
Ekonomiassistent 10 000 kr O kr O kr 

Receptionist 10 000 kr O kr O kr 

Beställningsrätten avser det belopp som personen delegerats rätt att beställa varor och tjänster 
upp till. Sakgranskning (forattest) innebär kontroll av att arbete och kostnad stämmer mot vad 
som beställts. Med attesträtt menas det belopp som personen delegerats rätt att godkänna 
utbetalningar upp ti ll. Attesträtt for avtalsbundna faktutror avser kostnader till foljd av ett 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betaln ing 
Box 24 Mansängstorg l O 17 1-46 88 00 O 17 1-54 1 24 55 64 63- 1694 habohus({i habohus.se Bankgiro 572-6245 
746 2 1 Bålsta Bålsta www.habohus.se Postgiro 20 16 52 -5 



[i)!Sidan 2 av 2 Delegationsordning 2013-04-16 
redan ingånget avtal, t.ex. kostnader får fjärrvärme eller räntor på upptagna lån. Attest för 
utbetalning ska vara hela namnteckningen. Det får aldrig fårekororna att den som beställt 
varan/tjänsten är samma person som attesterar fakturan får utbetalning. Vad som innefattas i 
delegeringen avseende beställnings- och attesträtt regleras i varje enskild delegation. 

Personliga kostnader 
Personliga kostnader är restaurang- och hotellkostnader, biljetter och reseräkningar, 
utbildning, kontantutlägg av olika slag samt andra kostnader som man skulle kunna bedöma 
är en fårmån får personen ifråga. 

Personliga kostnader ska attesteras av närmaste chef. För VD attesteras kostnaderna av 
styrelseordfåranden eller ekonomichef. Styrelseordfårandens kostnader attesteras av vice 
ordfårande eller VD. Vid representation eller liknande ska fårattest göras av högste 
närvarande chef. 

Personal- och arbetsmiljöansvar 
Överordnad chefhar personal- och arbetsmiljöansvar får direkt underställd personal. Personal 
och arbetsmijöansvaret är delegerat enligt nedan. 

Namn 
Styrelsen 

VD 

Befattning 

VD 
Ekonomichef 
Driftchef 
Områdeschef 

Delegering till 
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen delegerat ansvaret får 
löpande fårvaltDing till VD. 

Ansvarar får löpande fårvaltning enligt gällande VD-instruktion. 
VD delegerar personal- och arbetsmiljöansvar enligt nedan. 

Personal- och arbetsmiljöansvar för 

Ekonomichef, Driftchef, Områdeschef, Teknisk administratör 
Ekonom iassistent, Reeceptionist 
Drifttekniker 
Reparatörer, Fastighetsskötare 

Vad som innefattas i delegeringen avseende personal- och arbetsmiljöansvaret regleras i varje 
enskild delegation. VD ansvarar får samordning av arbetsmiljöansvaret får gemensamma 
a b tss~llen .ex. på kontoret ch "Holken~. 

ats Norrbrand, Verkställande direktör 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org. -nr E-post Betalning 
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Lägenhetsförteckning 

Viktigt 
Detta är en förenklad kalkyl varvid felaktiga antaganden eller beräkningar kan förekomma. 
Denna kalkyl ersätter inte den kalkyl som föreningen själva skall upprätta. 

Lägenhets-
nummer 

1.030-1001 
1.030-1002 
1.030-1003 
1.030-1004 
1.030-1005 
1.030-1006 
1.030-1007 
1.030-1008 
1.030-1009 
1.030-1010 
Summor 

Lokaler 
1.030-1501 

Summor 

-

LGH-typ 

2rok 
2rok 
1rok 
1rok 
1rok 
1rok 
1rok 
2rok 
2rok 
2rok 

l:öl<a ljtä 
(m2) 

12 

12 

an-tal 

10 

1 

Adress 

Alvkvarnsvägen 5A 
Älvkvarnsvägen 58 
Älvkvarnsvägen 5C 
Älvkvarnsvägen 50 
Älvkvarnsvägen 5E 
Älvkvarnsvägen 3A 
Älvkvarnsvägen 38 
Älvkvarnsvägen 3C 
Alvkvarnsvägen 30 
Älvkvarnsvägen 3E 

Adress 
Alvkvarnsvägen 

Boyta 
(m2) 

63 
63 

39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
39,5 
63 
63 
63 

513 

Ärshyra 
2012 

3660 

3660 

Hyresnivå 
kr/m2 BOAlår 

991 
991 
1126 
1126 
1126 
1126 
1126 
991 
991 
991 

1 043 kr 

Månadshyra 
2012 

5203 
5203 
3706 
3706 
3706 
3706 
3706 
5203 
5203 
5203 

44 545 kr 

1

Mörkgrå fält = 
Ljusgrå fält ::: 
Vita fält = 

Faktortal för uppskattning 
Avgiftens av insats (multipliceras 

storlek Månads- med kolumn E, hyresnivå 
av hyran avgift (kr) kr/m2/BOA/år) 

60% 3122 6 
60% 3122 6 
60% 2224 6 
60% 2224 6 
60% 2224 6 
60% 2224 6 
60% 2224 6 
60% 3122 6 
60% 3122 6 
60% 3122 6 

26 727 kr 

statiska uppgifter som ej ska ändras 

Uppgifter som går att laborera med 
Uträknade värde, ska ej ändras 

Insats 

kr/m2 
Insats (kr) 

5946 374616 
5946 374616 
6755 266832 
6755 266832 
6755 266832 
6755 266832 
6755 266832 
5946 374616 
5946 374616 
5946 374616 

6 258 kr 3 207 240 kr 



Taxeringsvärde 2012 

Viktigt 
Detta är en förenklad kalkyl varvid felaktiga antaganden eller beräkningar kan förekomma. 
Denna kalkyl ersätter inte den kalkyl som föreningen själva skall upprätta. 

Cägenhetsavgift Ska esa s 
Taxeringskod (krllgh/år) lokaler(%) 

1Typkod320, h~eshusenhet 1365 1,0% 

Fördelning Taxeringsvärde Taxeringsvärde 
taxeringsvärden bostäder (kr) lokaler (kr) 

Mark 2544000 
Byggnad 611000 o 
Summa 

[ ägenhetsavgifter Fast ignetsskatt 
Fördelning fastighetsskatt bostäder (kr) lokaler (kr) 

Bostadslägeneheter 13650 
Lokaler o 
Summa 

Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv 

~nskaffningskostnaaer 

Köpeskilling 
Lagfart 
Inteckningar pantbrev 
Reparationsfond 
Föreningsbildning 
Total anskaffningskostnad 

Finansieringselan 

FörCielning 
finansiering 

Nyupplåning från Bank 
Insats från medlemmar 
Summa finansiering 

Lånafördelning 
Föreningen 
Insatser från medlemmar 
Summa 

Antagen anslutningsgrad i 
kalkylen 

Inteckningar (l<r) Skatter (%) 

3 029 932 

BeiO[![! (kr) 
3090531 4,25% 
2245068 

5 335 599 kr 

BeiO[![! (kr) 
3 090 531 58% 
2245068 42% 

5 335 599 kr 100% 

70% 7 

Totalt taxeringsvärde (kr) 
2544000 
611000 

3 155 000 kr 

Total fastighetsskatt (kr) 
13650 

o 
13 650 kr 

SEK 
5 000 000 

75 000 
60 599 
50 000 
150 000 

5 335 599 kr 

Räntekostnad (kr) 
131348 

131 348 kr 

Arlig amorteringsutgift (kr) 
61 81 1 

Antal Kvarvarantie 

3 



Beräknade kostnader och intäkter 

Viktigt 
Detta är en förenklad kalkyl varvid felaktiga antaganden eller beräkningar kan förekomma. 
Denna kalkyl ersätter inte den kalkyl som föreningen själva skall upprätta. 

Kostnader 

Kapital kostnader 
Ränta 
Amortering/avskrivning 
Summa kapitalkostnader 

Driftkostnader 
Skötsel 
Mediaförbrukning, avfall 
Övriga förvaltningskostnader 
Summa driftkostnader 

Underhållskostnader 
Löpande årligt underhåll 
Avsättning till fond 

kr/m2 BOA+LOA 

250 
118 
368 

Summa underhållskostnader 

Övriga kostnader 
Fastighetsskatt 
Summa övriga kostnader 

Summa kostnader 

Intäkter 

Hyresintäkter 
Hyresintäkter bostäder 
Hyresintäkter p-platser 
Hyresintäkter lokaler 
Summa hyresintäkter 

Medlemsavgifter 
Avgifter från medlemmar 
Summa avgifter 

Summa intäkter 

26 
26 

734 

kr/m2 BOA+LOA 

306 
42 
7 

355 

428 
428 

783 

Intäkten från bostadhyror beräknas procentuellt av total hyresintäkt som hyreshus utifrån anslutningsgraden 

Intäkten från medlemsavgifter beräknas procentuellt av total möjlig intäkt vid en 100-procentig anslutningsgrad 

Föreningens avskrivningar påverkar det bokföringsmässiga resultatet men inte likviditeten. 

;...... ____ __, s tatiska uppgifter som ej ska ändras 
Uppgifter som går att laborera med 
Uträknade värde, ska ej ändras 

SEK 

131348 
61811 

193158 

10490 
62940 
26225 

99 655 

26225 
52450 

78 675 

13650 
13 650 

385 138 

SEK 

160362 
22080 
3660 

186 102 

224507 
224 507 

410 609 

70% 



Ekonomisk plan 

Viktigt f~ liM• l Statiska uppg ifter som ej ska ändras 

Detta är en förenklad kalkyl varvid felaktiga antaganden eller beräkningar kan förekomma. Ljusgr6 fält • Uppgifter som går an laborera med 

Denna kalkyl ersätter inte den kalkyl som föreningen själ va skall upprätta. Vita fålt ~ Uträknade vätde, ska ej ändras 

~inälnmssiiitl'lder 
ArtiA 't{<~ som säl ;s {mi) 5 1,25 

Bedömt marknadsvärde (kr/m7
) 

lntäk1 frän försälininA (kr) 
Andel til amor1erinQ 

rEkonomhit e!!" lka 
- -~Ar1 ____ 

Ar z AT3 Ar.~ 

AnslutninQsQrad (%) 70% 80'.4 90% 100% 100Y, 100% 100'4 100% 100% 100'/, 100'.1. 

