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Tid och plats Kl. 14:00 måndagen den 5 september 2016, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) §§ 129-136, 138-170  
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) §§ 129-137, 139-170 
Agneta Hägglund (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) §§ 129-136, 138-170 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Staaf (C) tjänstgör för Leif Zetterberg (C) § 137, tjänstgör för Fred 
Rydberg (KD) § 138 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) tjänstgör för Fredrik Anderstedt § 137 
Helene Cranser (S) tjänstgör för Lars-Göran Bromander (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef 
Johan Utter, kommunsekreterare 
Karin Gustafsson, Tf. fastighetschef 
Hannah Rydstedt, kulturchef 
Krister Nilsson, ICA 
Anna Jöhnemark, ICA 
Patrick Mattsson, ICA 
David Elmlund, konsult 
 

  

Justering  
Justerare Helene Cranser (S) och Leif Zetterberg (C), Christian Nordberg (MP) ersätter 

Leif Zetterberg (C) under § 137 

Planerad tid och plats Torsdagen den 8 september 2016 
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§ 129 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Helene Cranser (S) och Leif Zetterberg (C) till 
justerare av dagens protokoll. Protokollet justeras torsdagen den 8 
september. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med tillägg enligt 
förslag från Christian Nordberg (MP) och Owe Fröjd (Båp).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Christian Nordberg (MP) anmäler ett nytt ärende gällande entledigande och 
nyval av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Owe Fröjd (Båp) anmäler två nya ärenden gällande överklagande av dom i 
mål M 11525-15 samt harmonisering av parkeringstider.  

______________ 
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§ 130 Dnr 69251  

Informationsärenden KS 2016-09-05 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Externa besök: 

Företrädare från ICA besöker kommunstyrelsen för att berätta om framtida 
etableringsmöjligheter. Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall informerar 
om kommunens planering i samband med detta. 

Konsult David Elmlund informerar om statusen för simhallen. Det 
föreligger ingen akut risk för allvarlig skada, med det finns en hel del 
problem som snarast bör åtgärdas.  

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall lämnar följande information: 

- Plan- och prioriteringslistan gås igenom.  

- Information om dom gällande NCC:s ansökan vid Toresta, i stort avslås 
överklagan. Verksamheten får tillstånd. 

- Information om Cementas ansökan till länsstyrelsen om utökning av 
verksamhet.  

Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information:  

- Förvaltningen jobbar vidare med viktiga strategiska frågor som nytt 
äldreboende, åtgärder vid Futurumskolan, samt uppdrag om eventuell 
koncernbildning.  

- Ny skatteprognos skriver ned kommunens intäkter de kommande åren. 

- En utbildning/diskussion har hållits om roller och samspel mellan chef och 
ordförande i offentlig förvaltning.  

- Information ges om förslagen till ny regionindelning och den remiss som 
skickats till kommunerna med anledning av detta.  

Protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen uttalar följande i anslutning till besöket och 
informationen från ICA:  

Förvaltningen ska förutsättningslöst utreda vidare en etablering av ICA 
Maxi, utan ställningstagande från KS. 
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Christian Nordberg (MP) önskar få antecknat till protokollet att han till 
nästa KS önskar ta upp ett ärende där förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
konsekvenserna av ett eventuellt länsbyte för Håbo kommun i samband med 
regionreformen.  

______________ 
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§ 131 Dnr 2016/00322  

Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016-09-05 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

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

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning  

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Enskilda beslut 

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation finns med i en pärm vid 
sammanträdet. Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås 
vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.  

Beslutsunderlag 
Anställningsbeslut/Anställningsinformation 
Delegationsbeslut kommunstyrelsens förvaltning 2016-05-13 – 2016-08-26 
Delegationsbeslut upphandlingsenheten maj-juli 2016  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(64) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-05  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 132 Dnr 2016/00342  

Redovisning av protokoll till KS 2016-09-05 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll 

Sammanfattning  
Följande protokoll och minnesanteckningar har inkommit eller upprättats 
sedan den senaste redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-05-23: 

Protokoll Håbohus AB 2016-02-04 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-04-25 

Konstituerande sammanträde Håbo Marknads AB 2016-04-25 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-02-22 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-03-29 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-01-20 

Årsstämma Håbo Marknads AB 2016-04-25 

Nytt Årsstämma Håbo Marknads AB 2016-04-25  

Minnesanteckning Ungdomsrådet 2016-04-06  

Protokoll KPR 2016-05-25  

Protokoll Näringslivsråd 2016-05-26 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-07-08 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-06-22 

Protokoll Samordningsförbundet i Uppsala län 2016-06-02 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-07-27 

Protokoll Håbo Marknads AB 2016-08-11 

______________ 
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§ 133 Dnr 2015/00338  

Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och 
drogpolicy  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera om 
första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy enligt 
följande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. Samma 
grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 
tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 
konsulter.”  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en 
utvidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens 
alkohol- och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo 
kommun anlitar för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av 
kommunfullmäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav 
på alkohol- och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens 
övergripande förhållningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i 
relation till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet 
redan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om 
formuleringarna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att 
externa utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också 
framgår av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i 
medborgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring 
av nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt 
följande (föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

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

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 
tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 
konsulter. 

Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 
drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, 
irritationen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna 
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beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och 
effektiviteten på arbetsplatsen.”  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209 
Medborgarförslag 

______________ 
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§ 134 Dnr 2015/00333  

Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till 
allmänheten  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 
utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.   

Sammanfattning  
Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för 
elbilar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i 
behovet av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en 
utredning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara 
klar under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av 
laddstolpar, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. 
Först efter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i 
laddstolpar fattas. För en investering i laddstolpar behöver också 
investeringsmedel tillskjutas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   
Medborgarförslag 

______________ 
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§ 135 Dnr 2016/00128  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 
införskaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till 
Västerängsskolans, Futurums, Fridegårdsgymnasiets och Gransäterskolans 
idrottshallar samt till äldreboendet Pomona och till ishallen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses 
besvarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och bedömning.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att 
förekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 
in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 
invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av 
befintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare 
på strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 
Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på 
kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

______________ 
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Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för inhämtande 
av synpunkter från kommunens ungdomsråd samt inhämtande av svar enligt 
Owe Fröjds (Båp) uppdrag på arbetsutskottet. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Christian Nordbergs (MP) yrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner då att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 

Övriga yrkanden faller därmed utan prövning.             

