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Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4264 
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 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 81 KS  

 
Informationer 
Sammanfattning 
Näringslivsstrategi 
Nils-Erik Selin från SeLinder Konsult Ab redovisar det tilltänkta arbetsupp-
lägget för framtagandet av en näringslivsstrategi för Håbo kommun. Noteras 
att två workshops med politiker, företagare och tjänstemän från Håbo kom-
mun kommer att genomföras inom ramen för arbetet.  
 
Föreslås att dagarna för workshopparna fastställs till den 7 september och 22 
september mellan kl 17:00-20:00.  

NCC ansökan avseende hamnverksamhet vid Toresta 
Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall informerade om NCC ansökan om 
hamnverksamhet vid Toresta. Håbo kommun har under sommaren tagit 
emot NCC uppdaterade ansökan för yttrande. Kommunens yttrande ska vara 
Mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 30 oktober, och kommer be-
handlas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober. Inriktningen är, 
liksom i kommunens tidigare yttrande, att domstolen ska avstyrka NCC an-
sökan. 

Kommunalrådets information   
Slottsskogens samfällighet har bjudit in ledande politiker till en informat-
ionsträff. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga gruppledare.  

Ett arbete har påbörjats för att på sikt möjliggöra etableringen av en kross-
bana/motorbana i Skokloster. Detta för att minska skadegörelse i framtiden 
och att kunna få lite lugnare på halvön. I samband med detta har också en 
arbetsgrupp bildats, med intressenter från kommun, kyrka och polis som 
samarbetar i frågan. 

Kommundirektörens information 
Kommundirektören informerade om behovet av en omorganisering inom 
kommunens plan- och utvecklingsverksamhet.  

Kommundirektören informerade om att arbetet avseende framtida organi-
sera av kommunens fastighetsförvaltning fortsätter. 

 
Beslut 

1. Utskottet beslutar att notera informationen 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4265 
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 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU  KS 2015/197 

 
Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2015 
Sammanfattning 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente årligen ta fram en sär-
skild plan för intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för 
olika verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighetsbe-
dömning. Detta innebär att områden prioriteras utifrån hur stor sannolikhet 
det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta skulle få för 
verksamheterna. 

Förvaltningen föreslår att 2015 års plan för internkontroll bygger vidare på 
utfall från 2014 års plan då förvaltningens uppdrag och kommunstyrelsens 
mål är samma för de båda verksamhetsåren. 2014 års plan för internkontroll 
fastställdes efter en politisk prioritering utifrån förvaltningens underlag. 
Risken för brand eller vattenskada i serverhall kontrollerades och åtgärdades 
under 2014 och anses inte längre utgöra någon större risk som kräver extra 
kontroll under 2015. Förvaltningen föreslår därför att denna del utgår från 
planen för internkontroll men att övriga delar finns kvar även under år 2015. 
 
Beslutsunderlag 
– Plan för internkontroll för kommunstyrelsen 2015,  

KS nr 2015.3760 daterad 2015-07-03 
 
Utskotters förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till plan för internkontroll 
2015. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att genomföra kontroller i enlighet med planen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband 
med delårsbokslut och bokslut rapportera resultatet av kontrollerna till 
styrelsen. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kvalitetssamordnare 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4268 
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 Datum  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 83 KS 2013/126 

 
Planuppdrag för del av Väppeby 6:1, tidigare 239T 
Sammanfattning 
Planuppdrag gavs 2013-10-25 för planändring av del av Väppeby 6:1. Plan-
ändringen skulle innefatta utökning av byggrätt, anpassning av mark som 
inte får bebyggas samt ändring av lokalgata och mark som endast får be-
byggas med uthus och garage. Syftet med planändringen var att modernisera 
gällande detaljplan för att möjliggöra genomförandet av planen samt att an-
passa detaljplanen till angränsande gällande detaljplan i söder. För området 
planerades hyreshus samt LSS-boende, och planen avsågs bekostas genom 
markförsäljning.  
 