Föreningens intäkter 
Hvresintökter bostäder 16()362 100046 55614 o o o o o o o o 
Hyresintäkter p-platser 22080 22522 22972 23431 23000 24378 24Be6 25363 25870 26388 26915 
H._.-esinläkter lokaler 3000 3733 3808 3884 3002 4041 4 122 4204 4288 4374 4462 
A'oiQifter frAn medlemmar 224507 259145 294453 330442 33374 7 337084 340455 343860 347208 350771 354279 
F6rslljn!!gsintäkter 358750 358750 358750 o o o o o o o o 
Summa intåkter 769 359 kr 753196 kr 735 597 kr 357 758 kr 361 608 kr 365 503 kr 369 442 kr 373 427 kr 377 457 kr 381 533 kr 385 656 kr 

Foreningens Unebelopp 3 090 531 kr 2 Be9970 kr 2 249 409 kr 1828849kr 1 767 038 kr 1 705 228 kr 1643 417kr 1 581 606 k r 1 510 796 kr 1 457 985 kr 1 396 175 kr 

Föreningens utgjher 
RAnteut9ifter 131348 113474 95600 77726 75099 72472 60845 67218 64501 61004 5Q337 
Amot1orifl9ar/avskrivn~ 61811 6 1811 61811 61811 61611 6 1811 61611 61811 61811 61811 6181 1 
Extta amorterinQ från föröljninQ 358750 358750 356750 o o o o o o o o 
Driftkostnader 99055 101648 103681 105755 107870 110027 112228 114472 116762 119097 121479 
Underhåll skostnader 78675 80240 81853 83401 85160 88884 886()1 90373 92180 94024 05904 
ö~a kostnader ~fast!ghets.skan} 13650 13923 14201 14485 14775 15071 15372 15680 15003 16313 16639 
Summa utgrtter 743 888 k r 729 854 kr 715 897 kr 343 267 kr 344 715 kr 346 244 kr 347 856 kr 349 554 kr 351 337 kr 353 209 kr 355 171 kr 

Resultat 25 471 kr 23 342 kr 19 700 kr 14 400 kr 16 893 kr 19 250 kr 21 586 kr 23 873 kr 26 120 kr 28 324 kr 30 485 kr 

Ekonomtsll: pllln fkrlm;, BOA+LOA) Ar l Ar Z 

Fö reningens intäkter 
Hvresintäkter bostäder 306 208 106 o o o o o o o 
Hyresintäkter p..platser 42 43 44 45 46 46 47 48 4Q 50 51 
Hyresintäkter lokaler 7 7 7 7 8 8 8 8 B 8 o 
A"'Rifter frA n medlemmar 428 404 561 630 636 643 849 656 Be2 669 675 
Försäl'ni sintäkter 664 884 884 o o o o o o o o 
Summa intäkter 1 467 kr 1 436 kr 1 402 kr 682 kr 689 k r 697 kr 704 k r 712 kr 720 kr 727 kr 735 kr 

Föreningens Lånebelopp 5 802 kr 5 091 kr 4 289 kr 3 487 kr 3 369 kr 3 251 kr 3 133 kr 3 015 k r 2 898 kr 2 780 kr 2 662 k r 

Fö reningens kostnader 
Räntev!Qifter 250 216 162 148 143 138 133 128 123 118 113 
An'wlrterW'~Aar 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
Extra amortering fro1n föfälin~ 884 884 884 o o o o o o o o 
Oriltko~ 190 194 198 202 206 210 214 218 223 227 232 
Underhållskostnader 150 153 156 159 162 166 169 172 176 179 183 
~a kostnader {fast!ghetsskatt} 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 
Summa kostnader 1 418 kr 1 392 k r 1 365 kr 654 kr 657 kr 660 kr 663 kr 666 kr 670 k r 673 kr 677 kr 

Re sultat 49 kr 45 kr 38 kr 28 kr 32 k r 37 kr 41 kr 46 kr 50 kr 54 k r 58 k r 

~~hetllnii!JI Ä r 1 Ar2 Ar3 Ar• Ars _.Ar l Ar7 

Arsavgiftens s torlek för nollresultat 

(kr/m2 SOA+LOA) 
AntaQen räntenivå+ 0% 379 kr 450 kr 524 kr 602 kr 604 kr 606kr 608kr 610kr 612 kr 615 kr 617 kr 
Antaslen räntenivå + 1% 438 kr 500 kr 567 kr 637 kr 638 kr 638kr 639 kr 640kr 641 kr 643 kr 644 kr 
AntaQen räntenivå + 2% 497 kr 551 kr 610 kr 672 kr 671 kr 671 kr 671 kr 670kr 670 kr 670 kr 671 kr 
Antagen räntenivå- 1% 321 kr JOO kr 481 kr 588kr 570 kr 573 kr 577 kr 580kr 583 kr 587 kr 501 kr 



Boendekostnadskalkyler 

Viktigt 
Detta är en förenklad kalkyl varvid felaktiga antaganden eller beräkningar kan förekomma. 
Denna kalkyl ersätter inte den kalkyl som föreningen själva skall upprätta. 

Statiska uppgifter som ej ska ändras 
Förutsättningar - .7.--, Ljusgrå fält = Uppgifter som går att laborera med 
Lånefinansiering 100% Vita fält = Uträknade värde, ska ej ändras 
Ränteavdrag 30% 

LGH-nummer L G H-typ Adress Boyta (m2
) Lånebelopp Månatlig räntekostnad vid- Avgift till BRF 

3,50% 4,50% 5,50% 

1-030-1001 2rok Alvkvarnsvägen 5A 63 374616 765 983 1202 3122 
1-030-1002 2rok Älvkvarnsvägen 58 63 374616 765 983 1202 3122 
1-030-1003 1rok Älvkvarnsvägen 5C 39,5 266832 545 700 856 2224 
1-030-1004 1rok Älvkvarnsvägen 50 39,5 266832 545 700 856 2224 
1-030-1005 1rok Älvkvarnsvägen 5E 39,5 266832 545 700 856 2224 
1-030-1006 1rok Älvkvarnsvägen 3A 39,5 266832 545 700 856 2224 
1-030-1007 1rok Älvkvarnsvägen 3B 39,5 266832 545 700 856 2224 
1-030-1008 2rok Älvkvarnsvägen 3C 63 374616 765 983 1202 3122 
1-030-1009 2rok Älvkvarnsvägen 30 63 374616 765 983 1202 3122 
1-030-1010 2rok Älvkvarnsvägen 3E 63 374616 765 983 1202 3122 

Summor 51 2,5 3 207 240 kr 6 548 kr 8 419 kr 10 290 kr 26 727 kr 

·r otal niånadskostnadv id - Nuvarande--
3,50% 4,50% 5,50% H:tra 
3887 4105 4324 5203 
3887 4105 4324 5203 
2768 2924 3080 3706 
2768 2924 3080 3706 
2768 2924 3080 3706 
2768 2924 3080 3706 
2768 2924 3080 3706 
3887 4105 4324 5203 
3887 4105 4324 5203 
3887 4105 4324 5203 

33 275 kr 35 146 kr 37 017 kr 44 545 kr 

OBS! Vid en högre ränta ska också beaktas att avgiften till föreningen kan höjas f ör att t äcka föreningens ökade räntekostnader, detta är ej beaktat i denna boendekostnadskalkyL 

Månatlig besparing vid ombildning 
3,50% 4,50% 5,50% 

1316 1098 879 
1316 1098 879 
938 782 626 
938 782 626 
938 782 626 
938 782 626 
938 782 626 
1316 1098 879 
1316 1098 879 
1316 1098 879 

11 270 kr 9 399 kr 7 528 kr 



Erbjudande om ombildning till bostadrätt 
Härmed erbjuder Håbohus AB hyresgästerna på Älvkvarnsvägen 3A-5E att genom 
ombildning till bostadsrätt forvärva fastigheten H åbo Bålsta 2:248 

Föreningen erbjuds forvärva fastigheten for 5 000 000 kr (femrniljoner kronor), detta i 
enlighet med av NAI Svefa utford värdering. 

Fortsatt hantering i ärendet kommer att ske enligt det bifogade dokumentet 
"Ombildningsprocessen Håbohus" vilket innebär att hyresgästerna från angivet datum har tre 
månader på sig att inkomma med nedan angivna dokument for att fortsätta 
ombildningsprocessen. 

l. Registreringsbevis från Bolagsverket 
2. Intresseanmälan från BRF i original 

3. Individuella intresseanmälningar i original från minst två tredjedelar av hyresgästerna 
(kontraktsinnehavare) 

Till detta erbjudande bifogas foljande dokument: 
l. Ombildningsprocessen Håbohus 
2. Mall får intresseanmälan från bostadsrättsforening 
3. In di vi duell intreseanmälan for ombildning till bostadsrätt 
4. Värderingsutlåtande Håbo Bålsta 2:248 
5. Förenklad ekonomisk kalkyl ombildning 

Om hyresgästerna ej vill ombilda fastigheten till bostadsrätt kotnmer fastigheten att säljas som 
hyresobjekt Ej uppfyllda krav enligt dokumentet "ombildningsprocessen Håbohus " innebär 
att Håbohus går vidare med forsäljning som hyresobjekt 

Bålsta 2013-10-01 

Fredrik Anderstedt, Ordforande 

H'bh AB J~ 

orrbrand, VD Håbohus AB 

!b~ :;:;eo~/7 -;:~~ 
;Björn Fredriksson, Vice Ordfårande 
Håbohus AB 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l O 171-46 88 00 O 171-54 1 24 55 64 63-1694 habohus(a),habohus.se Bankgiro 572-6245 
746 21 Bålsta Bålsta www.habohus.se Postgiro 20 16 52 -5 



Förslag till beslut fOr fastighet Håbo Bålsta 2:248 med adress Älvkvarnsvägen 3A-SE 

Inledning 
Bedömningen är gjord enligt mallen Tillvägagångssätt vid inriktningen att fastigheten bör 
avyttras som presenterades vid styrelsemötet 2013-03-05. Alla värden i detta dokument avser 
2013 års penningvärde om inget annat anges. Eventuella skatteeffekter har inte beaktats i 
denna bedömning. 

De forsta fyra stegen i bedömningen är enligt nedan 

l . Fastigheternas marknadsvärden for ombildning till bostadsrätt samt försäljning 
som hyresrätt utreds av auktoriserad värderare. Om endast en inriktning av 
avyttring är lämplig värderas fastigheten endast enligt den inriktningen. 

2. Fastigheternas avkastningsvärde utreds av auktoriserad värderare, alltså vad 
fastigheten är värd for Håbohus i fortsatt förvaltning. 

3. Jämförelse sker mellan förväntad intäkt från försäljning mot fortsatt förvaltning, 
både avseende ombildning till bostadsrätt samt försäljning som hyresrätt. Om 
förväntad intäkt från försäljning överstiger avkastningsvärdet utreds följande 

a. Vad ska pengarna användas till 
b. Vad är avkastningen på alternativinvesteringen jämfört med fortsatt 

förvaltning samt hur påverkar det bolagets resultat. 
4. Om avyttring är den bästa inriktningen för bolaget forankras frågan hos ägaren 

innan bolaget fortsätter handläggningen 

Punkt l Marknadsvärdering 
Håbohus har låtit företaget NAI Svefa värdera fastigheten med inriktning for ombildning till 
bostadsrätt samt som försäljning som hyresrätt. Värderingen har skett av en auktoriserad 
värderare. Värdet på fastigheten bedöms till 5 miljoner kr for båda inriktningarna. Potentiella 
drivkrafter för hyresgästerna vid en ombildning är sänkta boendekostnader, större möjligheter 
for påverkan samt en forhoppning om reavinst vid eventuell försäljning. Drivkrafter för en 
köpare som hyresobjekt är rimligen avkastning på investerat kapital. Att ingen skillnad i 
värdet bedöms föreligga (mellan ombildning och hyresrättsförsäljning) beror på att en 
eventuell framtida ombildning även beaktas i priset för objektet som hyresrätt. Håbohus intäkt 
antas vidare i denna bedömning vara 5 miljoner kronor vid en eventuell försäljning. 