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kanslichefen 
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§ 137 Dnr 2016/00222  

Markanvisningstävling, märkesbyggnad i kvarter 9, 
Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Vidablick som vinnande anbud i 
markanvisningstävlingen för kvarter 9 inom etapp 1 Bålsta centrum och 
uppdrar åt förvaltningen att teckna markanvisningsavtal enligt de 
förutsättningar som angetts i förfrågningsunderlaget med det vinnande 
anbudet/bolaget. 

2. Kommunstyrelsen utser Christian Nordberg (MP) till justerare av denna 
paragraf med anledning av ordinarie justerares jävssituation.      

Sammanfattning  
En markanvisningstävling har genomförts för kvarter (kv) 9 inom etapp 1 
Bålsta centrum. Tre förslag har inkommit och utvärderats. Förslagen har 
utvärderats avseende gestaltning och hållbarhet. Två av förslagen har 
erhållit tillräckligt många poäng för att gå vidare till pristävling. Vid 
jämförelse mellan anbuden, i enlighet med utvärderingsmodellen, har 
anbudet Great Expectations sammantaget varit det som bäst uppfyller 
utvärderingskriterierna inklusive markpris. Bygg- och miljöförvaltningen 
finner därmed att det är Great Expectations som ska utses som vinnare i 
markanvisningstävlingen enligt de utvärderingskriterier som formulerats.      

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 
Bilaga 1, utvärderingstabel      

Jäv 
Fredrik Anderstedt (S), Leif Zetterberg (C) och Bengt Björkman (SD) 
anmäler jäv och deltar därför inte i beredning och beslut i detta ärende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) och Michael Rubbestad (SD) yrkar att Vidablick 
ska utses till vinnare av markanvisningstävlingen. 

Michael Rubbestad (SD) framför följande i skriftlig protokollsanteckning: 

”Två förslag till ”landmärken” presenterades på Kommunstyrelsen 2016-09-
05 där det ena alternativet, Vidablick, framstod som en klar vinnare i 
markanvisningstävlingen baserat på den poängskala som arbetats fram av 
tävlingens jury. Sverigedemokraterna delar uppfattningen om Vidablick 
utifrån dessa fortsättningar och poäng utgör det bästa alternativet för Håbo 
kommun.  
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Efter att den sista aspekten gällande ekonomin vägts in förändrades dock 
resultatet och en ny vinnare presenterades, Great Expectations, men vår 
bedömning om att Vidablick är det bästa alternativet kvarstår. Detta med 
hänvisning till poängutfall, hållbarhet, gestaltning och 
parkeringslösningarna som de avgörande faktorerna.  
Vi är fullt medvetna om att ett beslut där den formella vinnaren av tävlingen 
inte får uppdraget på kort sikt kan skada förtroendet för Håbo kommun som 
uppdragsgivare men det är för oss en självklarhet att trots detta fatta det 
beslut som vi anser är bäst för Håbo kommun på sikt.  
Konstruktionen i förslaget Vidablick har en teoretisk livslängd på över 100 
år och att som politiskt parti besluta om en annan lösning än den vi anser 
vara den bästa för Håbo för så många år framåt vore såväl ett svek mot våra 
väljare och invånare som mot vårt uppdrag att alltid agera i allmänhetens 
bästa.  
 
Sverigedemokraterna yrkar därför att uppdraget skall tillfalla Håbohus och 
Vidablick.” 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att tävlingen ska avbrytas.       

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen ska avgöra 
tävlingen idag eller om tävlingen ska avbrytas och finner då att tävlingen 
ska avgöras idag. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Christian Nordbergs (MP) och Michael Rubbestads (SD) yrkande. 
Ordförande finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Håbohus AB 
Magnolia Bostad AB 
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§ 138 Dnr 2011/00112  

Granskning av detaljplan för Väppeby 7:18, 
Stockholmsvägen 27 (Tvåhusplanen) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 
till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i 
uppdrag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 
11:1. Planområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 
till att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 
Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utformningen av detaljplanen överensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta 
samhället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för flerbostadshus och 
enstaka enbostadshus, i varierande hustyper och hushöjder. Totalt kan 
detaljplanen möjliggöra 500 lägenheter tillkomma. Planområdet föreslås få 
en småstadsliknande karaktär med både ny och äldre bebyggelse. En ny 
central gata följer åsen. Gränder med trappor tillkommer för att bättre 
ansluta en busshållplats vid Stockholmsvägen till bostadsområdet. 

Framför kyrkan föreslås en platsbildning med en parkering och ett mindre 
torg. Även efter den nya centrala gatan på åsen föreslås ett mindre torg samt 
en lekpark med utsiktsmöjlighet. 

Med förebild från en småstad ger förslaget även möjlighet att bedriva 
affärsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Av säkerhetsskäl minskas antalet utfarter till Stockholmsvägen och en ny 
anslutning av Håtunavägen till Skeppsrondellen föreslås.  

Beslutsunderlag 
Plankarta upprättad i augusti 2016  
Planbeskrivning upprättad i augusti 2016  
Illustrationsplan upprättad i  augusti 2016  
Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 
(Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  
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Jäv 
Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar därför inte i beredning och beslut 
i detta ärende. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 139 Dnr 2015/00216  

Uppdrag om detaljplaneprogram för fastigheterna 
Bista 16:1 m.fl., S:t Eriksområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Tidigare beslutat uppdrag om detaljplaneprogram för Bista 16:1 m.fl., S:t 
Eriksområdet, Håbo kommun. KS 2010/00038, upphävs. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta förslag till detaljplaneprogram 
för bostadsändamål med mera gällande fastigheterna Bista 16:1 m.fl. inom 
S:t Eriksområdet.  