Under arbetet med planen har önskemål från exploatören Håbohus om att 
bygga mer, lett till att omfattningen ökat så att det inte längre rör sig om en 
planändring utan en ny detaljplan. Ökningen av byggnadsarean kombinerat 
med en våning mer än i tidigare plan gör att nytt uppdrag måste sökas. I 
samband med detta söks även beslut till att skicka ut planförslaget på sam-
råd. Samrådsförslaget beskrivs i StartPM Väppeby 6_1.  
 
Den planerade bebyggelsen föreslås utgöras av sex byggnader. Fem av 
dessa är flerfamiljshus och en byggnad blir LSS-boende. Byggnaderna pla-
ceras kring en innergård. Tre av flerfamiljshusen föreslås vara fyra våningar 
höga, och placeras i norr, medan våningsantalet närmast de befintliga vil-
lorna i söder hålls till 1-2 våningar. Totalt beräknas byggnaderna rymma 
cirka 100 lägenheter och 6 lägenheter i LSS-boendet.  
Syftet är detsamma som tidigare.  
 
Plankostnaden beräknas till cirka 300 000  kronor inklusive moms och ut-
redningskostnaden beräknas till cirka 160 000  kronor inklusive moms. Den 
totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 460 000 kronor inklusive 
moms. Plankostanden bekostas genom markförsäljning och utredningarna 
bekostas av exploatör enligt planavtal.   
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
- Start PM Väppeby 6:1, daterad 2015-07-06. 

 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till plan- och utvecklingsavdel-
ningen att utarbeta förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:1.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4270 
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 Datum  
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KSAU § 83 KS 2013/126 

 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda för-
slag till detaljplan för del av fastigheten Väppeby 6:1.  

__________ 
Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4270 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 84 KS 2015/183 

 
Granskning av förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik 
Bålsta, del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl. 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta. Plan-
området omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 
samt Bålsta 3:356 och 1:614.  

Planen antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, men överklagades till 
Länsstyrelsen och därefter Mark- och miljödomstolen som fann att den pla-
nerade exploateringens inverkan på fridlysta arter samt de kompensationsåt-
gärder som kan bli aktuella inte belystes i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Domstolen beslutade därför att upphäva kommunens beslut att anta detalj-
planen 2014-10-28.  

Med anledning av domstolens beslut har kommunen gjort ett omtag i plan-
processen för att belysa planens påverkan på större vattensalamandrar. Sam-
råd har hållits med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, där Sweco 
på uppdrag av Kilenkrysset har föreslagit ett antal skydds- och kompensat-
ionsåtgärder för att förhindra att salamanderpopulationen påverkas negativt 
av planens genomförande. Länsstyrelsen beslutade den 8 juni 2015 att de-
taljplanen inte kräver dispens enligt 4 § artskyddsförordningen på grund av 
påverkan på större vattensalamander. Det gäller under förutsättning att de 
åtgärder som har föreslagits genomförs.  

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har reviderats utifrån 
Länsstyrelsens beslut. Ändringar har införts i beskrivning av planförslaget 
(skydds- och kompensations-åtgärder för större vattensalamander beskrivs), 
och i avsnittet om konsekvenser avseende naturmiljö (avsnitt om större vat-
tensalamander har lagts till). Plankarta och illustrationsplan har inte ändrats 
sedan antagandet.  

Syftet med detaljplanen är det samma som tidigare: att inom det blivande 
verksamhetsområdet Björnbro planlägga ca 30 hektar skogs- och ängsmark 
för industriell verksamhet. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 
m² med tillhörande körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbin-
delse ska anordnas till det befintliga industrispår som trafikeras av Benders 
AB.   

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

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4271 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
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KSAU § 84 KS 2015/183 

 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse 2015-07-06 
– Plankarta, daterad 2015-07-02 
– Planbeskrivning, reviderad, daterad 2015-07-02 
– Illustrationsplan, daterad 2015-07-02 
– Miljökonsekvensbeskrivning, reviderad, daterad 2015-07-02 
– Utkast till särskild sammanställning, uppdaterad, 2015-07-02 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut för-
slag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av 
fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., för granskning. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4271 
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Exploateringsbudget för Dragets Verksamhetsområde 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Dragets industriområde vann laga kraft 2008-07-22. För 
närvarande äger Håbo kommun över 50% av marken inom detaljplanen. Ef-
ter ett genomförande av planen kommer kommunens markinnehav att utgöra 
27% vilket motsvarar det område som utgör allmän plats inom planområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10 § 46 om inköp av mark i Dra-
gets industriområde. 