Punkt 2 Avkastningsvärdet 
Bedömning av avkastningsvärdet skiljer sig mot marknadsvärdebedömningen på det viset att 
det avspeglar vad värdet är för Håbohus med Håbohus parametrar. I marknadsvärderingen 
används marknadens bedömning av drift och underhållskostnader (D&U) istället for de 
faktiska. I marknadsvärderingen har D&U bedömts till 492 kr/m2/år vilket med de faktiska 
hyrorna (och fastighetsskatten) ger ett bedömt värde av 5 miljoner kronor. H åbohus faktiska 
kostnader för fastigheten bedöms normalt vara ca 520 kr/m2/år. Med övriga parametrar lika 
blir driftnettot enligt nedan. 

Hyra 
D&U 
F-skatt 
Driftnetto 

+558 000 
-266 240 
-10 000 
+281760 kr 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org. -nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l O 171-46 88 00 O l 71-541 24 55 64 63-1694 habohus@habohus.sc Bankgiro 572-6245 
746 21 Bålsta Bålsta www.habohus.sc Postgiro 20 16 52 -5 



Direktavkastningskravet åsätts 5,9% vilket är lika som i värdeutlåtandet Driftnettot dividerat 
med direktavkastningskravet ger ett avkastningsvärde for Håbohus på ca 4,8 miljoner kronor 
vid fortsatt forvaltning. Bedömningen av avkastningsvärdet har gjorts av Håbohus och inte av 
NAI Svefa. Detta avviker mot vad som anges i mallen men med motivationen att Håbohus 
bäst bedömer de egna kostnaderna är det ändå rimligt. 

Punkt 3, JämfOrelse 
Den forväntade intäkten från en forsäljning överstiger det beräknade avkastningsvärdet, 
därmed bedörns vad pengama ska användas till, dvs. dess altemativanvändning. 

Förslag på alternativanvändning 
Pengama som frigörs vid en eventuell fårsäljning fareslås användas till nyproduktion av 
bostäder. Nyproduktion av bostäder bedöms kunna ge direktavkastningar i intervallet 5-6% 
vilket kan innebära en något lägre direktavkastning än fortsatt forvaltning. En forsäljning 
bedöms påverka bolagets resultat negativt med ca 200 000 kr/år obeaktat det frigjorda 
kapitalets avkastning (t.ex. nyproduktion eller amortering). Beaktat att kapitalet investeras i 
nyproduktion bedörns resultatpåverkan vara marginell. En fårsäljning bedörns höja bolagets 
soliditet med ca 0,5 %. En forsäljning underlättar att klara framtida investeringar i 
nyproduktion utan sjunkande soliditet. 

Förslag till beslut 
Vd fareslår att fastigheten Håbo Bålsta 2:248 bör avyttras med foljande motiveringar: 

l. Fastigheten bedörns ge en fårsäljningsintäkt som överstiger bedömt avkastningsvärde 
2. Alternativavkastningen bedörns som likvärdig eller något under 
3. Det påverkar bolags soliditet positivt vilket möjliggör investeringar i nyproduktion. 

Innan eventuellt beslut om fårsäljning fattas ska detta fårankras hos ägaren. Styrelsen har 
också att besluta om hyresgästerna ska erbjudas att fårvärva fastigheten som bostadsrätt eller 
om den ska säljas som hyresrätt till högstbjudande. 

Niats Norrbrand 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org. -nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l O 171-46 88 00 O l 71-541 24 55 64 63-1 694 habohus@habohus.se Bankgiro 572-6245 
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Bedömning av fastigheter 

Bakgrund 
VD har ett pågående uppdrag att bedöma fastighetsbeståndet en fastighet i taget. Till mötet i 
december ska fastigheterna på Baldersvägen, Älvkvarnsvägen 3-5, Älvkvarnsvägen 24-28 och 
Agvägen bedömas. 

Förslag till beslut 
VD ges i uppdrag att till styrelsemötet i februari/mars utreda samtliga återstående fastigheter i 
Håbohus bestånd. Fastigheter som bedöms kunna avyttras rangordnas och en plan för hur 
detta ska hanteras presenteras av VD. De fastigheter som bedömts hittills ska också ingå i den 
samlade bedömning till mötet i februari/mars. 

Bålsta 2012-11-30 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.-nr E-post Betalning 
Box 24 Mansängstorg l O 171-46 88 00 O 17 1-54 1 24 55 64 63- 1694 habohus0'habohus.se Bankgiro 572-6245 
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Hå bo Marknads AB 

Resultatrapport 

Rörelsens intäkter Budget Juni 

2.012 

Markförsäljning 

Västerskog 900 o 
Draget 2 000 o 
Håbo kommun 18 300 o 

Summa mark 21200 

Övriga intäkter 

Arrenden 1 160 17 

Hyra skoklosterhuset 3 240 113 

Hyra Sköldvägen 2 50 32 

skogsersättning 280 o 
Utdelning 4 140 234 

Övriga intäkter, marknad, spon s 850 379 

Summa övriga intäkter 1720 775 

Summa rörelse intäkter 22 920 

Röre lsens kostnader 

Markkostnader övrigt 6 -16 920 -18 

Viby äng 

Plankostnader/Logistik Bålsta 6 -400 -198 

Summa mark -17 320 -216 

skogsbrukets kostnader -130 o 
Administration 11 -2 270 -1382 

Skokloster Företagshus 7 -140 -64 

Reklam, marknadsföring, möten 9 -960 -319 

Projektkostnader 10 -400 -339 

styrelsearvoden 12 -72 -22 

Revision 13 -60 10 

Konsulttjänster 14 -200 -7 

Representation 15 -30 o 
fastighetsskatt -50 o 
Övrigt 8 -100 -61 

Summa rörelsens kostnader -21 732 -2 400 

Resultat före finansiella poster 118 

Ränteintäkter 30 o 
Räntekostnader 16 -490 o 
Avskrivningar -55 o 

Summa finansiella poster -515 o 
Resultat före bokslutsdisposition 673 -1625 



Håbo Marknads AB 

Resu ltatrapport 

Rörelsens intäkter Budget Augusti 

2012 

Markförsäljning 

Västerskog 900 
Draget 2 000 
Håbo kommun 18 300 

Summa mark 21200 

Övriga intäkter 

Arrenden 1 160 22 
Hyra skoklosterhuset 3 240 116 
Hyra Sköldvägen 2 50 32 

skogsersättning 280 o 
Utdelning 4 140 234 
Övriga intäkter, marknad, spon s 850 709 
Summa övriga intäkter 1720 1113 

Summa rörelse intäkter 22 920 

Rörelsens kostnader 

Markkostnader övrigt 6 -16 920 -18 
Viby äng 

Plankostnader/Logistik Bålsta 6 -400 -250 

Summa mark -17 320 -268 

skogsbrukets kostnader -130 

Administration 11 -2 270 -1835 

Skokloster Företagshus 7 -140 -75 

Reklam, marknadsföring, möten 9 -960 -380 

Projektkostnader 10 -400 -457 

styrelsearvoden 12 -72 -22 

Revision 13 -60 -5 

Konsulttjänster 14 -200 -7 

Representation 15 -30 o 
fastighetsskatt -50 

Övrigt 8 -100 -75 

Summa rörelsens kostnader -21 732 -3124 

Resultat före finansiella poster 118 

Ränteintäkter 30 o 
Räntekostnader 16 -490 o 
Avskrivningar -55 o 

Summa finansiella poster -515 o 
Resultat före bokslutsdisposition 673 -2 011 



Upplåtelsefonn 

Fastighet/er 

Fastighetsägat·e 

Nyttjanderättshavare 

Upplåtet område 

Ändamål 

Upplåtelsetid 

Avgift 

Uppsägning och 
förlängning 

Jakträttsavtal 
2012-07-01 

Nyttjanderätt till jakt. 

Skörby 5:1 
Bålsta 2:61 
Broby 1:1 
Låddersta 6:1 
Viby 3:1 
Torresta l :5 
Bista 3:1 
Sjöändan l: 11 

Håbo Marknads AB 
Sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 

Skörby Jaktsällskap 

Delar av ovannämnda fastigheter som omfattar 
448 ha. Denjaktbara arealen är 280ha 
Delar i fastighetema ovan atTenderas eller 
upplåtes av andra jakrättsinnehavare. 
Karta över området bifogas. 

Jakt 

2012-07-01 -2015-06-30. 

46222 + moms 
A v giften skall erläggas innan 
Juni månads utgång vmje år. 

Överenskommelse skall justeras vmt tredje år mot 
konsumentprisindex. Beräknas upp per juli månad med 
konsumentprisindex och år 2012 är startindex. 

Detta avtal förlängs med ytterligare en treårsperiod om 
uppsägning inte sker senast sex månader fåre upplåtelse
tidens utgång. 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL



Övel'låtelse och 
Upplåtelse 

Övriga villlwr 

Nyttjanderätten får inte överlåtas eller upplåtas i andra 
hand till annan utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd. 
Jakt får dock bedrivas av annan medlem av sammajaktlag 
eller dennes gäster. Samgående med angränsande jaktområde 
får ske, exempelvis gemensamhetsjakter för vildsvin eller 
annat vilt. 

Jakten skall bedrivas i överenstämmelse med god jaktetik 
Ansvarig jaktledare skall alltid finnas. 
J alettorn får uppföras enligt överenskommelse. 
siktgator och röjningar får göras enligt överenskommelse. 
När eventuell exploatering sker på någon av ovannämnda fastigheter 
skall marken omedelbart släppas till exploatören och 
atTendet minskas med arealen eller efter överenskommelse. 
Nyttjanderättshavm-en har rätt att nyttja fasighetsägarens enskilda, 
eller del i samfåll da vägar till och inom sitt upplåtna område 
för jakt, viltvård och jaktbevakning. 

Ändring eller tillägg till detta avtal skall ske shiftligen och undertedmas av båda 
palier för att gälla. 

