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Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 
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Fred Rydberg (KD) § 73 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Jonas Eliasson, kanslichef 

Johan Utter, kommunsekreterare 

Vipul Vithlani, ekonomichef 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef §§ 58-67, 73 

Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef §§ 58-67, 73 

Sara Veidemann, mark- och exploateringsingenjör §§ 58-59 

Elin Brattström, samhällsplanerare §§ 58-59 

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare §§ 58-59  

Emma Zetterman, planarkitekt § 61 
 

  

Justering  

Justerare Owe Fröjd (Båp) 
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§ 58 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Owe Fröjd (Båp) till justerare av 
dagens protokoll. Justeringen äger rum tisdagen den 11 april kl. 15:00 i 
kommunalrådets rum. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning utan 
ändringar.      

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott kontrollerar närvaron, utser en justerare att 
jämte ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för 
dagens sammanträde.      

______________ 
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§ 59 Dnr 74277  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge plan- och 
utvecklingsavdelningen i uppdrag att ansöka om prövningstillstånd hos 
Mark- och miljööverdomstolen avseende detaljplan Logistik Bålsta, 
kvarter 3.      

Sammanfattning  

Plan- och utvecklingsavdelningen lämnar följande information: 

 Översiktlig genomgång görs av inkomna synpunkter efter samrådet 
gällande översiktsplanen. 

 Information ges om byggetableringar vid Väppeby äng. 
 Detaljplanen för Vibyskolan är redo för att skickas ut på granskning. 

Ärendet tas upp till politisk behandling på kommunstyrelsen. 
 Information ges om inkommen förfrågan om markanvisning för skola, 

förskola och äldreboende från Raul Wallenbergskolan. Ärendet tas upp 
som ett förberedande ärende så snart mer information finns. 

 Information ges om pågående förhandling med Tennisklubben avseende 
arrenden. 

 Rapport ges om meddelad dom gällande detaljplan Logistik Bålsta, 
kvarter 3. Detaljplanen upphävs av Mark- och miljödomstolen och 
förvaltningen ber om ett uppdrag att ansöka om prövningstillstånd i 
högre instans.  

Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information: 

 Statusrapport ges om rekryteringsläget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 60 Dnr 2016/00633  

Planbesked för Dyarne 6:2 och 6:3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för Dyarne 6:2 och 6:3 
enligt inlämnad ansökan. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 15 680 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa.      

Sammanfattning  

En ansökan om planbesked för fastigheterna Dyarne 6:2 och 6:3 har 
inkommit till kommunen med förfrågan om en relativt omfattande 
exploatering i form av flerbostadshus. Fastigheterna är idag bebyggda i form 
av två envånings radhuslängor med garage respektive en enfamiljsvilla. I 
ansökan framförs önskemål om utökad byggrätt för att kunna uppföra 
flerbostadshus i fem till sex våningar om cirka 100 lägenheter, lokaler för 
centrumändamål samt en förskola i bottenvåning.  

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska kommunen efter en ansökan om 
planbesked för ett visst område lämna besked om när och om en ny 
detaljplan kan vara aktuell. De aktuella fastigheterna omfattas av gällande 
fördjupad översiktsplan för Bålsta (FÖP 2010) samt en detaljplan med 
byggrätt för småhus och industri.  

Kommunen har i ett förslag till ny översiktsplan föreslagit att 
markanvändningen på sikt ska kunna förändras från nuvarande småhus och 
industri till bostäder, hantverk och handel. Förslaget har varit ute på samråd 
men kommer först efter utställning kunna antas av Kommunfullmäktige och 
ligga till grund för detaljplaneläggning.  

Skäl för beslut 
Avgörande skäl för att för närvarande inte upprätta en ny detaljplan för 
denna del av Dyarne-området är att förslaget förutsätter att området planeras 
i ett sammanhang. 

Av största vikt är att en ny detaljplan bör föregås av en samordnad planering 
för ett större område i form av ett planprogram. Det område som bör 
studeras i ett sammanhang är hela Dyarne-området som utgör en entré till 
Bålsta via Stockholmsvägen. I den studien bör också området på andra sidan 
Stockholmsvägen, mellan Kalmarrondellen och Tvåhusplanen, inkluderas. 
Utvecklingen på vardera sida om Stockholmsvägen bör samspela för att 
utgöra en attraktiv entré till Bålsta söderifrån.  