Utbyggnaden av allmänna anläggningar i området ska utföras av Håbo 
kommun som huvudman för den allmänna platsmarken inom detaljplanen. 
Ett tidigare exploateringsavtal från 2007 upphävdes i samband med att 
kommunen köpte marken av Skanska. 

Detaljplanen från 2008 anger att nya lokalgator ska byggas och en gång- och 
cykelbana med trädplaneringar ska anläggas utmed Dragrännan. I samband 
med utbyggnaden av nya lokalgator ska befintliga belysningsstolpar bytas 
till en för området enhetlig modell. Gång- och cykelbanan är en anläggning 
som kommer att förbättra cykelkommunikationerna inom kommunen samt 
förbättrar trafiksäkerheten i området. 

Syfte med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas genomförandet av Dragets verksamhetsområde med 
avseende på allmänna anläggningar och infrastruktur. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i två kategorier: 
-Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmark t.ex. gator, 
gång- och cykelvägar, belysning och planteringar). 
-Anläggningstillgångar VA(inkl. dagvatten). 
 
En del av marken ägs av Håbo Markanadsaktiebolag, för att lättare kunna 
hantera försäljningar i den delen av området där bolaget fortfarande äger 
mark ska denna mark föras över till en kommunägd fastighet. Marköverfö-
ringen föreslås hanteras i pågående Lantmäteriförrättning avseende allmän 
platsmark.  Priset är satt utifrån det tidigare markköpet som gjordes mellan 
kommunen och bolaget 2013-02-04. 
 
Tidplan 
Upphandling för utbyggnad av allmänna anläggningar planeras att genomfö-
ras under hösten 2015. 
 
Fastigheterna beräknas kunna säljas tidigast när utbyggnaden av området 
kan påbörjas. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4272 
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Enligt köpeavtal från 2013 ska utbyggnaden vara färdigställd senast 2018-
09-02. 
 
Exploateringsbudget: 
 
Projektbudget 
Hela projektet förväntas ge ett resultat på ca 20,6 Mkr. 
Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, gång-
banor, gatubelysning och planteringar). 
Den budgeterade kostanden för anläggningarna är 10,3 Mkr. Dessa finansie-
ras i sin helhet via den anläggningsavgift som tomtköpare i området erlägger 
till kommunen i samband med köp  
 
Anläggningstillgångar VA 
Huvudman för VA och dagvattenanläggningar inom området är VA-enheten 
i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en taxefinansi-
erad verksamhet. Kostnader för utbyggnad av VA inom området bedöms till 
8,6 Mkr. Intäkter enligt VA-taxa (2014) uppgår till 10,3 Mkr. Detta ger ett 
resultat på 1,7 Mkr för VA-verksamheten. 

 
Försäljning av mark 
Håbo kommun äger för närvarande 50 % av marken inom exploateringsom-
rådet. Markarealen som ska avyttras utgör ca 8 ha. Det sammanlagda värdet 
av omsättningstillgångaran uppgår till 36,4 Mkr och beräknas säljas för 55 
Mkr Detta ger ett resultat för omsättningstillgångar på 18,9 Mkr. 
Finansiering och upplåningsbehov 
Projektets ekonomi för området kommer att vara framtung och den huvud-
sakliga orsaken är uppfyllnad av massor i området. 
 
Riskanalys 
Den största finansiella risken för projektet är att uppfyllnad av området med 
massor. Denna kostnadspost är svår att förutspå och kommer att belasta pro-
jektet som den enskilt största kostnadsposten.  
Konjunkturläget vid en utdragen försäljningsprocess är en annan risk. 
 