Bålsta den 2012-09-26 

er Andersson VD 
Håbo Marimads AB 
Sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 

Bilagor: Karta Skörby - Viby 
ICnanbacken 
Sjöändan l: 11 

 
Skörby J aktsällskap 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



Kalmarnäslandets 
naturreservat 

undsviken 

OUnlmata•ivt 
Oi;ilbokåmm~n 

o 250 500 1 000 Meter 
l Ska!a: 1:17 000 

/BnuBri2012 





Sjöändan 1:11 

~a la: 1:7 mc 



Bista 3:1 

Sl(ala: 11 mo 

l 



HYRESKONTRAKT 

Lokal 

Hyresvärd 

Hyresgäst 

Bålsta Konditori AB, 556261-8974 
Box 132,746 23 Bålsta 
Telefon: 070-5924775, Fax: 0171-51718 

Håbo Marknads AB. 556724-6987 
Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta 
Telefon: 070-6700064 

Lokalens adress: 
Lägenhet nr 10,1 trappa, i fastighetenBistal :169 i kvarteret Draget, Håbo med 
adress: Lillsjöns Företagshus, Sköldvägen 2 74650 Bålsta 

Lokalen består av :följande ytor: 
Kontorsarea i plan l med en yta på c:a 190 kvm. 
Omfattningen av de förhyrda lokatema har markerats på bifogade ritning. Bilaga 2. 

Lokalens skick och användning: 
Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs till kontorsändamål med överenskomna 
förändringar såsom sammanslagning av lunchrum med ett utökat gemensam köksvägg 
samt fYra kontorsrum slås samma till en konferenslokal på c: a 60 kvm. 

Avtalets giltighetstid: 
Detta avtal gäller från och med 2013-08-01 till och med 2015-07-31 Avtalet skall 
sägas upp skriftligen. Avtalet skall sägas upp minst 3 månader före den avtalade 
hyrestidens utgång skall upphöra att gälla. Sägs avtalet inte upp i rätt tid, förlängs det 
med 12 månader i sänder. 

Hyra: 
För lokalen utgår hyra med 150 000:- kronor per år. 
Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före vatje kvartals böljan genom 
insättning på bankgirokonto 5272-4614. 
Vid försenad hyresinbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, 
dels ersättning :för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för 
inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje 
tillfålle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 



Indexklausul: 
Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul, bilaga 1. 

El: 
El ingår i hyran 

Sophämtning, snöröjning och sandning: 
Sophämtning i därför avsedda kärl, snöröjning och sandning ingår i hyran. 

Metvärdesskatt: 
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokal. 
Hyresgästen skall utöver hyra erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

Fastighetsskatt: 
Fastighetsskatt ingår i hyra. 

Skyltar, markiser, fcinster, dönar etc.: 
Hyresgästen äger efter samråd med värden uppsätta fcir verksamheten sedvanlig skylt 
under fOrutsättningen, att hyresvärden har befogad anledning att vägra och att 
hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Vid 
avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. 
Vid mer omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenavelingar åligger det 

hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter 
uppmontera skyltar, markiser och antenner. 
Hyresvärden förbinder sig att inte sätt upp automater och skyltskåp på ytterväggar till 

de av hyresgästen fårhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger 
hyresgästen optionsrätt att sätta upp automater och skyltskåp på i frågandevara väggar. 

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande f'ar inskiivas, har upprättats i två 
likalydande exemplar, av vilka parterna har tagit var sitt. 

Bålsta 2013-06-/1 

Bålsta Konditori AB 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



Bilaga l. 

Index.kJausul. 

Undet byrestiden ska, med hänsyn t:nl .foränd.rin.gat· i statistiska Centralbyråns 
konsutnentprisifidex tned 1980 sötrt basat, tillägg till hyran på sätt här anges. 

I kontraktet angjvit hyresbelopp 150 000:- kronor är anpassat till :indextal för augusti 
månad 2013. Detta tal kallas bastal Ska11 indextalet något påföljande kvartals första 
månad ha förändrats i förhåUande till bastalet skall tilläggutgå i förhållande den 
procentuella förändringen. 

Framräkningen av det sökta procenttalet görs med en decimal. Sedau ska en 
avnm.dning tiU nännast hela tal slce. Tilläget avrundas på samma sätt till hela kronor. 

Debitering sker från r1ännast efterfoljande kva11al. 

F Öt'sta u1lägget skall utgå 20 14-01-0 L 

lndextilläggetjä.mställs med hyra. 

Bålsta2013-06-/1 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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Mellan undertecknade, Håbo Marknads AB, Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta, org nr. 556106-

8874, (HMAB) och NLP Management Services AB (Tribona), Bmclalavägen 10, 223 69 
Lund, org m. 556750-7917, gemensamt benämnda Parterna, har ingåtts följande 

A VSIKTSFÖRKLARJNG 

l . Bal{grund 

l 

Ttibona, tidigare NLP, är ett fastighetsbolag med inriktning mot lager och logistikfastigheter 

och är verksamma över hela landet. I samband med introduktion på svenska börsen avser Tri
bona att växa och etablera fler logistikfastigheter, i synnerhet i Stockholmsregionen. TJibona 

anser att Håbo kommun och Logistik Bålsta med sin närhet till Stockholm och med access till 

E18 är ett bra läge för att kunna etablera nya verksamheter inom segmentet logistik. Med an
ledning av ovanstående har Parterna efter ett möte enats om att upprätta föreliggande avsikts

förklaring. Följande avsiktsförklaring avser ett markområde som omfattar cirka 52 000 kvm 

mark i Logistik Bålsta, se skrafferad markering på bilaga l (nedan kallad "MARKOMRÅ

DET"). 

HMAB samverkar med Håbo kommun om planläggning och exploatering av Logistik Bålsta. 

I ett första steg har ett detaljplaneprogram utarbetats. Programmet har godkänts av kommun

styrelsen 2013-04-08. MARKOMRÅDET utgör kvarter 5 i det godkända programmet. 

Enligt avtal mellan HMAB och kommunens svarar HMAB bl a för försäljning av mark inom 

Logistik Bålsta. Köpeavtal skall dock, för sin giltighet, godkä1mas av kommunen. 

2. Syfte 
Genom denna avsiktsförklaring bekräftar Parterna sin uppriktiga och ömsesidiga önskan och 

avsikt att verka för att träffa en definitiv överenskommelse i enlighet med de förutsättningar 

som följer nedan. 

3. Form för förvärv 
Då MARKOMRÅDET idag saknar detaljplan får köpeavtalet villkoras av att avsedd detalj

plan vinner laga kraft inom den tid parterna avtalar om. 

4. Option 
Genom denna avsiktsförklaring förbinder sig HMAB att ge Tribona möjlighet att förvärva 

MARKOMRÅDET innan HMAB säljer det till tredje part. Optionen ger således Tribona 
första rätt att under avsiksförklaringens giltighetstid förvärva MARKOMRÅDET om Tribona 

så önskar. 

HMAB ska utöver vad som anges i föregående stycke skriftligen erbjuda Tribona att förvärva 
MARKOMRÅDET även i det fall HMAB fått ett erbjudande om förvärv från tredje part be

träffande MARKOMRÅDET. Tribona har från det att HMAB slaiftligen erbjudit Tribona att 

förvärva MARKOMRÅDET en kalendermånad på sig att bestämma sig. 



'. 
2 

Om Tribona tackar nej till erbjudandet att förvärva MARKOMRÅDET fölfaller föreliggande 

avsiktsförklaring utan rätt för någondera part att av den andra utfå skadestånd eller annan er

sättning. 

Om Tribona bestämmer sig för att förvärva MARKOMRÅDET ska särskilt köpekontrakt upp
rättas och, för att vara giltigt, godkfumas av Håbo kommun. 

5. Tid 
Denna avsiktsförklaring och option gäller från 2013-06-0 l till 2013-12-31. 

6. Pris 
Det pris som Tribona ska betala för MARKOMRÅDET om Tribona utnyttjar denna option 
under avsiktsförklaringens giltighetstid är 300 kr/m2

. 

I priset ingår köpeskilling för överlåten mark samt MARKOMRÅDETs andel av kostnaderna 
för gemensam infrastruktur inom Logistik Bålsta. 

Utöver priset skall Tribona erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp, enligt kommu
nens taxa, samt kostnad för upprättande av detaljplan för MARKOMRÅDET. 

A v ovanstående avtal har två likalydande exemplar upprättats, av vilka envar Part tagit ett. 

Bålsta 2013-06-01 Lund 2013-06-01 

Lars-Göran Bromander 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



Hå bo Marknads AB 
 

 
 

2014-01-16 

Till 

Anbudsförfrågan: Solceller för kontorsbyggnad. 

l. Bal<grund 
Håbo Marknads AB äger ett kontorshotell (Företagshuset) i Skokloster. Som ett led i sfärkandet av 

bolagets miljöprofil önskar bolaget förse byggnaden med solceller. 

Denna upphandling genomförs som en direktupphandling. Ett fåtal anbud kommer att begäras in. 

Uppdragsgivaren kommer att välja det anbud som sammantaget bedöms fördelaktigast med avseende 

på det långsiktigt ekonomiska utbytet for fastighetsägaren. 

2. Uppdragsgivare 
Håbo Marknads AB, org nr 556106-8874, Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta. Bolaget är helägt av Håbo 

kommun. 

3. Byggnaden 
Företagshuset är beläget vid Dammenleden l i Slottsskogen. Taket har 45 graders lutning- se bifo

gade bild (tagen från söder). Ytte1taket är av plåt i takpanneprofil. 

l 

Den halva av taket som bedöms lämplig för solceller är orienterad mot sydost. Takets mått är 26,6 m x 

6,0 m= 160 kvm. 

4. Energiförbrukning 
Byggnaden värms idag med direktverkande el. Årsforbrukningen är totalt ca 45 000 kWh. Enligt sen

aste elräkning fördelar sig forbrukningen enligt följande: 

Månad kWh % Elnät och elleverantör: Eon 

2013 Nov 4253 9 Huvudsäkiing: SOA 
Dec 6482 14 

2014 Jan 6477 14 

Feb 5323 12 
Mars 5989 13 

April 3968 9 
Maj 2167 5 

l 

Juni 1534 3 
Juli 1231 3 ' 

Aug 1290 3 ! 

Sept 2941 6 

Okt 3859 8 
~ 

Nov 5889 12 

Personuppgifte
r skyddas i 
enlighet med 
PuL



5. Dimensionering 
Anläggningen bör dimensioneras så att större delen (utifi·ån ekonomiska och praktiska hänsyntagan

den) av tillgänglig takyta (160 kvm) utnyttjas för solceller. Härvid fömtsätts anläggningen få en topp
effekt på mellan 15 och 20 kW. Anläggningen förutsätts nätanslutas. 

6. Anbudets omfattning 

2 

I anbudet skall ingå leverans, montering, installation och driftsättning av alla erforderliga komponenter 
i solcellsanläggningen för Företagshuset 

l uppdraget ingår att ha erforderliga kontakter med nätägaren. 

I samband med att den full t fårdiga anläggningen driftsätts skall uppdragsgivaren erhålla erforderlig 
dokumentation av anläggningen samt skriftliga skötselföresluifter. 

7. Systembeskl'ivning 
l anbudet skall de ingående komponenterna specificeras. Beräknad toppeffekt, årsproduktion livslängd 

och servicebehov skall anges. 