Ett planprogramarbete bör inte påbörjas innan beslut tagits beträffande ny 
översiktsplan. (Se Förslag till ny översiktsplan.      
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Beslutsunderlag 

- Ansökan, inkommen 2016-11-18 
- Översiktskarta 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-27      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

______________ 
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§ 61 Dnr 2017/00221  

Detaljplan för Smultronstället 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för Smultronstället, Bålsta. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för Smultronstället enligt 5 kap. 11§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).  

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

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny trafikplats i korsningen 
Centrumleden-Kraftleden-Kalmarleden. Bygglovsansökan för att placera en 
mast i området har inkommit och placering av denna studeras inom arbetet 
med detaljplanen. Även för närlivsbutiken Smultronstället har en ansökan 
om bygglov inkommit som ska utredas i och med detaljplanearbetet. I 
planarbetet ska även förskolan Annehills utvecklingsbehov tas med för att 
möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad. De bostadsområden som ligger 
i det icke planlagda området som tidigare nämnda åtgärder tas med i planen.  

Bostadsområdena planläggs utifrån den utbyggnad som redan skett och hur 
mycket mer det är rimligt att de enskilda fastighetsägarna kan bygga till. 
Om kompletteringar ska göras inom villabebyggelsen ska denna göras med 
varsamhet och föregås av utredning av den tätortsnära naturen. Den nya 
trafiklösningen innebär en ny sträckning för Centrumleden. Där vägen går 
idag skapas då en yta som skulle kunna vara lämplig för exploatering, vilket 
också studeras i detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

- Start PM, Detaljplan för Smultronstället  
- Tjänsteskrivelse 2017-03-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

- Avvakta tills motionerna om minigolfbanan och hastighetsdämpande 
åtgärder på Kraftleden är besvarade. 

- Samråd med räddningstjänsten om eventuella konsekvenser av fysiska 
hinder och ny vägsträckning. 

- Budget skall upprättas och redovisas. 
- Komplettera med en idéskiss som visar kommande bebyggelse, 

trafikplats och nya vägsträckningar.     
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Beslutsgång 1 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om ärendet ska återremitteras 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande eller avgöras idag och finner då att ärendet 
ska avgöras idag.  

Omröstning begärs.     

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att ärendet 
ska avgöras idag och Nej-röst för att ärendet ska återremitteras enligt Owe 
Fröjds (Båp) yrkande. 

Ja-Röst avges av: Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C) och Michael 
Rubbestad (SD). 

Nej-röst avges av: Owe Fröjd (Båp) och Fredrik Anderstedt (S). 

Med 3 Ja-röster och 2 Nej-röster har kommunstyrelsens arbetsutskott 
avgjort att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.     

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet.      

______________ 
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§ 62 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 27 mars 2017.       

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217, att 
projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 
för beslut.  

Förvaltningen redovisar pågående program- och detaljplaneuppdrag i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017, § 13. De 
revideringar som i övrigt har gjorts handlar om justering av tidplaner samt 
uppdatering av skede och status för några uppdrag.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 
tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 
Allteftersom exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill etablera 
sig i Håbo kommun, nya uppdrag beslutas samt att detaljplaner vinner laga 
kraft justeras, prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

I projektprioriteringslistan redovisas samtliga planprojekt. De planärenden 
som för närvarande befinner sig i intensivt skede är Dragelund, 
Kyrkcentrum, Viby skola, Resecentrum, Björkvallen, Katrinedal, Tvåhus, 
Kalmarsand och S:t Eriks. 

Förändringar som skett sedan kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 
berör främst mindre justeringar av tidplaner och status. Exempelvis har 
samrådet för planprogrammet för Dragelund flyttats fram till november och 
samrådet för Skogsbrynet till september. För Skogsbrynet beror det på 
kapacitetsbrist hos våra ramavtalade konsulter, där högre prioriterade planer 
går före. Kommande byggnation av förskolan påverkas inte av den 
förändrade tidplanen. För Dragelund är trafikfrågan fortsatt under utredning 
och med en förskjutning tas samtidigt höjd för bedömd kapacitetsbrist 
resursmässigt även framöver. Vidare har överklagandetiden för detaljplan 
för kvarter 3 inom Bålsta Logistik kortats ned till april, då mark- och 
miljödomstolen förväntas meddela dom. 