Drift 
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det 
ökade driftkostnader med 85 tkr vilket måste hanteras i kommande budget-
processer. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4272 
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Tidigare upptagna lån 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10 om att uppta lån om 18,3 Mkr 
för att genomföra markköp i området. 
 
Beslutsunderlag 
– Bilaga – Exploateringsbudget Draget 
– Överenskommelse om fastighetsreglering HK och HMAB inkl. kartbi-

laga. 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudget för Dra-
gets verksamhetsområde. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva del av Bista 1:163 under förut-
sättning att Håbo marknadsaktiebolag godkänner samma avtal.  

3. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta om att uppta 
lån för upp till 37 Mkr för finansiering av exploateringsprojektet.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Ekonomichef 
Plan- och utvecklingschef 
VA-chef 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4272 
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Planuppdrag för Bålsta 1:614, Åsleden 20, Äldreboende 
Sammanfattning 
Socialnämnden har enligt 2014-09-30, §102 utryckt behov av utbyggnad 
inom nämndens verksamhetsområde för perioden 2015-2024 och överläm-
nat förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, Plan- och utveckl-
ingsavdelningen, som underlag för planeringsarbete för perioden. 

Behovet av 40 äldreboenden 2019 anses kunna lösas inom del av Bålsta 
1:614, detta område är i gällande plan planlagd för allmänt ändamål.  

På del av fastigheten Bålsta 1:614 som omfattas av detaljplanen finns en 
byggnad som numera används för kontorsändamål. Byggnaden är utbyggd 
på kommunenes mark som är planlagd för allmänt ändamål, men är i Sam-
fällighets ägo. Juridisk status av byggnaden är oklar. Nuvarande markan-
vändning av del av fastigheten Bålsta 1:614 är naturmiljö, - barr- och bland-
skog. 

Enligt gällande byggnadsplan Y20 är fastigheter som ligger i slutet av Kap-
rifolvägen och Malvavägen bildade på allmän mark avsedd för park eller 
plantering. Fastigheterna är bebyggda med friliggande enfamiljshus i en vå-
ning, alltså på samma sätt som övriga fastigheter i grannskapet som är ut-
formade och bebyggda enligt gällande byggnadsplan Y20. 

En planläggning av föreslaget område skulle därmed, utöver att tillgodose 
Socialnämndens kommande behov av äldreboende, kunna lösa de plan- och 
fastighetsrättsliga problem som finns i området. enligt beskrivning ovan. 
För att möta kommande behov av äldreboenden under perioden föreslås pla-
nen utreda möjligheten för minst 40 äldreboenden. 
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
- Bålsta 1:614 Åsleden 20 - föranalys, daterad 2015-07-13. 
- Förslag till plangräns, bilaga 1. 
- Protokollsutdrag Socialnämnden, 2014-09-30, § 102 
 
Yrkanden 
Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till kommun-
styrelsen behandling av ärendet den 31 augusti tillse att ärendet komplette-
ras med information om möjligheten att inrätta ett äldreboende i anslutning 
till det befintliga boendet vid Dalängen samt att yttrande angående förslagen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4273 
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placering vid Åsleden inhämtas av representanter från det kommunala han-
dikapprådet och det kommunala pensionärsrådet. 
Proposition   
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att utskottet bifall-
ler det. I övrigt lämnar utskottet ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut. 

 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens 
behandling av ärendet komplettera ärendet dels med information om möj-
ligheten att inrätta ett äldreboende vid eller i anslutning till dagens befint-
liga boende vid Dalängen samt dels med yttranden från representanter 
från det kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet 
angående den föreslagna placeringen av äldreboende vid Åsleden. 

2. Utskottet beslutar att i övrig överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

__________ 
Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Kommundirektör 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4273 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 87 KS 2015/195 

 
Utökat planområde för samt namnändring av detaljplan Katrine-
dal 3:39 
Sammanfattning 
Planuppdrag gavs 2010-09-28 för att utreda möjligheten att planlägga för 8 
tomter med väganslutning på del av Katrinedal 3:39. Fastigheten Katrinedal 
3:39 har övergått till Katrinedal 3:70 i samband med tidigare förrättningar. 
Planen föreslås därför fortsättningsvis heta del av Katrinedal 3:70. Planavtal 
med fastighetsägaren är tecknat 2011-06-28. Avtal och uppdrag är fyra re-
spektive sex år gamla och till viss del bristfälliga och bör aktualiseras. I det 
uppdraget innefattades även tre tomter öster om Katrinedalsvägen, vilket 
inte längre är aktuellt då avstyckningar skett intill.  
 