8. Montagelösning 
I anbudet skall anges hur infåstning av solcellspanelema avses göras samt i vilken utsträckning kabel

genomföringar behövs genom yttertaket. 

9. Garantiåtaganden 
I anbudet skall anges vilka garantivillkor som gäller för hela anläggningens funktion samt för anlägg
ningens komponenter. 
Anbudsgivaren skall också lämna förslag på serviceavtal för anläggningen efter garantitiden samt, om 

så bedöms aktuellt, under garantiden. 

10. Tidsplan 
Anbud skall ha kommit in till bolaget senast fredagen den 31 januari. Anbudet kan lämnas genom e
post. För att förenkla vår hantering önskas e-post i detta ärende till . Om 
Ni välj er att lämna anbud med vanlig post ber vi er att ändå skicka en kopia till angiven e-postadress. 

Frågor under anbudstiden kan ställas till . 

Vi räknar med att hantera urvalet skyndsamt men anhåller om att anbudet skall vara bindande mars 
månad ut. 

Själva monteringsarbetet bör kunna utföras under våren 20 14. 

Personuppgifter skyddas i enlighet 
med PuL
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Håbo Marknads AB 
 

PM · 
2014-02-10 

Solel till företagshuset i Skoldoster 

Bakgrund , dimensionering 
Som ett led i stärkarrdet av bolagets miljöprofil önskar HMAB förse fåretagshuset i Sicoldos

ter med solceller. Med befmtlig verksamhet är elförbmkningen ca 45 000 kWh/år. Under 

sonunaren ligger förbrukningen på 1200- 1300 kWh/månad. 

Om man inte hade möjlighet att sälja någon del av den el som produceras skulle man di

mensionera anläggningen så att den precis täcker förbrukningen sommmtid. Sannolikt skulle 

en produktionskapacitet om ca 3 kW vara lagom. 

l 

Det går inte att säke1t säga hur villkoren för solellcommer att bli i framtiden. I slutet av janu

ari lade regeringen fram ett lagförslag (avsett att gälla från och med l juli i år) enligt vilket 

småskaliga el producenter får rätt till ett skatteavdrag om 60 öre per kWh smnt blir berättigade 

till elcettifikat för hela solelproduktionen (h~ttills gäller elcertifikatet bara överskottselen). 

Härutöver kvarstår möjlighetema att få ersättning från nätägaren för deras minskade överfö
ringsförluster samt ersättning för såld överskottsel från elleverantören. 

Den största delen av "vinsten" av egen solelproduktion kan väntas komma från minskat köp 

av el från lcraftleverantören. Vid senaste fakturatillfälle betalade HMAB 73,5 öre l kWh till 

EON. 

Totalt kan värdet av solelproduktionen (med dagens energipriser och under förutsättningen av 

att regeringens lagförslag genomförs) väntas bli mer än en lerona l kWh. 

Den avgörande frågan för hur lång avskrivningstid man måste rälena på för en solelinvestering 

är hur man bedömer att energipriserna utvecldas. En av anbudsgivm·na visar i en enkel kalkyl 

att en elprisökning om 6% l år ger en återbetalningstid om 13-14 år. Kalkylen var gjord innan 

regeringsförslaget blivit känt. Om de förändrade reglerna beaktades torde återbetalningstiden 

förkortas. 

Sarrunantaget bedöms att en investering i solelproduktion på sikt kornn1er att bli lönsam. An
läggningen bör dimensioneras så att största möjliga del av tillgänglig takyta utnyttjas. Ett lågt 
pris per installerad kWh toppeffekt bör eftersträvas. 

Enligt de kalkyler HMAB tagit del av kan årsproduktionen av solpaneler på den del av före

tagshusets tak som vetter mot sydost komma att uppgå till ca 900 kWh per installerad kW 

toppeffekt 

Personuppgifter 
skyddas i 
enlighet med 
PuL
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Under förutsättning av att standardkomponenter av god kvalitet används kan 125 - 130 kvm 

takyta användas för solcellspaneler. Anläggningen kan ges en toppeffekt av 15 - 20 kW och 

producera 13 500- 18 000 kWh l år. Det vore möjligt att höja effekt och årsproduktion ytter
ligare men detta skulle kräva dyrare teknik och bedöms inte vara lönsamt idag. 

Övrigt 
EON Elnät uppger att en trefasanläggning med upp till 20 kW effekt inte kommer att medföra 
några extra kostnader för fårstärkning av elnätet. 

Kommunen har bedömt att anläggningen är bygglovpliktig. Ansökan har lämnats in. 

En anläggning av den typ som efterfrågas saknar rörliga delar. Behovet av service bedöms 
som minimalt. Skador genom olyckshändelser eller mman åverkan kan givetvis förekomma 

och kräva utbyte av skadade delar. Då systemlösningen bygger på utnyttjande av standard
komponenter torde det inte vm·a något stmt problem om en leverantör hamnar på obestånd 
medan anläggningen fmtfarande är i drift. Det bör kunna förutsättas att erforderliga kompo

nenter kan införskaffas från mman leverantör. 

Den tekniska livslängden bedöms av anbudsgivmua til130 -35 år för solcellspanelema och till 
15 år för växehiktama. 



Håbo Marimads AB 
 

INTERNT- K_ONFIDENTIELLT 
2014-02-10 

Utvärdering av upphandling: Solel till företagshuset i 
skoldoster. 

Undetiecknad har tagit in anbud på en nyckelfårdig solcellsanläggning till företagshuset i 
Skoldoster. Allmänna förutsättningar för dimensionering mm framgår av bifogade pm "Solel 
till företagshuset i Skokloster". 

Typ av upphandling 
Upphandlingen genomförs som direktupphandling i enlighet med Håbo kommuns upphand

Iingspolicy. Som underlag för anbudet har bifogade "Anbudsförfrågan: Solceller för kontors
byggnad" lämnats. 

Anbudsgivare 
l. Svesol väm1esystem AB (org m 556538-1943), Djunno 29, 785 62 Djwmo. 

Kontaktperson:  
2. Nordie Solar Sweden AB (org m 556740-0725), Högerudsvägen 47, 672 30 Å1jäng. 

Kontaktperson:  
3. Direct Energy Sweden AB (org m 556780-1336), Lyckselevägen 134, 162 67 Väl

lingby. Kontaktperson:  
4. Energy Invest Consult GmbH & Co KG (steuemummer 133/5709/1481), Königsallee 

92 A, 402 12 Dtisseldorf. Kontaktperson:  

l( valificering 
Den svenska marknaden för försäljning och installation av solceller är ung. Konkunensen är 
betydande och det finns ännu inga stora dominerande företag. 

l 

Anbudsgivare 1-3 har samtliga goda referenser från genomförda solcellsinstallationer. Det har 
tillräddig kompetens för det alctuella projektet och har redovisat en nettoomsättning för 2012 

om mellan 11 och 24 Ivlkr. Inget av de tre företagen har, enligt UC, några betalningsanmärk
ningar från de senaste 24 månaderna. 

Enligt UC:s kreditvärdighetsbedömning (där l anger högsta risk och 5 lägsta risk) får anbuds
givare l och 3 betyget 2 =Risk utöver det vanliga. Anbudsgivare 2 får betyget 3 = Nmmal 

risk. 

Personuppgifter 
skyddas i 
enlighet med 
PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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Under fårutsättning av att betalningsvillkoren utformas prestationsrelaterade torde det aktuella 

projektet kunna genomföras utan kreditrisk för HMAB. Med detta förbehåll bör anbudsgivare 
l - 3 samtliga anses kvalificerade. 

Anbudsgivare 4 har säte i Tysldand. Det har i detta skede inte varit möjligt att göra en be
dömning av om anbudsgivaren skall anses vara kvalificerad. Om HMAB finner att anbudsgi
vare 4 har det, sammantaget, bästa anbudet får beslutet att välja anbudet villkoras av att 
anbudsgivaren kan godkännas vid en kvalificeringsprövning. 

Värderingsgrunder 
Under fömtsättning av att: 

• anbudsgivaren bedöms ha kompetens och resurser att genomföra hela entreprenaden, 

• erbjuden systemlösning bedöms uppfylla HMAB:s krav, 

• erbjudna komponenter håller god kvalitet samt att 

• erbjudna garantivillkor är acceptabla 
skall priset per installerad kW toppeffekt vara avgörande för val av anbudsgivare. 

Jämförelse av anbuden 

Kompetens och resurser 
Samtliga anbudsgivare som godkänts vid kvalificeringen, ovan, bedöms ha erforderlig kom
petens och resurser att genomföra hela entreprenaden. 

Systemlösning och komponenter 
En jämförelse av innehållet i anbuden redovisas i bifogade tabellbilaga. 

Samtliga 4 anbudsgivare har valt likartade systemlösningar med pol y kristallina solpaneler, 
trefas växelriktare och likattade monteringssystem. Samtliga 4 anbudsgivare bedöms ha pre
senterat systemlösningar som uppfyller HMAB:s krav. 

De erbjuder komponenter av god kvalitet. De har alla lämnat tillfredställande redovisning av 
hur montering skall göras och dokumentation tillhandahållas. 

Garantier 
Det finns endast marginella skillnader i fabriksgarantier på solcellspaneler och växelriktare 
vid leverans från samtliga 4 anbudsgivare. 

Anbudsgivm·e l och 4 redovisar inga garantiåtaganden utöver komponenttillverkarens garan
tier. 

Anbudsgivare 2 och 3 förklarar sig svara för garantiarbeten under de första fem åren. An

budsgivme 3 r~dovisar ett något stötTe åtagande än anbu~sgivare 2 (fem års fri service). 
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Ekonomi 
Anbudsgivare l och 3 har inte reserverat sig för tillkommande kostnader. Anbudsgivare 2 

reserverar sig för kostnader för byggställning och kanalisation från vinden till elcentralen. Vid 

den slutliga jämförelsen har 17 500 la lagts till anbudssumman för anbudsgivare 2. Anbuds

givare 4 reserverar sig för kostnaden för anslutning till elnätet. Vid den slutliga jämförelsen 

har 15 000 kr lagts till anbudssumman för anbudsgivare 4. 

Sedan anbuden justerats, enligt ovan, framkornmer att anbudsgivare 3, Direct Energy, har 

lämnat det förmånligaste anbudet. Företaget erbjuder en nyckelfårdig anläggning med 19,5 

kW toppeffekt för 248 000 kr exkl moms. Priset per installerad kW toppeffekt blir 12 718 kr. 

Det näst förmånligaste anbudet kommer fi·ån anbudsgivare 4, EIC, med ett pris per installerad 

kW toppeffekt om 14 412 kr. 

På tredje plats konuner anbudsgivare 2, Nordie Solar, med ett pris per installerad kW toppef

felct om 14 747 kr. 

På fjärde plats konuner anbudsgivare l, Svesol, med ett pris per installerad kW toppeffekt om 

15 698 kr. 