Rådande resursläge inom plan- och utvecklingsavdelningen, tekniska 
avdelningen samt externt hos konsulter och vid Länsstyrelsen påverkar 
förutsättningarna att aktivt arbeta med program- och detaljplaneuppdrag. 
För närvarande pågår rekrytering av projektledare, byggprojektledare, 
planarkitekt, planingenjör och samhällsplanerare till avdelningen. Innan 
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dessa tjänster är tillsatta finns inte förutsättningar för att arbeta med samtliga 
prioriterade ärenden i den takt som vore önskvärt. I någon mån kan egna 
personella resurser ersättas med konsulter, vilket avses göras i vissa 
ärenden. Kommunens roll i myndighetsutövningen och som beställare av 
konsulttjänster kräver samtidigt egna resurser från kommunens olika 
kompetensområden.   

Beslutsunderlag 

- Förslag till projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag, daterad den 27 mars 2017 

- Tjänsteskrivelse 2017-03-27     
______________ 
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§ 63 Dnr 2017/00278  

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - Stadsmiljöavtal 
2017, investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik 
eller cykel 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 
senast den 13 april ansöka om bidrag från stadsmiljöavtal till åtgärder på 
det kommunala cykelvägnätet samt en ny vänthall vid 
busstationen/järnvägsstationen.   

Sammanfattning  

Kommuner och landsting kan hos trafikverket söka stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen 
(2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet uppgår till 
2,75 miljarder kronor under perioden 2015-2018. 

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa 
förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med 
kollektivtrafik eller cykeltrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva 
lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja 
innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik 
eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer 
genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. 

Som motprestation ska kommunen eller landstinget åta sig att genomföra 
andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat 
bostadsbyggande. Det kan handla om: 

 Planer för bebyggelse som ligger centralt, kollektivtrafiknära och 
funktionsblandat. 

 Utbyggnad av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik utöver det 
som medfinansiering söks för. 

 Utformning av gator och hastighet på gator i staden anpassade för 
gående, cyklister och kollektivtrafik. 

 Parkeringsstrategi, parkeringstal och avgifter i syfte att minska 
biltrafiken i staden. 

Ett annat exempel på motprestation är Mobility management-åtgärder för att 
öka andelen resande med kollektivtrafik, cykel och gång. 
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Den sökandes motprestationer bör till omfattning svara mot de åtgärder som 
stöd söks för. Åtgärder och motprestationer bör samlat ta ett helhetsgrepp 
för att främja en hållbar stadsmiljö. 

Motprestationer i form av gång- och cykelvägar, parkeringsstrategier, annan 
kollektivtrafik och så vidare ska vara slutförda senast under 2018. 
Motprestationer i form av bostadsbyggande behöver inte vara slutfört under 
2018, men detaljplan ska vara antagen senast under 2018 och det ska framgå 
i ansökan när bostäderna är inflyttningsklara. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och menar att Håbo 
kommun bör vara berättigad till stödet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt punkt 13.3 i kommunstyrelsens 
delegationsordning rätt att besluta om söka bidrag till kommunstyrelsens 
verksamheter från staten, EU och andra organisationer. Således föreslår 
förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förvaltningen 
uppdras att senast den 13 april ansöka om bidrag från stadsmiljöavtal till 
åtgärder på det kommunala cykelvägnätet samt en ny vänthall vid 
busstationen/järnvägsstationen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-03-28   
______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 64 Dnr 2017/00277  

Reviderad timtaxa i Plan- och bygglovstaxan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige reviderar timtaxan i gällande plan- och 
bygglovtaxa till 1 150 kr per timme, enligt bygg- och miljönämndens 
förslag.   

Sammanfattning  

Gällande plan- och bygglovtaxa antogs den 19 december 2011 och den 
innehåller bland annat en konstruktion för en timtaxa kopplat till 
myndighetsutövning inom verksamheten för planering och bygglov. 
Konstruktionen i tabellen utgår från de i ärendet ingående tjänstemännens 
olika lönenivåer vilket idag anses otidsenligt. Dessutom bör timtaxan 
justeras för att uppnå bättre täckningsgrad för verksamhetens kostnader.  