3. Beslut om uppdrag att ta fram detaljplaneprogram upphör att gälla om 
programmet inte antagits inom två år.  

Sammanfattning  
Fastighetsägaren till Bista 16:1, Bista Mälarstad AB, inkom i augusti 2015 
med en förfrågan om att planlägga fastigheten för att möjliggöra ett helt nytt 
bostadsområde. Fastigheten är idag inte planlagd, men har använts för 
industriverksamhet sedan många år. Deras avsikt är att påbörja ett första 
steg i en planläggning med att ta fram ett detaljplaneprogram.  

Syftet med ett detaljplaneprogram är att undersöka förutsättningarna för 
bostadsbebyggelse på fastigheten Bista 16:1 samt i ett större perspektiv, där 
också kopplingen mellan Frösundavik och de centrala delarna av Bålsta 
utreds. Uppdrag finns sedan 2010 men då det idag gäller ny lagstiftning bör 
detta upphävas och ersättas med nytt beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Översiktskarta  
Förslag till planprogramsgräns S:t Eriksområdet  
Tidigare beslutat uppdrag för S:t Eriksområdet, daterad 2010-06-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 140 Dnr 2016/00410  

Planuppdrag för ändring av detaljplan K44a, Furuhäll 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
ändrad detaljplan K44a för Frösunda 3:50, Furuhäll, Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom två år.  

Sammanfattning  
Bostadsrättsföreningen Furuhäll, inkom i juli 2016 med en ansökan om 
detaljplaneändring av detaljplan K44a. Ändringen handlar om en mindre 
justering av prickmark för fastigheten Frösunda 3:50 för att ge möjligheten 
att uppföra bygglovspliktig uteplats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Översiktskarta  
Gällande detaljplan från K44a 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 141 Dnr 2016/00441  

Markanvisningstävling Åsleden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag till beslut om 
genomförande av en markanvisningstävling inom del av fastigheten Bålsta 
1:614, Åsleden 20, samt att inbjuda exploatörer att delta i tävlingen.  

Sammanfattning  
I samband med olika lokaliseringsutredningar har en sk A-tomt på Åsleden 
20 bedömts som intressant för ny bostadsbebyggelse. Tidiga skisser visar att 
tomten kan bebyggas med 30-50 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. 
En markanvisningstävling föreslås genomföras på den aktuella tomten med 
inriktning små och billiga hyreslägenheter för ungdomar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 142 Dnr 2016/00436  

Detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi [enligt 5 kap. 27§ Plan- och 
byggnadslagen (2010:900)] 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  
Utifrån ett antal lokaliseringsutredningar har en planlagd, men ej 
exploaterad tomt för allmänt ändamål (A-tomt) gång på gång avvisats 
utifrån dess ursprungliga syfte. Förvaltningen förslår därför en förändrad 
markanvändning till bostäder för att på så sätt förtäta, samt stärka 
Bålstaåsens bostadsutbud. Ny detaljplan föreslås ersätta hela gällande 
byggnadsplan, i och med att den sedan 1978 inte stämmer överens med 
faktisk utbyggnad av området och därmed omöjliggör ny-, om-, eller 
tillbyggnad för ett antal fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Start-PM Bålsta 1:614 m fl, Norra Ullevi 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningen ursprungliga förslag d.v.s. 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Bålsta 1:614 mfl, Norra Ullevi [enligt 5 kap. 27§ Plan- och 
byggnadslagen (2010:900)] 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom två år. 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag, d.v.s. att 
avslå förvaltningens förslag, och yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.     

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det finns två förslag, arbetsutskottets 
förslag om avslag till förvaltningens förslag och eget yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag eller 
om förslaget ska avslås och finner då att förslaget ska bifallas.     

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 143 Dnr 2015/00286  

Markanvisning för Bovieran på fastigheten Väppeby 
7:218 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag till beslut att avslå 
förvaltningens förslag till beslut om markanvisning för Bovieran på 
fastigheten Väppeby 7:218.  

Sammanfattning  
Bovieran AB inkom med en ansökan om markanvisning i Håbo kommun 
2015-06-16 se ärende KS 2015/00286.  

Området som markanvisningen avser är del av fastigheten Väppeby 7:218 
som idag utgör centrumparkering och är en del i Bålsta 
centrumutbyggnaden, etapp 7. Marken är tänkt att sedermera bebyggas med 
ett av Exploatörens koncepthus för 55+ boende i bostadsrättsform som 
beräknas omfatta cirka 55 lägenheter samt lokaler i halva bottenvåningen. 
Bovierans nya ”Citymodell” som har tagits fram för att kunna byggas i 
stadsmiljö har en byggnadsarea på cirka 2500 kvm och området omfattar 
totalt en areal om cirka 4500-5000 kvm.  

Markanvisningen innebär en ensamrätt för Exploatören att under två års tid 
förhandla med kommunen kring genomförandeavtal med 
fastighetsöverlåtelse för det anvisade området.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Utkast till markanvisningsavtal med kartbilaga. 
Skisser på Bovierans koncepthus ”Bovieran City”  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar följande: 

Håboalliansens förslag: 

Kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottets förslag till beslut att avslå 
förvaltningens förslag till beslut om markanvisning för Bovieran på 
fastigheten Väppeby 7:218.    

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag eller enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christian Nordbergs (MP) 
yrkande.     



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(64) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-05  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 144 Dnr 2016/00442  

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 
3 och 4 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 35 miljoner kronor för 
projektets genomförande år 20171.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 
Björnbro, Logistik Bålsta, kvarter 3 och 4.  

Sammanfattning  
Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 
Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av 
Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med 
Benders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för 
projektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet 
genereras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under 
förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att 
anläggningsavgift infrastruktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att 
markpriset uppgår till minst 250 kr/kvm för återstående mark inom 
kvarter 4.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomichefen 
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§ 145 Dnr 2013/00056  

Markförsäljning till Kilenkrysset inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelse om förnyelse 
av Avtal om marköverlåtelse och exploatering och ersätter därmed det 
tilläggsavtal som godkändes av Kommunfullmäktige 2015--12--14.  