F örslag till beslut 
Undertecknad föreslår att avtal tecknas med Direct Energy Sweden AB om leverans av en 

solcellsanläggning till företagshuset i Skoldoster. Betalningsvillkoren förutsätts utformas pre

stationsrelaterade. 

Som ovan 

Bilagor: PM: Solel till företagshuset i Skokloster 

Anbudsförfrågan: Solceller för kontorsbyggnad 

Tabelljämförelse 

4 anbud 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL



Anbudsgivare Svesol Nordie Solar Direct Energy EIC Not 

Anbudspris exkl moms 210 000 259 000 248 000 266026 1 
Toppeffekt 17,2 kWp 18,75 I<Wp 19,5 I<Wt 19,5 l<Wp 

Tillkommande kostnader Inga Byggställning Inga Anslutning till eiRätet 
Kanalisat fr vind till elcentr 

Bedömd tillkommande kostnad o 17500 o 15000 
Justerat pris 270 000 276 500 248000 281026 

Pris per kW toppeffekt 15 698 14 747 12 718 14412 

Solcellspaneler 

Area solcellspaneler, kvm 117 122 128 129 
Antal paneler 72 75 78 78 
Typ av solcell Polykristallina Pofykristallina Polykristallfna Polykristallina 
Modell Simax SP660-240 ET·P660WW/WB IBC PolySol 250 MS Astar E nr fEPV Premium 
Til !verka re Sim ax Etsolar lBCSolar Asta r Enr 
Fabriksgaranti 12 år prod gar, 25 år eff gar 5 år prod gar, 25 år eff gat 10 år p.rod gar, 25 års eff gar 10 år prod gar1 25 års eff gar 2 

Växelriktare 

Typ Trefas Trefas Trefas Trefas 
Mode.ll l st STP 17000TL-l.'O 1st STP 12000TL 1 stSungrow 201<TL 1 s.t Power One Trio 20.0 FS 

l st STP SOOOTL 
Tillverkare SMA-Solar SM A-Solar Sungrow PowerOne 
Fabril<sgarami 5 år prod gar 5 år prod gar 5 är prod gar ~angivet 

Montagesystem WagnerTRIC Aluminiumskenor Topfix 200 Alpha 



Garanti, utöver fabriksgaranti Ej angivet 

Serviceavaf Ej angivet 

Ingår i anbudet utöver förfrågan 

Beta f n i ngsviff ko r Materialkostnad bet 30 

dar efter bestäffning. 

Resten 30 dar efter leverans 

Giltighetstid för anbudet 2014-03-31 

Noter: 

2 år på entreprenaden 

NS svarar för gar åtg under 

den 5 åriga produktgarantin 

Ej angivet 

Energimätare 

10% förskott vid bestäffn 

Resten 30 dar efter drift-

sättning. 

2014-03-31 

l. EIC:s anbud är angivet i Euro. För omräkning till kronor har kursen 8,83 använts. 

5 års fri service Ej angivet 

För år 6-10: 25 000 kr. Ej angivet 

Ej angivet Förhandlingsbart 

2014-03-31 2014-02-28 

2. Tiffverkarens produktgaranti avser material och tiffverkning. Nordie Solar anger 5 år produktgaranti-enligt tillverkarens uppgifter gäffer 10 år. 



Direct · ~ 
ENERGv . 

Kontrakt mellan Direct Energy Sweden AB och Håbo Marknads AB 

§ 1 Parter i avtalet 

Beställaren 
Företagsnamn: Håbo Marknads AB 
Organisationsnummer: 556106-8874 
Adress: Sköldvägen 2, 746 50 Bålsta 
Kontaktperson:  

Leverantören 
Företagsnamn: Direct Energy Sweden AB 
Organisationsnummer: 556780-1336 
Adress: Lyckselevägen 134, 162 67 Vällingby 
Kontaktperson:  

§ 2 Uppdraget 
Adress för uppdragets utförande är: Dammenleden 1, 746 96 Skokloster 

Beställarens beskrivning av uppdraget och det arbete leverantören skall 
utföra: 
Direct Energy skall, i enlighet med de önskemål som framförts av beställaren, 
projektera, installera och överlämna ett nyckelfärdigt och nätanslutet 
solcellssystem. 

De produkter som leverantören levererar ska anses vara levererade när 
produkterna har installerats och driftsatts på den adress beställaren har uppgivit 
Ansvaret och risken för produkterna övergår till beställaren så snart produkterna 
har levererats. 

§ 3 Styrande dokument i uppdraget 
1. Offert nr 487S daterad 2014-01-31 med tillhörande bilagor. 
2. Anbudsförfrågan 2014-01-16 med bilagor. 
Vid konflikt mellan dokumenten gäller offerten i första hand. 

Direct Energy Sweden AB 

Lyckselevägen 134 
162 67 Vällingby 

Stockholm: 08-400 267 50 

Göteborg: 031-83 67 50 
Örebro: 019-30 87 50 

Sida l av 2 

www.directenergy. se 
info@directenergy.se 

Org nr: 556780-1336 

Personuppgifter 
skyddas i 
enlighet med 
PuL

Personuppgifter 
skyddas i enlighet 
med PuL



§ 4 Ersättning 
Enligt offert i§ 3 ovan, 248 000 kr/ Tvåhundrafyrtioåttatusen kronor exklusive 
moms. 

§ 5 Tider 
Uppdraget utförs under maj 2014, enligt överenskommelse. 

§ 6 Fakturering och betalningsrutiner 
Material som beställs från Tyskland faktureras när materialet anlänt till adress för 
uppdragets utförande. Denna summa motsvarar 60% av totalsumman, dvs 148 000 
kr exkl moms. Resterande del faktureras vid projektets slutförande. 

Faktura utställs 30 dagar netto. 

Fakturor ställs till: 
Håbo Marknads AB 
Att: Per Andersson 
sköldvägen 2 
746 50 Bålsta 

§ 7 Dröjsmålskostnader 
Dröjsmålsränta 10%. Räntekostnader understigande 100 kr debiteras ej . 

Detta kontrakt har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Detta kontrakt 
gäller som beställning. 

För Direct Energy Sweden AB 

stockholm 2014-03- !1 

Direct Energy Sweden AB 

Lyckselevägen 134 
162 67 Välli ngby 

Bålsta 2014-03-/D 

stockhol m: 08-400 267 50 
Göteborg: 031-83 67 50 
Örebro: 019-30 87 50 

Sida2av2 

www.direct energy.se 
info@directenergy.se 
Org nr : 556780-1336 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL
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Håbo Marknads AB 

Arldvplan 

A Protokoll 
A: l 
A:2 
A:3 
A:4 

Bolagstämma 
Styrelse 
Arbetsutskott 
Kommitteer, arbetsgrupper 

B Utgående sln·ivelsel' och handlingar 

C Diarium 

B: l Utgående sl"rivelser och handlingar 
B:2 Diver se skriftväxlingar 

D Register och ligga1·e 

E Inlmmmande sluivelser och handlingar 

F Handlingar ordnade efter ämne 
F:l Administration organisation och dyligt 
F:l A Stiftelseurlmnd 
F:l B Bolagsordning 
F:l C Ägardirektiv 
F:l D Registreringshandling 

F:2 

F:3 

F:4 
F:4A 
F:4Aa 
F:4Ab 
F:4Ac 
F:4Ad 

Organisation och förvaltning 

Förhandlingar och avtal 

Mark och exploatering 
Planer program o dyligt 
Generalplaner översiktsplaner och dyligt 
Byggnads- och detaljplaner 
Tåldplaner och täkttillstånd 
Övriga planer och program 
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F:4 B 
F:4 C 
F:4D 
F:4E 
F:4F 

Markanvisningar marlrreservationer och markupplåtelser 
Geotekniska marlu·eservationer grundundersökningar 
Arkeologisim undersölmingar tillstånd och avtal 
Exploateringsavtal 
LantmäterifOrrättningar 



F:4G 
F:4H 

F:41 
F:4 Ia 
F:4 lb 
F:4 le 
F:41d 
F:4 le 
F:41f 
F:4 lg 
F:41h 

F:4 J 
F:4K 
F:4L 
F:4M 
F:4N 

F:S 
F:SA 
F:SB 
F:SC 
F:S D 
F:S E 
F:S F 
F:SG 
F:SH 
F:S I 
F:SJ 
F:SK 
F:SL 
F:SM 
F:SN 
F:SO 
F:SP 

F:6 
F:6A 
F:6B 
F:6C 
F:6D 

Ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar 
Servitutsavtal 

Fastighetsakter 
Köpeavtal köpekontrakt och köpebrev 
Överenskommelser om fastighetsreglering 
Lagfarts bevis 
LantmäterifOrrättningar och l{artor 
Servituts- och upplåtelseavtal 
Inskrivningsbevis 
Fastighetsbevis 
Pantb1·ev ej utnyttjade 

Arrendeavtal nyttjanderättsavtal 
Bemyndigande att fdreträda bolaget vid förrättningar 
Fastighetsdeldarationer 
Förköpsunderlag 
Tomtkö 

Anläggnings- och projekthandlingar 
Dokumentation över projekt 
Utredningar som ligget· till grund för projekt 
Antagna anbud och offerter 
Entreprenader och beställningar 
Ritningar och relationsritningar 
Tekniska beskrivningar 
Grund- och geotekniska undersölrningar 
Utlåtanden och dylikt 
Kulturhistorislm och arkeologiska undersökningar och dylikt 
Besiktningsprotokoll 
Kalkyler 
Konsultavtal konsulthandlingar och dylikt 
Protokoll från sammanträden projektmöten och dylikt 
Bygglov 
Ej antagna anbud och offerter 
Egna anteckningar komihåglappar och dylikt 

Industrispår 
Ritningar och beskrivningar 
Trafiksäl{erhetsinstruktioner 
Avtal och överenskommelser med SJ Banverket och andra 
Övrigt 



G Räkenskaper och ekonomi 
G: l Årsredovisningar förvaltnings och revisionsbet·ättelser 
G:2 Delårsredovisningar och rapporter 
G:3 Verifikationer 
G:4 Självdeldarationer 
G:S Finansieringsfrågor 
G:6 Lån 
G:7 Ägartillskott och garantier 
G:8 Övrigt om räkenskaper och ekonomi 
G:9 Ackvisition och lmmpanjer 



Protokoll 

Ägardokument 

Bolagsstämmaprotokoll Papper Närarkiv Bevaras s år 

styrelseprotokoll med bilagor Papper Närarkiv Bevaras Sår 

Handlingar till protokollen Papper Närarkiv Bevaras Sår 

Stiftelseurkund/bolagsordning Papper Närarkiv Bevaras Sår 

Aktiebok Centra l arkiv Bevaras s år 

Utgående handlingar 

Broschyrer/Information Papper Närarkiv Bevaras 5 år 

Hemsida Se anm. Kommunserver s år -
Årsberättelser Papper Närarkiv Bevaras Sår 

Policy- och styrdokument 

Affärsplaner Papper Assistent Bevaras Sår 

Regler Papper Assistent Bevaras Sår 

Handböcker Papper Assistent Bevaras 5 år 

Diarium Assistent Bevaras Under bearbetning 

Diarium fullständig diarienummerordning Assistent Bevaras Kommunserver Sår 

Register och liggare 

Förteckning över förtroendevalda Papper Assistent Bevaras Kommunserver Sår 

Diarieförda handlingar Papper Närarkiv Bevaras Sår 

Ej diarieförda handlingar Papper Assistent Bevaras 5 år 

Avtal Papper Närarkiv Bevaras s år 

Anbud/offerter, antagna Papper Närarkiv Bevaras 5 år 

Anbud/offerter, ej antagna Papper Närarkiv 2 år 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Papper Assistent 