I syfte att ta fram den nya timtaxan har utgångspunkten varit Sveriges 
Kommuner och Landstings senaste rekommenderade modell. Bygg- och 
miljöförvaltningen har med den som grund kommit fram till en föreslagen 
ny timtaxa om 1 150 kronor. 

Nu gällande timtaxa är uppbyggd enligt följande princip: 

Löneintervall  Timpris 

-21 999 kr   600 kr/tim. 
22 000-27 999 kr 700 kr/tim. 
28 000-33 999 kr 800 kr/tim. 
34 000-39 999 kr 900 kr/tim. 
40 000-45 900 kr 1 000 kr/tim. 
46 000 kr   1 200 kr/tim. 

Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 juni 2017.   

Beslutsunderlag 

- Bygg- och miljönämnden 2017-02-28 § 22 
- Plan- och bygglovtaxa 2011-08-18 
______________ 
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§ 65 Dnr 2017/00275  

Försäljning av tomtmark, Eneby 1:449, Svarta Lutan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till köpeavtal för 
Eneby 1:449.   

Sammanfattning  

Ett köpeavtal mellan säljaren Håbo kommun och köparen Genushus AB har 
upprättats i syfte att överlåta fastigheten Eneby 1:449 till köparen för en 
köpeskilling om 2 050 000 kronor. Genushus AB har lämnat högsta bud i 
den budgivning som skett för tomterna vid Svarta lutans väg genom 
mäklaren Svensk fastighetsförmedling.   

Beslutsunderlag 

- Köpekontrakt för Eneby 1:449 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-28   
______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Svensk fastighetsförmedling, johannes.karlsson@svenskfast.se 
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§ 66 Dnr 2017/00274  

Försäljning av tomtmark, Eneby 1:448, Svarta Lutan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till köpeavtal för 
Eneby 1:448.   

Sammanfattning  

Ett köpeavtal mellan säljaren Håbo kommun och köparen Genushus AB har 
upprättats i syfte att överlåta fastigheten Eneby 1:448 till köparen för en 
köpeskilling om 1 840 000 kronor. Genushus AB har lämnat högsta bud i 
den budgivning som skett för tomterna vid Svarta lutans väg genom 
mäklaren Svensk fastighetsförmedling.   

Beslutsunderlag 

- Köpekontrakt för Eneby 1:448 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-29   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Svensk fastighetsförmedling, johannes.karlsson@svenskfast.se 
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§ 67 Dnr 2017/00273  

Försäljning av tomtmark, Eneby 1:447, Svarta Lutan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till köpekontrakt för 
Eneby 1:447.   

Sammanfattning  

Ett köpekontrakt mellan säljaren Håbo kommun och köparen Genushus AB 
har upprättats i syfte att överlåta fastigheten Håbo Eneby 1:447 till köparen 
för en köpeskilling om 1 970 000 kronor. Genushus AB har lämnat högsta 
bud i den budgivning som skett för tomterna vid Svarta lutans väg genom 
mäklaren Svensk fastighetsförmedling.   

Beslutsunderlag 

- Köpekontrakt för Eneby 1:447 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-29   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Svensk fastighetsförmedling, johannes.karlsson@svenskfast.se 
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§ 68 Dnr 2016/00674  

Svar på motion: Fritidsbank 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att verka för att en fritidsbank införs i kommunen.    

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion om att Håbo kommun ska 
verka för att en fritidsbank införs. Detta för att underlätta för 
kommuninvånarna att komma igång med olika idrotter.  

En fritidsbank fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidssaker, 
där alla gratis kan låna utrustning under 14 dagar. Utrustningen som lånas ut 
skänks till fritidsbanken, huvudsakligen från privatpersoner som inte längre 
har behov av sin idrottsutrustning. Ofta inrättas fritidsbanker i samarbete 
mellan kommuner och lokala föreningar. Konceptet innebär att alla ska få 
låna, att det inte ska kosta något att låna, samt att det ska vara fokus på 
miljö. Fritidsbanker har redan införts i flera svenska kommuner.  

