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Tid och plats Kl. 09:00 torsdagen den 8 september 2016, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 
Birgitta Persson, Bålsta Företagarförening 
Mats Mattsson, Bålsta Företagarförening 
Ulrika Adolfsson, ersätter Harry Lövstav, Bålsta Handel 
Petra Forsström, HQF 
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Birgitta Persson 

Tid och plats Tisdagen den 13 september 2016, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 22-27 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Birgitta Persson 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 22   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  
Ulrika Adolfsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt vid dagens 
sammanträde i Harry Lövstavs ställe.  

Petra Forsström adjungeras in för resterande delen av mandatperioden som 
representant för HQF, Håbo Qvinnors Företagsnätverk.  

Birgitta Persson väljs till justerare av dagens protokoll och dagordningen 
fastställs.   
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§ 23   

Information från kommundirektör 

Sammanfattning  
Per Nordenstam, kommundirektör, informerar om följande:  

Status Håbo Marknads AB 
Förslaget om att avveckla Håbo Marknads AB har varit uppe i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, där man beslutade att istället utreda 
möjligheten till en koncernbildning med fastighetsbolag, marknadsbolag 
och bostadsbolag samt eventuellt den tekniska verksamheten. Per Andersson 
är för närvarande tillförordnad VD för Håbo Marknads AB och rekrytering 
av VD ska påbörjas.  

Ombildning till region uppsala 
Regionförbundet Uppsala län ska ombildas och slås samman med 
landstinget från 2017 Då bildas Region Uppsala som hanterar alla frågor 
som landstinget och regionförbundet hittills.  

Remiss om tre nya län 
Regeringen föreslår att tre nya län ska bildas. Förslaget innebär att Region 
Uppsala upphör från och med 2019 och ersätts av Svealands län bestående 
av närmare 60 kommuner. Kommunen ska yttra sig i frågan under oktober.  

Översiktsplanen 
Inom en månad kommer underlag för den nya översiktsplanen vara klart för 
presenteras för politiken. Därefter ställs det ut på granskning för 
allmänhetens synpunkter. Översiktsplanen gestaltar kommunen år 2050.   

Samarbete mellan politiker och tjänstemän 
Kommunen kommer att införa en ny typ av ärenden - beredningsärenden - 
på kommunstyrelsens sammanträden. Detta för att lyfta frågor till politiken 
och diskutera dessa innan beslut ska fattas i syfte att stärka samspelet mellan 
tjänstemän och politiker.  

Icas nyetablering 
Ica intresserade av att etablera en Ica Maxibutik i Bålsta och föreslår en 
placering där nuvarande idrottsplats ligger. Tidigare har även placering vid 
Draget diskuterats. Vikten av att inte Bålsta centrum dör ut om Ica flyttar 
poängteras av flera i näringslivsrådet.  

Nytt landmärke 
En markanvisningstävling har hållits för byggandet av Bålstas nya 
landmärke. Håbohus förslag vann. Förslaget var ett 17 våningars trähus där 
översta våningen är öppen för allmänheten och handel finns i bottenplanet.  
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§ 24   

Information från Näringslivet 

Sammanfattning  
Birgitta Persson rapporterar följande från Bålsta Företagarförening:  
Föreningen har länge försökt nå ut med dialog gentemot företagarna och 
börjar nu se resultatet av detta genom att företagare själva tar kontakt med 
föreningen. Under året har föreningen bland annat haft en HLR-utbildning, 
presenterat företagare i näringslivsbilaga och initierat samarbete med HQF. 
Bålsta Företagarförening är också samarbetspartners till Håbomässan 12-13 
maj 2017.  

Föreningens medlemmar efterfrågar information från kommunen om vad 
som hände med det integrationsprojekt som tidigare diskuterats i rådet. 
Kommundirektör Per Nordenstam tar med sig frågan till nästa sammanträde.  

Bålsta Företagarförening efterfrågar också information från politikerna, i 
samband med ett frukostmöte om hur man vill förbättra kommunens 
företagsklimat. 

Petra Forsström lämnar följande information från HQF: 
Även HQF märker att allt fler företagare självmant söker upp föreningen 
istället för att föreningen är den uppsökande.  

HQF har också ett kommande event på Bålsta centrums shoppingkväll den 
26 oktober för att ytterligare nå ut. Likaså har föreningen haft ett reportage 
med Magasin Bålsta.  
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§ 25   

Skyltning (ljusskylt och infotavla) 

Sammanfattning  
Näringslivsrepresentanterna efterfrågar information om status för ljustavlan, 
som tidigare diskuterats i rådet och informerar även om att 
informationstavlan med företagsinformation som ligger intill är dåligt 
uppdaterad.  

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om att det är Håbo Marknads 
AB som har avtal med företaget som äger ljustavlan. Marknadsbolaget har 
haft kontakt med företaget för att se över möjligheten att köpa tavlan, men 
har inte nått något resultat. Agneta Hägglund (S) tar med sig frågan för att 
aktualisera den i styrelsen i Håbo Marknads AB. Likaså tar Agneta 
Hägglund (S) med sig frågan om den dåligt uppdaterade informationstavlan.  
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§ 26   

Handläggningstid Bygglov 

Sammanfattning  
Representanterna för näringslivet frågar om handläggningstiderna för 
bygglov som, enligt uppgift, är för lång.  

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om läget: Lagstiftningen säger 
att bygglov ska beslutas inom tio veckor. År 2014 fick 72% beslut om 
bygglov inom 10 veckor. 2015 hade den siffran förbättrats till 91 %. I mars 
2016 fick 78 % beslut om bygglov inom 10 veckor. Denna siffra väntas 
dock bli bättre under resterande delen av året. Eftersom 
bygglovsverksamheten var underbemannad under våren och våren också är 
en period när många söker bygglov har detta påverkat statistiken negativt. 
Nu har kommunen åter full bemanning när det gäller handläggning av 
bygglov och när året är slut förväntas det totala resultatet vara bättre.  
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§ 27   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  
Följande övriga frågor diskuteras vid sammanträdet:  
Kiosken vid Kalmarsands badplats kom igång sent för säsongen på grund av 
oklarheter kring möjligheten att arrendera kiosken.  

Det behövs bättre skyltning över vattendjupet på bryggorna vid 
Kalmarsands badplats 

Problematiken med kanadagäss vid Kalmarsand har minskat på grund av 
avskjutning.  

Minigolfbanan i Bålsta ägs av Knarrbacken som dock inte gör något åt 
banorna. Minigolfbanor etc. finns också med i planarbetet för Gröna Dalen.  
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