Ämnesordnade handlingar 

Handlingar som uppkommer i verksamheten Papper Ha n d lägga re Bevaras 5 år 



Projekthandlingar Papper Handläggare Bevaras 5 år 

Personalakter: Papper Bevaras Kommunserver 5 år 

- Anställningsansökan Papper 

- Anställningsinformation/bevis Papper 

- Personalkort Kommunserver 

- Lönesättningsbeslut, kopia Papper 

- Förändringar av anställning Papper 

- Arbetsskadeanmälan Papper 

- Pensionsansökan Papper 

-Ansökan om avgångsvederlag Papper 

- Överenskommelse om avgångsvederlag Papper 

-Tjänstgöringsbetyg och intyg Papper 

- Arbetsgivarintyg, kopia Papper 

Tjä nstgöringsuppgifter: Papper 

- Ledighetsansökan mindre än 1,5 år Papper 

-sjukanmälan Papper Assistent 10 år 

- Lä k a r i n tyg Papper Assistent 10 år 

- Redovisning av egna utlägg i tjänsten Papper Assistent 2 år 

-Reseräkning ink! kvitton Papper Assistent 10 år 

Räkenskaper Papper Assistent 10 år 

Årsbokslut 

Revisionsberättelse Papper Assistent Bevaras 5 år 

Huvudbok Papper Assistent Bevaras Kommunserver 5 år 

Kontoplaner Papper Assistent Bevaras Kommunserver 5 år 

Budget Papper Assistent Bevaras Kommunserver 5 år 

Budgetunderlag Papper Assistent Bevaras 5 år 

Ve rifiktatio n e r Papper Assistent 2 år Kommunserver 

Följesedlar Papper Assistent 10 år 
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Från: Jonas Eliasson 
Skickat: den 13 februari 2015 14:53
Till: mats.norrbrand@habohus.se
Kopia: Vipul Vithlani; Gudrun Lind; Per Kjellander
Ämne: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Mats,
 
Inom ramen för den prövning av bolagets verksamhet som kommunstyrelsen ska genomföra varje år begär
kommunstyrelsen att få ta dela av samtliga allmänna handlingar i följande beslutsärenden:
 
Styrelsemöte 2012-05-24
§ 16 Ombildning av Kalmarsand
Styrelsemöte 2012-12-11
§ 41 Bedömning fastigheter – redovisningen
Styrelsemöte 2013-04-29
§ 5 Attestreglemente
Styrelsemöte 2013-11-07
§ 38 Försäljning Älvkvarnsvägen
 
Kommunstyrelsen vill även ta del av bolagets arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Skicka dessa
till mig, om möjligt mailledes.
 
Utöver det begär kommunstyrelsen att få ta del av samtliga upphandlingar som genomförts under 2014 över 500 000 Kr i
kontraktvärde samt uppgift om upphandlingarna har föregåtts av annonserat upphandlingsförfarande eller är genomförda
som direktupphandling utan krav på viss form. Skicka dessa uppgifter till gudrun.lind@habo.se
 
 
 
Med vänlig hälsning
Jonas Eliasson
Kanslichef
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 58
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 

mailto:mats.norrbrand@habohus.se
mailto:gudrun.lind@habo.se
http://www.habo.se/
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Från: Jonas Eliasson 
Skickat: den 13 februari 2015 14:51
Till: Leif Nyrén
Kopia: Per Kjellander; Vipul Vithlani; Gudrun Lind
Ämne: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Leif,
 
Inom ramen för den prövning av bolagets verksamhet som kommunstyrelsen ska genomföra varje år begär
kommunstyrelsen att få ta dela av samtliga allmänna handlingar i följande beslutsärenden:
 
Styrelsemöte 2012-06-12
3:6 Ekonomirapport
Styrelsemöte 2012-09-25
4:6 Ekonomirapport
4:8 Avtal för Håbo Jaktsällskap
Styrelsemöte 2013-02-26
1:5 Om utökningen av lokalerna på Sköldvägen (ink. hyreskontrakt)
Styrelsemöte 2013-06-11
3:9 optionsavtal med Tribona
Styrelsemöte 2013-11-27
5:8 beslut om Solpaneler
 
Kommunstyrelsen vill även ta del av bolagets arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Skicka dessa
till mig, om möjligt mailledes.
 
Utöver det begär kommunstyrelsen att få ta del av samtliga upphandlingar som genomförts under 2014 över 500 000 Kr i
kontraktvärde samt uppgift om upphandlingarna har föregåtts av annonserat upphandlingsförfarande eller är genomförda
som direktupphandling utan krav på viss form. Skicka dessa uppgifter till gudrun.lind@habo.se
 

 

 
Med vänlig hälsning
Jonas Eliasson
Kanslichef
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 58
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 

mailto:gudrun.lind@habo.se
http://www.habo.se/
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Från: Leif Nyrén 
Skickat: den 16 februari 2015 16:02
Till: Jonas Eliasson
Ämne: SV: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej!
 
Vi kan inte hitta något tidigare styrelsebeslut på detta.
Men det har hanterats på detta sätt genom åren.
Vi håller på att se över alla löpande rutiner i och med
ny ledning, styrelse, våra ambitioner och nytt kundhanteringssystem.
 
Alla handlingar förtecknas enligt arkivplanen när det överlämnas
till centralarkivet på Håbo kommun.
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Leif Nyrén
Håbo Marknad AB
Tel: 0171-538 00
Mobil: 0708-69 35 31
Mail: leif.nyren@habo.se
www.habo.se/marknad

 

Från: Jonas Eliasson 
Skickat: den 16 februari 2015 13:49
Till: Leif Nyrén
Ämne: SV: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Leif,
 
Gällande dokumenthanteringsplanen, är den antagen av styrelsen och i så fall när?
 
Saknar datering på den.
 
Allt gott!
 
 
 
Med vänlig hälsning
Jonas Eliasson
Kanslichef
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 58
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 

mailto:leif.nyren@habo.se
http://www.habo.se/marknad
http://www.habo.se/
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Från: Jonas Eliasson 
Skickat: den 13 februari 2015 14:51
Till: Leif Nyrén
Kopia: Per Kjellander; Vipul Vithlani; Gudrun Lind
Ämne: Prövning enligt kommunallagen
 
Hej Leif,
 
Inom ramen för den prövning av bolagets verksamhet som kommunstyrelsen ska genomföra varje år begär
kommunstyrelsen att få ta dela av samtliga allmänna handlingar i följande beslutsärenden:
 
Styrelsemöte 2012-06-12
3:6 Ekonomirapport
Styrelsemöte 2012-09-25
4:6 Ekonomirapport
4:8 Avtal för Håbo Jaktsällskap
Styrelsemöte 2013-02-26
1:5 Om utökningen av lokalerna på Sköldvägen (ink. hyreskontrakt)
Styrelsemöte 2013-06-11
3:9 optionsavtal med Tribona
Styrelsemöte 2013-11-27
5:8 beslut om Solpaneler
 
Kommunstyrelsen vill även ta del av bolagets arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Skicka dessa
till mig, om möjligt mailledes.
 
Utöver det begär kommunstyrelsen att få ta del av samtliga upphandlingar som genomförts under 2014 över 500 000 Kr i
kontraktvärde samt uppgift om upphandlingarna har föregåtts av annonserat upphandlingsförfarande eller är genomförda
som direktupphandling utan krav på viss form. Skicka dessa uppgifter till gudrun.lind@habo.se
 

 

 
Med vänlig hälsning
Jonas Eliasson
Kanslichef
Håbo kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
746 80 Bålsta
Telefon 0171-525 58
www.habo.se
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
 

mailto:gudrun.lind@habo.se
http://www.habo.se/
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 FÖRSLAG 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-03-09 KS2015/69 nr 2015.1422 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 
Sammanfattning 
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 
SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
att kommunen är skyldig att: 

– Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för 
livräddning eller annan olyckshändelse 

– Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 
byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av 
säkerhetsutrustning 

– Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 
 
Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare 
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning 
med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 
brandskyddsfrågorna har kommunövergripande riktlinjer och 
brandskyddsregler tagits fram. 

Beslutsunderlag 
– Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, daterade 2015-03-06 
– Kommunövergripande brandskyddsregler, daterade 2015-03-06 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande brandskyddsregler. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Fastighetsenheten 
Säkerhetssamordnaren 



 

 

 

RIKTLINJER 
               

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
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Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor1. Detta innebär att kommunen är skyldig att: 
 
– Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller 

annan olyckshändelse 
– Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnadstekniska åtgärder 

eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 
– Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet 
 
Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organisera arbetet, utforma 
arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med mera så att medarbetarna inte skadas. 
 
Denna riktlinje beskriver hur kommunen ska arbeta systematiskt för att hålla en hög nivå på 
brandskyddet. 

1. Fastighetsägare 
Fastighetsenheten är fastighetsägare för kommunens fastigheter och ansvarar för byggnadernas 
byggnadstekniska brandskydd. Gränsdragningen mellan fastighetsägaren och verksamheterna 
(nyttjanderättshavaren) avseende ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet regleras enligt 
nedan: 
 
1.1 Fastighetsägaren ansvarar för att: 
– varje byggnad har en utsedd fastighetsförvaltare som ansvarar för att fastighetsenheten utför 

sin del av det systematiska brandskyddsarbetet 
– varje byggnad har en utsedd brandskyddskontrollant (drifttekniker/arbetsledare) som 

genomför regelbundna kontroller av det byggnadstekniska brandskyddet och meddelar 
verksamhetens brandskyddsansvarige när kontrollerna utförs 

– det finns en individuell kontrollplan för varje kommunal byggnad och att denna kontrollplan 
är dokumenterad och finns tillgänglig för verksamheten 

– de regelbundna kontrollerna dokumenteras och att dokumentationen finns tillgänglig för 
verksamheten 

– åtgärda brister som upptäcks i byggnaderna 
– varje byggnad har uppdaterade orienterings- och kontrollritningar samt utrymningsplaner 
– släckutrustning och annan utrustning för livräddning finns tillgänglig i kommunens 

byggnader och att dessa kontrolleras årsvis av ramavtalsentreprenör 
– brandskyddsdokumentation finns upprättad för byggnader där kommunal verksamhet bedrivs 
– byggnader är anpassade för den verksamhet som bedrivs och att nödvändiga installationer 

(exempelvis brandlarm) utförs enligt gällande regler. 