Sammanfattning  
Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan 
Kilenkrysset AB, Håbo marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets 
giltigt förutsatte att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast 
november 2015. Då detaljplanen inte vunnit laga kraft än som följd av att 
beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-
10-27) måste avtalet förnyas för att gälla. Parterna ska därför träffa en 
överenskommelse. Överenskommelsen innebär att tidigare avtal om 
marköverlåtelse och exploatering förnyas, avtalstiden är två år, 
Kilenkrysset AB står för de åtgärder med avseende större vattensalamander 
som ska utföras samt villkor om byggnadsskyldighet införs. Avtalet har 
kompletterats med uppgifter om hur stor byggnation i kvadratmeter som ska 
vara påbörjad inom fem år för att inte viten ska erläggas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Överenskommelse om förnyelse av avtal om marköverlåtelse och 
exploatering.  
Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Kilenkrysset AB 
Håbo Marknas AB 
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§ 146 Dnr 2015/00283  

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ramavtal inför tecknande av 
Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4, del av 
fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och S:8 samt Lundby 2:1.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har i beslut 2015-11-23 § 191 uppdragit åt förvaltningen 
att i samråd med Håbo Marknads AB, träffa avtal om markförsäljning till 
Benders, enligt det anbud som inkommit från Benders. 

Ett förslag till ramavtal har tagits fram mellan parterna i syfte att tydliggöra 
förutsättningarna för exploatering av området och detta ska ligga till grund 
för det genomförandeavtal som ska tecknas mellan parterna i samband med 
att detaljplanen antas. 

Ramavtalet reglerar bland annat vilka områden som Benders Fastighets KB 
avser att förvärva av kommunen, vilket markpris som ska gälla vid 
försäljningen, vilka exploateringskostnader som ska betalas av Benders 
utöver markpriset samt ansvarsfördelningen mellan parterna för det 
kommande genomförandet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Ramavtal inför tecknande av Genomförandeavtal för detaljplaneområde 
Logistik Bålsta kvarter 4, del av fastigheterna Skörby 5:1, Bålsta 2:61 och 
S:8 samt Lundby 2:1.  
Kartbilaga 1  
Översiktskarta 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Benders Fastighets KB 
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§ 147 Dnr 2016/00320  

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsstrategi 
(RUS) för Uppsala län  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan med följande tillägg:  

- Kommunstyrelsen ska uttrycka en högre ambitionsnivå beträffande 
bredband, där målsättningen bör vara att alla ska ha tillgång till bredband år 
2030 och 95% år 2020 

- Kommunen ska i sitt yttrande uttrycka vikten av kommunikationer mellan 
Skokloster och Knivsta.  

Sammanfattning  
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med förslag till en regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Uppsala län. RUS är viktigt för att utarbeta 
och fastställa en strategi för länets utveckling. Strategin handlar om hur vi 
gemensamt ska kunna skapa bästa möjliga tillvaro för invånare, företag och 
verksamheter i Uppsala län. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig 
om förslaget. 

RUS utgår från tre prioriteringsområden; en region för alla, en växande 
region och en nyskapande region. 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan:  

Håbo kommun ser positivt på att den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS) och RUS arbetar mot samma tidshorisont år 
2050. Det skapar en bra sammanhållning av utvecklingen i storregionen.  

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med 
Stockholms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen 
till Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra 
befolkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar 
aktivt med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en 
förstärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska 
utvecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en 
viktig nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör pekas ut som 
en regional kärna i Uppsala län.  

RUS pekar på vikten av en bättre tillgänglighet inom hela regionen. Håbo 
kommun saknar bra tillgänglighet till Uppsala. Kommunen ser även 
kopplingen mellan Bålsta och Arlanda som mycket viktig. Betydelsen av 
Aroslänken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för Håbo kommun såväl 
som de västra delarna av Mälardalen, som mycket viktig. Förutom den 
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förbättrade tillgängligheten en sådan länk medför kan den även bidra med 
att avlasta de centrala delarna av Stockholms från trafik. Alternativa 
sträckningar av Aroslänken bör utredas. Håbo kommun anser att 
sträckningen Bålsta-Sigtuna bör ingå i fortsatta utredningar, då den är den 
genaste sträckningen från västra Mälardalen till Arlanda.  

Håbo kommun anser att målet i strategin gällande att planera för cirka 5000 
bostäder per år till år 2023 i regionen bör vidareutvecklas. Håbo kommun 
har som målsättning att det byggs 150-200 bostäder per år. Håbo kommun 
anser att planen bör fastställa vad som förväntas av respektive kommun för 
att uppfylla regionens målsättning.  

Beslutsunderlag 
Remiss – Regional utvecklingsstrategi Uppsala län 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Regionförbundet Uppsala län: rus@regionuppsala.se 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(64) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-05  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 148 Dnr 2016/00253  

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.  

Sammanfattning  
Stockholms läns landsting har inkommit med förslag till nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen som syftar till att peka ut 
riktningen för regionen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om 
förslaget.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har 
visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Utvecklingsplanen har sex utmaningar som kommer fungera som viktiga 
utgångspunkter i den fortsatta regionala planeringen. 

RUFS bygger på fyra tidsperspektiv där 2018-2026 är den kortsiktiga 
perioden innehållandes prioriterade åtgärder. 2030 är delmålens målår. 2050 
är målår för planens strukturbilder och regionens övergripande mål och 
bortom 2050 gäller visionen. 

Planen har fyra övergripande mål för att kunna bedöma om utvecklingen går 
åt visionens riktning: 

En tillgänglig region med god livsmiljö 

En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

En resurseffektiv och resilient region 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedan. 