Förvaltningen bedömer att en fritidsbank är ett bra initiativ som ger fler 
personer, oaktat ekonomiska förutsättningar, möjlighet att prova på och 
börja med nya idrotter. Likaså är en fritidsbank bra ur miljösynpunkt, då 
gamla saker återvinns, vilket också är förenligt med kommunens vision om 
det hållbara Håbo.   

Mycket av arbetet med att driva en fritidsbank handlar om att säkerställa den 
skänkta utrustningens kvalitet. Utöver detta behöver givetvis en lokal för 
ändamålet finnas och det måste klargöras vem som ska ansvara för driften 
av fritidsbanken. Förvaltningen bedömer därför att formerna för en 
fritidsbank behöver utredas vidare, för att se över om man exempelvis kan 
arbeta tillsammans med föreningar eller daglig verksamhet för att sköta 
driften, liksom för att se över lokalfrågan. Ett samarbete med återvinningen i 
sammanhanget kan också vara rimligt, då mycket material kommer in dit. 
Det kan också finnas en del utrustning knuten till vissa föreningars 
verksamheter. 

Genom den vidare utredning som föreslås ovan kan arbetet med att på sikt 
införa en fritidsbank påbörjas. Därmed föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till kommunstyrelsen att 
verka för att en fritidsbank införs i kommunen.    

Beslutsunderlag 

- Motion 2016-12-12 
- Tjänsteskrivelse 2017-01-23  ______________ 
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§ 69 Dnr 2015/00319  

Svar på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande.   

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion med 
förslaget att den avgift som tas ut av brukare av trygghetslarm ska avskaffas. 
Detta då motionärerna anser att många pensionärer inte har inkomst nog att 
betala avgiften och då väljer att avstå från trygghetslarm.  

Motionen behandlades av fullmäktige 2015-11-16 § 79 och överlämnades 
då till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan via 
delegationsbeslut remitterat motionen vidare till vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. Ärendet behandlades i nämnden 2016-12-06 § 79. 

Av nämndens yttrande framgår i korthet att kostnaden för trygghetslarm i 
Håbo kommun en del av maxtaxan, vilket innebär att det för hemtjänst, 
inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad (år 2016). Håbo 
har 200 kr i avgift, vilket år 2014 var den vanligaste nivån i kommunsverige 
enligt en studie från SKL. Något som skiljer ut Håbo kommun från många 
andra är däremot den mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. 
Detta innebär utmaningar för äldreomsorgen avseende såväl bemanning och 
kvalitet som ekonomi.  

Avskaffande av avgiften skulle leda till minskade intäkter för nämnden med 
ca 360-400 tkr i direkta och indirekta effekter. En minskning av intäkterna 
skulle alltså riskera att leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen. För personer 
med liten eller ingen betalningsförmåga finns dessutom möjlighet till full 
avgiftsreducering. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 2017-01-31 § 20 återremitterades 
ärendet för inhämtande av yttrande från kommunala pensionärsrådet och 
handikapprådet. Båda rådens arbetsutskott behandlade remissen vid 
sammanträden 2017-03-01. Ingen av råden har valt att yttra sig. 
Pensionärsrådet framhäver att de inte har hört talas om att någon brukare ska 
ha svårt att betala den avgift som finns. Handikapprådet anser att avgiften är 
rimlig. 

Kommunstyrelsens förvaltning står fast vid sin tidigare ståndpunkt och 
föreslår därmed att motionen ska avslås.    

Beslutsunderlag 

- Motion 2015-11-10 
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- Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-09 § 79 
- Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-03-01 § 14 
- Kommunala handikapprådets arbetsutskott 2017-03-01 § 2 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-16   

______________ 
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§ 70 Dnr 2017/00151  

Svar på motion: Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till det arbete 
som redan pågår och under förutsättning att budgetmedel tilldelas. 
Verkställigheten hanteras i det pågående ärendet 2015/248.    

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att ersättningsplan/planer för Björkvallen 
skyndsamt ska färdigställas i samarbete med berörda föreningar. Förslaget 
remitterade 2017-02-27 § 30 från fullmäktige till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förvaltningen konstaterar att det redan föreligger ett ärende om 
ersättningsplan för Björkvallen med diarienummer 2015/248. I 
tjänsteskrivelse 2015-09-25 föreslog förvaltningen i det ärendet att en 
ersättningsplan skulle projekteras och tas med i investeringsbudgeten för år 
2017.  