1 Därutöver har samhället krav på brandskydd enligt en rad andra lagstiftningar såsom Plan- och bygglagen (PBL), 
Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om brandfarlig och explosiva varor (LBE) 
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1.2 Ansvarsfördelning 
Anskaffning avser inköp av ny eller kompletterande utrustning. Underhåll avser planerat löpande 
underhåll, reparationer och revideringar. Varje byggnad har en utsedd fastighetsförvaltare som 
ansvarar för att uppgifterna utförs enligt denna riktlinje. 
Byggnadstekniskt 
brandskydd 

Anskaffning Underhåll Kontroll Anmärkning 

Brandcellsgränser Ägare Ägare Ägare  
Branddörrar Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 
Ej ställas upp med kil 

Ventilationsanläggning Ägare Ägare Ägare  

Brandtekniska installationer 
Brandlarm Ägare Ägare Ägare Månads/kvartal/års-

service 
Brandvarnare Nyttjare Nyttjare Nyttjare Verksamheten står för 

dessa 
Vattensprinkler Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 
Brandgasventilation/ 
Rökluckor 

Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Brandtätning Ägare Ägare Ägare  

Brandsläcknings-utrustning 
Brandsläckare Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 
Årlig översyn 

Brandposter Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 
Brandfiltar Nyttjare Nyttjare Nyttjare Årlig översyn 
Släckanläggningar Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 
Hjulburna aggregat Ägare Nyttjare Ägare  

Utrymning 
Utrymningsplaner Ägare Nyttjare Ägare/ 

Nyttjare 
Nyttjaren bekostar. 

Hänvisningsarmaturer Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

 

Ledljus Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

 

Efterlysande markeringar Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

 

Utrymningstrappa och stege Ägare Ägare Ägare/ 
Nyttjare 

 

Övrigt 
Första Hjälpen samt 
”utrymningskit” 
(åtgärdskort/väst/utrymning
skort) 

Nyttjare Nyttjare  Nyttjare Anskaffning av fasta 
Första Hjälpen-tavlor. 
Ska märkas ut på 
utrymningsplaner. 
Detta bekostar 
nyttjaren.  
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2. Kommunal verksamhet i inhyrda lokaler som ägs av extern fastighetsägare 
Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens byggnadstekniska brandskydd. Kommunens 
fastighetsenhet ansvarar för att de inhyrda fastigheterna har ett godkänt brandskydd.  
 

3. Nyttjanderättshavare (verksamheten) 
De kommunala verksamheterna är nyttjanderättshavare i de kommunala byggnaderna. 
 
3.1 Verksamheten ansvarar för att: 
– utse en brandskyddsansvarig som enligt upprättad arbetsbeskrivning ansvarar för att 

verksamheten utför sina uppgifter enligt denna riktlinje 
– se till att säkerställa kunskapsnivån genom att medarbetarna är utbildade enligt 

utbildningsplanen nedan (utbildningarna ska dokumenteras) 
– se till att alla medarbetare vet var utrymningsvägar och släckutrustning finns 
– fastighetsägaren och fastighetsenheten ska meddelas skriftligt inför verksamhetsförändringar 

som kan påverka brandskyddet samt inför om- och tillbyggnader i lokalerna 
– felanmäla brister gällande det byggnadstekniska brandskyddet eller utrustning för släckning, 

larmning och livräddning 
– ha en nödlägesberedskap vid en brand/olycka och verksamheten ska därigenom kunna göra 

en egen första insats och kunna utrymma lokalerna 
– genomföra och dokumentera utrymningsövningar 
– ha en dokumenterad organisation för det systematiska brandskyddsarbetet för verksamheten 
– säkerställa att arbetsmiljöarbetet även omfattar verksamhetens brandskyddsansvar och att 

detta kontrolleras vid skyddsronder eller liknande. 
 

4. Utbildningsplan 
Den allmänna brandskyddsutbildningen ska skapa ett brand- och säkerhetsmedvetande hos alla 
medarbetare. Syftet är att alla medarbetare ska kunna ta egna initiativ och ha förmåga att 
upptäcka och eliminera risker samt agera rätt vid tillbud. Nyanställda och extrapersonal ska 
erhålla en grundläggande brand- och säkerhetsinformation. 
 
Brandsskyddsansvariga ska få utbildning specialanpassad för ansvarsområdet. Dessa ska också 
erhålla löpande fortbildning och kompetensutvecklas i sin funktion. 
 
Person/befattning Omfattning Utförare Anmärkning 
Alla medarbetare Information Brandskyddsansvarig Information om 

brandskyddets 
utformning och 
rutiner 

Alla medarbetare Brandskyddsutbildning, 
vart tredje år 

Räddningstjänsten Teoretisk 
utbildning samt 
praktisk 
brandsläckning 
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Person/befattning Omfattning Utförare Anmärkning 
Brandskyddsansvarig SBA-utbildning innan 

uppdraget påbörjas 
Räddningstjänsten Utbildning i SBA 

Tillståndsansvariga - 
heta arbeten 

1 heldag, vart femte år Olika 
utbildningsarrangörer 

Utbildare ska vara 
godkänd av 
SVBF 

Anläggningsskötare 
brandlarm (minst 1 
per verksamhet) 

Anläggningsskötarutbild
ning för det aktuella 
objektet, vid behov 

Ramavtalsentreprenör Utbildare ska vara 
certifierad enligt 
SBF 1008 

 
Till dessa riktlinjer med gränsdragningslista finns följande bilaga: 
Bilaga 1: Kommunövergripande brandsskyddsregler 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

 

 
Kommunövergripande brandskyddsregler 
1. Generella brandskyddsregler 
Regler för att förebygga brands uppkomst  
– Brandrisker och brandtillbud ska rapporteras genom kommunens incidentrapportering 
– Rökförbud råder i samtliga lokaler med kommunal verksamhet. Detta ska endast ses som en 

rekommendation för enskildas bostäder 
– Det är viktigt att kontrollera att samtliga levande ljus är släckta innan lokalen lämnas. 

Levande ljus ska alltid, oavsett offentliga lokaler eller bostäder, användas med omdöme 
– Ingen brännbar utrustning får förvaras i elrum, ventilationsrum eller pannrum 
– Grenuttag bör bara användas tillfälligt, och får inte vara anslutet till annat grenuttag 
– Blinkande lysrör ska bytas omedelbart 
– Endast säkerhetsglimtändare ska användas 
– Strykjärn, kaffebryggare, lösa element och annan mobil elektrisk utrustning som kan lämnas 

på ska kopplas in över timer 
– Tompallar eller fyllda pallar med kragar och annat brännbart material får inte ställas närmare 

än 4 meter från byggnad. 
 
Regler för att minska brandspridning 
– Stäng dörren till kontorsrum eller arbetsplats när du lämnar arbetet för dagen 
– Städning ska ske regelbundet och returpapper och annat avfall ska inte lagras så att onödiga 

mängder brännbart material samlas 
– Alla textilier, gardiner mm ska uppfylla gällande SS- och EN-krav i kommunens offentliga 

lokaler. Vid användning av dekorer, banderoller eller dylikt ska brandhärdiga material 
användas 

– Brandfarlig vara, handsprit och gasflaskor får enbart förvaras på för dem avsedda platser 
– Gasflaskor ska vara förankrade och behållarventilen avstängd vid arbetsdagens slut 
– Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt 
– Inga ingrepp får ske i byggnadernas brandcellsgränser utan att skriftligt meddela 

fastighetsenheten. 
 
Regler för att underlätta släckning 
– Brandskyddsutrustning får inte blockeras  
– Framkörningsvägar för räddningsfordon ska vara framkomliga och vid behov snöröjda. 
 

Regler för att underlätta utrymning 
– Möbler, varor eller annat får inte ställas upp i utrymningsvägar eller trapphus 
– Utrymningsvägar ska skyltas både ut- och invändigt. 
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2. Regler för Heta arbeten 
Intyg för "Heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller 
skärverktyg. Heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska bedrivas i enlighet med Svenska 
brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler. Behörig tillståndsansvarig för 
Heta arbeten ska intyga att reglerna uppfylls genom att fylla i och signera tillståndsblankett. 
Den som är utsedd att vara tillståndsansvarig ska ha Heta arbeten utbildning och vara certifierad. 

3. Regler för aktiviteter där brandlarmet stängs av 
För aktiviteter där brandlarmet manuellt stängs av, tex. vid lucia med levande ljus, användning 
av rökmaskin eller liknande krävs nedan rutin: 

– Endast utbildad anläggningsskötare har rätt att stänga av brandlarmet 
– Tid för på- och avstängning samt signatur dokumenteras i kontrolljournal som finns i 

brandskåpet 
– Utse minst två brandvakter som är utrustade med brandsläckare eller annan lämplig 

utrustning för uppdraget (hink med vatten/vattenslang). Dessa personer ersätter brandlarmet! 
– Ha tillgång till fungerande telefon för att ringa 112 vid behov 
– Utrymningsvägar ska vara fria och utrymningskyltar ska lysa 
– Anläggningsskötaren ansvarar för att återställa larmet igen efter avslutad aktivitet. 
4. Incidentrapportering 
Syftet med incidentrapporteringen är att genom förebyggande åtgärder i kombination med 
utbildning/information minimera eller om möjligt eliminera de risker som förorsakat incidenten. 
5. Rutiner för tillfälliga besökare och entreprenörer  
Entreprenörer som avser bedriva verksamhet i byggnaden ska informeras om vilka 
brandskyddsregler som gäller. 

6. Regler för övriga tillfälliga uthyrningar 
Den tillfälliga nyttjaren ansvarar för att vid särskilda event inhämta erforderliga 
myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. 

Den tillfälliga nyttjaren ansvarar för att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler 
personer än vad som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. Ansvarig 
uthyrare ska informera om detta. 

Tillfälliga övernattningar får endast ske i lokaler anpassade för detta och efter att 
överenskommelse om detta gjorts och enligt de anvisningar som meddelas av uthyraren. 

Den tillfälliga nyttjaren kan komma att bli betalningsskyldig ifall de blir skyldiga till exempel till 
en uppkommen brand, aktivering av ett larm eller orsakar andra skador i fastigheten. Den 
tillfälliga hyresgästen ansvarar för att regler efterlevs avseende: 

– Utrymningsplaner 
– Utrymningsvägar 
– Brand- och utrymningslarm 
– Uppsamlingsplats 
– Brandredskap 
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– Rökning är förbjuden inomhus 
– Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i utrymmen avsedda för detta 
– Dörrar i korridorer och trapphus måste vara stängda eller uppställda på magnet 
– Uppställning av husvagn/container måste ske minst 4 meter från byggnad 
– Textilier i form av scenografi, vepor, utställningsmontrar och liknande ska vara 

flamskyddsbehandlade 
– För levande ljus vid lucia, öppen eld, scenfyrverkerier eller liknande se rubrik Regler för 

aktiviteter där brandlarmet stängs av. 
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