Håbo kommun ser positivt på att RUFS och den regionala 
utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS) arbetar mot samma tidshorisont 
år 2050. Det skapar en bra sammanhållning av den regionala utvecklingen 
inom storregionen.  

RUFS lyfter tillgängligheten till Arlanda. Håbo kommun anser att 
Aroslänken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för de västra delarna av 
Mälardalen, är mycket viktig. Förutom den ökade tillgängligheten en sådan 
länk medför kan den även bidra med att avlasta de centrala delarna av 
Stockholm från trafik. Alternativa sträckningar av Aroslänken bör därför 
utredas. Håbo kommun anser att sträckningen Bålsta- Sigtuna bör ingå i 
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fortsatta utredningar, då den är den genaste sträckningen från västra 
Mälardalen till Arlanda. 

Håbo kommun ser positivt på den regionala grönstrukturen med de 10 gröna 
kilarna som presenteras i RUFS. En av kilarna sträcker sig till Håbo 
kommungräns. Kommunen avser förlänga den gröna kilen genom att peka 
ut angränsade område i kommande översiktsplan.  

Håbo kommun anser vidare att målsystemet, med fyra övergripande och 
långsiktiga mål till år 2050 samt mätbara delmål att uppnå år 2030 är bra. 

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med 
Stockholms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen 
till Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra 
befolkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar 
aktivt med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en 
förstärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska 
utvecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en 
viktig nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör utpekas som 
en regional kärna. 

Håbo kommun är positiva till storregional samverkan genom bland annat 
samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050). Detta bidrar 
till bättre samarbete mellan kommuner i östra Mellansverige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen  
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: 
registrator.trf@sll.se (ange diarienummer TRN 2016-0047). 
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§ 149 Dnr 2016/00366  

Yttrande över remiss: Trafikförsörjningsprogram för 
Stockholms län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan med tillägget att 
yttrandet tillförs önskemål om utökad trafiktäthet till Bålsta samt minskad 
kostnad för Bålstatillägg.  

Sammanfattning  
Stockholms läns landsting har tagit fram ett nytt regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är 
länets viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. 
Programmet ska fastställa de långsiktiga målen för den regionala 
kollektivtrafiken. 

Trafikförsörjningsprogrammet utgår från visionen Attraktiv kollektivtrafik i 
ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest 
attraktiva storstadsregion. Visionen bryts ned i tre övergripande mål; ökat 
kollektivt resande, smart kollektivtrafiksystem och attraktiv region. Till 
varje övergripande mål hör tre nedbrutna mål med tillhörande måltal samt 
ansvariga aktörer.  

Trafikförsörjningsprogrammets målår är 2030 och dess målsättningar är 
synkroniserade med Stockholmregionens regionala utvecklingsplan 
(RUFS).  

Trafikförsörjningsprogrammet är på remiss till 30 september 2016. Håbo 
kommun har givits tillfälle att yttra sig på förslaget och yttrar sig enligt 
nedan. 

Håbo kommun angränsar till Stockholm län och trafikeras av 
pendeltågslinje 35 (Bålsta – Stockholm C – Västerhaninge/Nynäshamn) 
samt buss 579 (Bålsta – Sigtuna – Arlanda) som drivs i Stockholms läns 
landstings regi.  

Majoriteten av kommuninvånarnas kollektivtrafikresor sker med pendeltåget 
och tillika Stockholms läns landstings kollektivtrafik. Pendeltåget är 
avgörande för Håbo kommuns koppling till Stockholmsregionen. Mer än 
hälften av kommunens förvärvsarbetande befolkning har sin arbetsplats i 
Stockholms län och pendeltåget är oerhört viktigt för att tillgängliggöra en 
bred arbetsmarknad för kommunens invånare.  

Håbo kommun ser positivt på att trafikförsörjningsprogrammet 
uppmärksammar vikten av samarbete och länsöverskridande kollektivtrafik. 
En sömlös kollektivtrafik, som fungerar över administrativa gränser, krävs 
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för att uppnå trafikförsörjningsprogrammets såväl som RUFS:s 
målsättningar om en attraktiv och samtidigt hållbar storstadsregion.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Remiss, trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 

______________ 

Beslutet skickas till:  
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Trafikförvaltningen, Stockholm läns landsting registrator.tf@sll.se 
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§ 150 Dnr 2015/00221  

Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende 
köp av fastigheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på köp 
av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04 § 35.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta 
köpehandlingar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med 
övriga beslut 2016-04-04 § 35. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 
förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 
108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 
delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner 
kronor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 
53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 
har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 
ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 
miljoner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 
kraven på vidaredelegation.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige 2016-04-04 

______________ 
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§ 151 Dnr 2016/00295  

Anslutning till gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av motsvarande 
beslut i berörda kommuner, 
 
- bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala 
kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 
 
- anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, 
 
- anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 
 
- överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 
januari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam 
överförmyndarförvaltning, samt 
 
- godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndar-
förvaltning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdrag givet av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa 
om att Håbo kommun blir en del av den gemmensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län från och med januari 2017. Innan 
beslut i kommunstyrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun 
tillstyrkt en sådan hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo 
kommun att ingå i den gemensamma nämnden förrän efter nästa val till 
kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 januari 2019. Dock är det 
möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 
gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 
januari 2011. Parter var samtliga kommuner i Uppsala län förutom 
Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-kommun för den nya 
gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 
Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till 
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den nybildade nämnden, även om utfasningen skedde etappvis under 2011. 
Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-den för 
överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de 
deltagande kommunerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän 
som tar del av stöd från ställföreträdare. Ett annat mål var att samverkande 
kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella för-ändringar 
och volymökningar inom överförmyndarverksamheten.   

Beslutsunderlag 
Föräldrabalk (1949:381) 
Kommunallag (1991:900) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97    
 

______________ 
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§ 152 Dnr 2016/00407  

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uttalar att Håbo kommun ställer sig positiva till att 
bidra till finansiering av en gemensam nationell stödfunktion för utveckling 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.  