Efter att ha passerat tekniska utskottet återremitterades ärendet av 
kommunstyrelsen 2015-10-26. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att en 
arbetsgrupp skulle bildas med representanter från tekniska avdelningen, 
kultur och livsmiljö samt Håbo FF för att diskutera vilken som är den bästa 
lösningen. Arbetsgruppen skulle bl.a. undersöka möjligheten till en 
tältlösning och möjligheten att söka medel från allmänna arvsfonden. 

Processen kring detta är i full gång. Förvaltningen har haft flera möten med 
Håbo FF och andra aktörer för att finna den bästa lösningen. I dagsläget har 
en etablering inom Futurum-området bedömts mest lämplig och detta är 
också något som förespråkas av Håbo FF. När det gäller tidplan så är 
förvaltningens uppfattning att en projektering borde kunna hinnas med 
under innevarande år med byggnation i början av 2018. Detta skulle 
innebära att Björkvallen kunde lämnas under hösten 2018. Den bedömda 
tidsplanen är preliminär. 

Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen bifall till motionen 
med hänvisning till att motionärernas förslag redan är på väg att 
genomföras.      

Beslutsunderlag 

- Motion 2017-02-22 
- Kommunstyrelsen 2015-10-26 § 169 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-14   ______________ 
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§ 71 Dnr 2017/00052  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 4 år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 år 2016. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

- Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 7 
- Socialnämnden 2017-01-17 § 5 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-15   

______________ 
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§ 72 Dnr 2017/00262  

Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) 
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisat aktieöverlåtelseavtal och 
aktieägaravtal och därmed inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.   

Sammanfattning  

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade den 7 
oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu 
samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina 
aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 
2017. Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier, 
för sammanlagt 42500 kr, vardera i Inera AB och på så sätt bli delägare i 
företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Ineras verksamhet har hitintills varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad.  

Genom att Håbo kommun blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor.   

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsens beslutar, inom ramen för kommunfullmäktiges 
bemyndigande om förvärv av lös och fast egendom, att för Håbo kommuns 
från SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling 
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Samt att 
kommunstyrelsen beslutar att godkänna det till ärendet bilagda 
aktieägaravtalet och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal.   

Beslutsunderlag 

- Aktieöverlåtelseavtal 
- Anslutningsavtal Inera AB 
- Aktieägaravtal 
- Bolagsordning, Inera AB 
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- Ägardirektiv, Inera AB 
- Årsrapport 2015, Inera AB 
- Beslutsunderlag från SKL 
- Tjänsteskrivelse 2017-03-27   

______________ 
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§ 73 Dnr 2015/00304  

Styrgrupp Bålsta centrum  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar in Fred Rydberg (KD) och 
Christian Nordberg (MP) med närvarorätt under denna punkt. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning  

Information ges om dagsläget för Bålsta Centrum. 

- Parkeringsfrågor diskuteras. Förvaltningen föreslår att parkeringsyta 
från etapp 2 tas in i detaljplanen för etapp 1, d.v.s. att planområdet 
utökas. Detta då ändrade förutsättningar gjort att det råder brist på 
parkeringar. Detta är ok för styrgruppen. 

- Vänthall vid resecentrum. Investeringsförslag finns nu i budgetarbetet. 
Kopplas till ansökan om Stadsmiljömiljarden. 

- Bygglov är beviljat för tillfällig parkering på Scouttomten samt för 
tillfälligt busstorg. Flera ytterligare bygglovsansökningar är på gång att 
behandlas. Tillfälligt bygglov anses vara en väg fram för det norra 
parkeringsdäcket.  

- En konflikt befaras mellan handel och regionalt resecentrum, avseende 
trafikflödet. Det riskerar att bli ont om plats för trafiklösningar på 
platsen enligt nuvarande skisser. Förvaltningen jobbar vidare enligt 
spåret att den nuvarande markanvisningen behöver revideras i någon 
form. 

- Parkeringsbehovet för Magnolias anvisning diskuteras.  
 
Organisationen för Bålsta centrum presenteras. 

- Projektet har problem med den tekniska kompetensen, då detta saknas 
internt i dagsläget. Konsulter behöver anlitas.   

 

______________ 

 