Sammanfattning  
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en skrivelse till landets 
kommunstyrelser i juni 2016 uttryckt ett önskemål om att landets kommuner 
ska vara med och finansiera en nationell stödfunktion på SKL för utveckling 
av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrund till detta önskemål är den 
statliga finansieringen av flera aktiviteter på SKL som syftar till att stötta 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör 
efter 2016. 

Syftet med den nationella stödfunktionen är att upprätthålla det arbete och 
att SKL i samråd med landsting, regioner och kommuner under åren 2017-
2018 arbetar farm en långsiktig plan för stöd till utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Ett fortsatt samarbete på nationell 
nivå kommer att underlätta det kommunala arbetet med att fortsätta att 
utveckla en evidensbaserad praktik. 

Socialförvaltningen ser det som angeläget att detta arbete kan fortsätta. På 
sikt kommer en mer kunskapsbaserad socialtjänst med all sannolikhet att 
leda till lägre kostnader och bättre stödinsatser för den enskilde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
SKL:s skrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
SKL, niklas.eriksson@skl.se 
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§ 153 Dnr 2016/00250  

Arkivreglemente för Håbo kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS 
1995/158, KF 1995-09-05 § 57.  

Sammanfattning  
Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 
arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens 
arkivorganisation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till 
arkivreglemente för Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare 
reglemente. Dessa punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån 
Riksarkivets föreskrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en 
uppdatering av reglementets layout har hänvisningar till lagstiftning 
aktualiserats. Även arkivreglementets språk- och begreppsapparat har 
reviderats för att göra reglementet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har 
också omarbetats till att vara teknikneutralt vilket till exempel är en 
förutsättning för e-arkiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Arkivreglemente för Håbo kommun 

______________ 
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§ 154 Dnr 2016/00323  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 år 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37 inkl. beslutsunderlag 

______________ 
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§ 155 Dnr 2016/00367  

Yttrande över remiss: Revidering av förbundsordning 
för Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar remissen utan erinran.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet har 2016-06-07 inkommit med en remiss gällande 
revidering av förbundets förbundsordning. Syftet med revideringen är 
främst att anpassa dokumentet till aktuellt lagstöd samt att göra nödvändiga 
förtydliganden inför kommande mandatperiod med hänsyn till den 
förestående regionbildningen. 

Förvaltningen har inga synpunkter på de förändringar som föreslås i 
remissen. Remissen föreslås därmed lämnas utan erinran.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Remiss 2016-06-07 inkl. bilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Uppsala län 
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§ 156 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges 
beslut 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej 
verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med 
dokumentnummer 67379.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 § 61 
om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då beslutet inte 
går att verkställa.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag 
till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-24 § 
93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma 
med en plan för verkställande av de fyra fullmäktigebeslut som 
återrapporterats tre år i följd utan att kunna verkställas. Detta redovisas i 
redovisningen av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 
kommande verkställighet med dokumentnummer 67379. I redovisningen 
bedömer förvaltningen att två av de fyra beslut som ska återrapporteras (KF 
2011-06-13 § 69 och KF 2012-11-12 § 114) nu är verkställda.  

Ett av besluten, beslutet om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen (KF 
2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas trots upprepade försök till att 
hitta en lämplig plats för banan i samråd med Slottsskogens samfällighet. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avskriva detta 
ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-
24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 
i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra 
sammanhang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till 
kommunstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande 
policys för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av 
ickekommunal verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke 
samtidigt som extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att 
projekt som annars inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en 
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fastställd policy för sponsring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis 
hantera denna typ av frågor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 
kommande verkställighet  
Kommunfullmäktige 2016-02-29 

______________ 
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§ 157 Dnr 2016/00398  

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja 
egenavgifterna för färdtjänst enligt följande: 

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 
att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 
till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har 
framkommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheter till besparingar inom hemtjänsten. En 
höjning av egenavgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20 

______________ 
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§ 158 Dnr 2016/00409  

Val av representanter till regionalt forum 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) till 
Håbo kommuns representanter i regionalt forum vid möte den 20-21 oktober 
2016.  

Sammanfattning  
Landstinget i Uppsala län har inkommit med information om den fortsatta 
regionbildningsprocessen. Under hösten 2016 kommer formerna för den nya 
regionens kommunala samråd att beslutas. Ett regionalt forum samt fyra 
samrådsorgan ska inrättas för att säkerställa ett fortsatt kommunal inflytande 
i regionala utvecklingsfrågor. 

Ett första möte med regionalt forum är utlyst till den 20-21 oktober. Där ska 
frågor kring forumets arbetsordning, ärendetyper, beredning av ärenden 
m.m. diskuteras. Håbo kommun behöver utse två representanter att delta i 
detta möte.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Skrivelse från landstinget 2016-07-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Landstinget Uppsala 
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§ 159 Dnr 2015/00020  

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi för Håbo 
kommun 2016-2025.  

Sammanfattning  
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 
tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 
kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 
näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 
arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 
inflyttning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

______________ 
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§ 160 Dnr 2016/00463  

Deltagande i Östhammars kommundag och 
Omvärldsdagen i Uppsala 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Carina Lund (M), Agneta Hägglund (S), 
Owe Fröjd (Båp), Leif Zetterberg (C) och Christian Nordberg (MP) deltar i 
Östhammars kommundag den 2 september 2016.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att alla ledamöter i kommunstyrelsen ska 
erbjudas möjlighet att delta i Omvärldsdagen Region Uppsala 

Sammanfattning  
Inbjudan har kommit att delta i Östhammars kommundag den 2 september 
2016. Likaså ordnas en Omvärldsdag för Region Uppsala den 5 december 
2016. Kommunstyrelsen har att fatta beslut om deltagare i dessa 
sammankomster.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledamöter 
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§ 161 Dnr 2016/00462  

Förändrad politisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande mandattid för 
kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott ändras till att upphöra 2016-
10-31.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och livsmiljöutskottets nuvarande 
beredningar och delegationer överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott 
från och med 2016-11-01.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om en förändrad politisk organisation, 
eftersom tekniska utskottet och kultur- och livsmiljöutskottet inte anses 
fungera optimalt. Detta då dessa utskott enbart har en beredande roll och 
inte fattar egna beslut samt har väldigt få ärenden att hantera. Därför 
föreslås nuvarande mandattid för kommunstyrelsens tekniska utskott och 
kultur- och livsmiljöutskott ändras till att upphöra 2016-10-31. Utskottens 
nuvarande beredningar och delegationer ska, enligt förslaget, överföras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-11-01.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar följande: 

Håboalliansens förslag: 

1. Kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag till beslut att förkorta 
mandattiden för kommunstyrelsens tekniska utskott att upphöra 2016-10-31.  

2. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut att förkorta 
mandattiden för kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott att upphöra 
2016-10-31. 

3. Kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag till beslut att tekniska 
utskottets nuvarande beredningar och delegationer överförs till 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-11-01. 

4. Kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut att kultur- 
och livsmiljöutskottets nuvarande beredningar och delegationer överförs till 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-11-01.   
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att det finns två förslag till beslut, 
arbetsutskottets förslag och yrkande från Christian Nordberg (MP).  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enigt arbetsutskottets 
förslag eller enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Christian Nordbergs (MP) yrkande.      

Reservation 
Owe Fröjd (Båp), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Eva Staake 
(S), Werner Schubert (S) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot 
beslutet.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kanslichefen 
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§ 162 Dnr 2016/00483  

Entledigande och nyval av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut § 175, KS 
2014/132 och entledigar samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-09-05.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande att utgöra ledamöter och 
ersättare från och med 2016-09-06 för perioden fram till och med 2018-12-
31. 

Ordinarie ledamöter  Ersättare 

Carina Lund (M), ordförande Christian Nordberg (MP) 

Leif Zetterberg (C)  Håkan Welin (L) 

Agneta Hägglund (S)  Owe Fröjd (Båp) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD)     

Sammanfattning  
Christian Nordberg (MP) väcker frågan om entledigande och nyval av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar: 

Håboalliansens förslag: 

1. Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut § 175, KS 
2014/132 och entledigar samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-09-05.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande att utgöra ledamöter och 
ersättare från och med 2016-09-06 för perioden fram till och med 2018-12-
31. 

Ordinarie ledamöter  Ersättare 

Carina Lund (M), ordförande Christian Nordberg (MP) 

Leif Zetterberg (C)  Håkan Welin (L) 
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Ledamot (S)   Ersättare (S) 

Ledamot (S) 

Ledamot (SD) 

Beslutsgång 1 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen kan besluta 
att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och finner att så sker. 

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: 

Ja-röst för att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Nej-röst för avslag till förslaget. 

Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg 
(C), Håkan Welin (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) och 
Michael Rubbestad (SD). 

Nej-röst avges av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S) och Owe Fröjd (Båp). 

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed 
entledigas samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.    

Ajournering 
Mötet ajourneras för partiöverläggningar och nomineringsarbete. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) nominerar följande personer: 

Ordinarie ledamöter  Ersättare 

Agneta Hägglund (S)  Owe Fröjd (Båp) 

Fredrik Anderstedt (S) 

 

 

Michael Rubbestad (SD) nominerar följande person: 
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Ordinarie ledamöter  Ersättare 

Michael Rubbestad (SD) -      

Beslutsgång 2 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen ska utse de 
nominerade personerna att utgöra ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 2016-09-06 fram till och med 
2018-12-31. Ordförande finner att så sker. 

Reservation 
Owe Fröjd (Båp), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Eva Staake 
(S), Werner Schubert (S) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot 
beslutspunkt 1. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Förtroendemannaregister 
Löneadministration 
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§ 163 Dnr 2015/00105  

Biblioteksplan 2016-2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar ”Kunskap, demokrati, bildning - 
biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019”.  

Sammanfattning  
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har 
utarbetat förslag till biblioteksplan i dialog med avdelningen kultur- och 
livsmiljös medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar 
(särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, 
företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, 
synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och 
utformning av målområden och strategier 

Beslutsunderlag 
Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 
2019 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(64) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-09-05  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 164 Dnr 2016/00282  

Taxor och avgifter inom Kultur- och livsmiljö  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen då nya 
uppgifter framkommit och mer diskussion behövs innan beslut fattas.  

Sammanfattning  
Taxor och avgifter för användningen av kommunens olika lokaler har inte 
justeras sedan 2010. En justering av taxor och avgifter behöver göras. Vid 
en jämförelse med intilliggande kommuner är utdebiteringen låg. En 
justering av framför allt taxorna för användningen av idrottslokaler och 
planer att medföra en ökad tillgänglighet. En höjning av taxorna syftar till 
att stävja en överkonsumtion, det lönar sig att boka av de tider som man inte 
har för avsikt att använda. De nya taxorna och avgifterna träder i kraft den 1 
januari 2017. 

Justeringarna omfattar även taxor och avgifter inom 
biblioteksverksamheten. Nya tjänster och produkter har tillkommit.   

Beslutsunderlag 
Förslag till taxor och avgifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras då nya uppgifter 
framkommit och mer diskussion behövs innan beslut fattas.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande. I det fall 
kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet yrkar Hägglund istället avslag 
till liggande förslag.   

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner då att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Övriga yrkanden faller därmed utan prövning.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
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§ 165 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen då nya 
uppgifter framkommit och mer diskussion behövs innan beslut fattas.  

Sammanfattning  
Det nu gällande regelverket för föreningsbidrag har funnits sedan 2008 (KF 
2008-12-15, dnr 2008/23) och är i stort behov av uppdatering. 
Föreningslivet ser annorlunda ut nu och förändringar sker ständigt. 
Bidragsbestämmelserna har en tydlig satsning på barn och ungdomar, 
särskilt åldersgruppen 13-19 år samt att aktivet och utveckling ska 
uppmuntras. Beräkningskoefficienten förändras, vilket medför att värdet på 
varje aktivitetstillfälle ökar i värde.     

Sedan ärendet togs upp i kultur- och livsmiljöutskottet 2016-05-11 har 
förvaltningens förslag till bestämmelser för föreningsbidrag reviderats så att 
belopp avseende aktivitetsbidrag per sammankomst har lagts in i 
dokumentet. Likaså har belopp för bidrag till pensionärsföreningarna 
fastställts i dokumentet.  

Beslutsunderlag 
Bidragsregler för föreningar i Håbo kommun, daterad 2016-04-29, reviderad 
2016-08-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras då nya uppgifter 
framkommit och mer diskussion behövs innan beslut fattas.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande. I det fall 
kommunstyrelsen avslår återremissyrkandet yrkar Hägglund istället avslag 
till liggande förslag.           

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen ska 
återremittera ärendet eller avgöra ärendet idag och finner då att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Övriga yrkanden faller därmed utan prövning.      

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
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§ 166 Dnr 2015/00334  

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans 
idrottshall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall. I medborgarförslaget 
föreslås ett antal förbättringsåtgärder för Gransäterskolans idrottshall för att 
denna bättre ska kunna användas till handbollens verksamhet. Förvaltningen 
arbetar redan för att utföra några av dessa: att fräscha upp sittplatserna och 
måla om entrén. Likaså byts luftfilter ut regelbundet  i enlighet med 
förslaget. För övriga renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget, 
finns för närvarande inga resurser, utan dessa behov får finnas med i 
planering för eventuella framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 
och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen 
bedömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken 
inte ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottslärarnas kontor på 
befintlig plats. Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av 
hallen med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför 
kostnadskrävande insats för att vara lämplig. Handbollsföreningens behov 
får i detta fall istället beaktas vid planering av framtida nya hallar.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 167 Dnr 2016/00438  

Uppsägning av hyreskontrakt för förråd på Backvägen, 
Bålsta 2:295 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att hyreskontraktet ska sägas upp enligt 
gällande villkor.  

Sammanfattning  
Fastighetsenheten har sedan 2013 hyrt in ett förråd på fastigheten Bålsta 
2:295 från Håbohus AB. Detta förråd har nyttjats av föreningar. Enheten för 
föreningar på Kultur och Livsmiljö har bett fastighetsenheten att säga upp 
denna lokal eftersom de inte längre har något behov av det.  

Fastighetsenheten ser inte heller att denna lokal behövs för annan 
verksamhet. Enligt gällande hyresavtal med Håbohus AB är det tre 
månaders löpande uppsägningstid vilket i sak innebär att hyreskontraktet 
upphör vid det månadsskifte som infaller tre månader efter gjord 
uppsägning. Utgående hyra till Håbohus AB är cirka 14 316 kronor per år 
och ytan uppgår till 22 kvm.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsenheten 
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§ 168 Dnr 2016/00439  

Omfördelning av investeringsmedel för nytt brandlarm 
på Gröna Dalenskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att medel för nytt brandlarm i Gröna 
Dalenskolan omfördelas inom fastighetsenhetens investeringsbudget med 
800 000 kronor.  

Sammanfattning  
Enligt beslutad budget för 2016 är 500 000 kronor avsatta för renovering av 
brandlarmet i Gröna Dalenskolan. Inför budgetarbetet våren 2014 var inte 
de nya kraven, som kom att gälla från hösten 2015, fullständigt kända. 
Infordrad offert har beaktat dessa nya krav vilket medfört att kostnaden är 
1 300 000 kronor i stället för budgeterade 500 000 kronor. Medel 
motsvarande 800 000 kronor saknas därmed för detta projekt.  

Eftersom simhallens status pekar mot att denna byggnad bör ersättas inom 
en femårsperiod, så kommer fastighetsenheten under 2016 inte att upparbeta 
alla medel som här tilldelats för renovering. Fastighetsenheten avser att 
inom befintlig investeringsram omfördela medel, 800 000 kronor, från 
projekt simhallsrenovering till projekt rörande brandlarmanläggning Gröna 
Dalenskolan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
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§ 169 Dnr 2016/00484  

Överklagande av dom i mål M 11525-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Håbo kommun överklagar domen om inrättande av industrihamn i 
Kalmarviken. Som grund för överklagandet skall särskilt framhållas den 
ansökan om upprättande av Vattenskyddsområde som kommunen ansökt 
om till Länsstyrelsen 2009, och som ännu inte behandlas av Länsstyrelsen. 
  
2. Kommunstyrelsen delegerar till Kommunstyrelsens ordförande att efter 
samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut och godkänna 
utformningen av överklagandet.    

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) lyfter frågan om överklagande av Miljööverdomstolens 
dom i mål M 11525-15 gällande NCC:s ansökan om tillstånd till hamn- och 
krossverksamhet i Toresta.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar: 

1. Håbo kommun överklagar domen om inrättande av industrihamn i 
Kalmarviken.Som grund för överklagandet skall särskilt framhållas den 
ansökan om upprättande av Vattenskyddsområde som kommunen ansökt 
om till Länsstyrelsen 2009, och som ännu inte behandlas av Länsstyrelsen. 
  
2. Kommunstyrelsen delegerar till Kommunstyrelsens ordförande att efter 
samråd med Kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut och godkänna 
utformningen av överklagandet. 

Michael Rubbestad (SD) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe 
Fröjds (Båp) yrkande.      

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 170 Dnr 69520  

Harmonisering av parkeringstider 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag 
om en harmonisering av kommunens parkeringstider.      

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om en översyn och harmonisering av 
parkeringstiderna i kommunen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till förvaltningen att 
återkomma med förslag om en harmonisering av kommunens 
parkeringstider. Detta med motiveringen att det idag är olika parkeringstider 
utanför olika köpmän och serviceföretag vilket leder till 
konkurrensnackdelar mellan kommunens företag.     

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Tekniska avdelningen 
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