Plan- och utvecklingsavdelningen fick 2013 i uppdrag att utreda framtida 
användning av Granvallen. Tidigare förslag att avyttra fastigheten återremit-
terades till förvaltningen i maj 2015. Syftet är att pröva lämpligheten för bo-
städer inom fastigheten kopplat till ovan angivet uppdrag. Planuppdraget för 
del av Katrinedal 3:70 föreslås därför utökas till att även innefatta Granval-
len. Större delen av planområdet påverkas av riskintresse för det rörliga fri-
luftslivet, kopplat till Mälaren samt av riksintresse för kulturmiljövården. 
Det senare är kopplat till Yttergran och Övergran och innebär extra varsam-
het och prövning vid utbyggnad. Planen kommer därför medföra analyser av 
kulturmiljön för att undersöka hur påverkan på kulturmiljön kan hanteras.     
 
Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer att plankostanden för detaljplan 
för del av Katrinedal 3:70 uppgår till cirka 400 000. Detta gör att kommu-
nen bekostar denna planläggning med cirka 200 000 kronor. Genom att ut-
öka planområdet med Granvallen kan denna kostnad (inklusive planlägg-
ning för Granvallen) täckas och generera en vinst i och med försäljning av 
byggrätter för kommunen. Detta eftersom kostnadsökningen för utökat 
planområde är marginell. 
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt PBL (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
- Start PM – Uppdragsbeskrivning, daterad 2015-07-02. 
- Planavtal, daterat 2011-06-28. 
 
Arbetsutskottet behandling av ärendet 
Konsteras att det föreligger ett utredningsuppdrag avseende framtida an-
vändning av Granvallen inte har avslutats. Innan det är genomfört bör plan-
läggning av Granvallen inte genomföras. Mot bakgrund av återremitteras 
ärendet till förvaltningen.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4274 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 87 KS 2015/195 

 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för komplet-
terande utredning avseende Granvallen.  

__________ 
Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4274 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 88 KS 2011/117 

 
Avbrytande av arbete med detaljplan för del av Skörby 5:3 och 
5:8, Kalkstensvägen 
Sammanfattning 
Miljö och tekniknämnden i Håbo kommun beslutade 2010-01-26 om att på-
börja arbete med detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl. 
Kalkstensvägen. Syftet med planen var att undersöka möjligheten till förtät-
ning med fyra tomter för friliggande småhusbebyggelse.  

Planen var ute på samråd 2013-10-23 t.o.m. 2013-11-20. Inkomna yttranden 
omfattar många olika aspekter. Från Skanova och Telia rörde synpunkterna 
ledningar i eller i anslutning till planområdet. Länsstyrelsen/UL önskade 
förtydligande kring tågtrafik, och Lantmäteriet uppmärksammade skillnaden 
mellan prickmark som inte får bebyggas respektive att marken inte får för-
ses med byggnad. Yttranden från boende på Kalkstensvägen och Kiselvägen 
behandlar också exploateringens negativa inverkan på närmiljön till följd av 
bland annat trafik, men även på områdets skogskaraktär samt barns lek- och 
närmiljö. Oro för ökad insyn mot nuläget finns. En dagvattenutredning har 
visat på att makadamdiken måste anläggas på tomterna. Dessa ska sedan 
driftas av en samfällighet bestående av dessa fyra fastigheter. 

 Efter samrådsskedet har nya uppgifter gällande dragningen av VA fram-
kommit. Markförhållandena i området samt erfarenheter från VA-
avdelningen gällande dragningar på liknande platser i närområdet har gjort 
att kalkylen för kostanden av detta blir mycket hög. En förkalkyl visar på en 
kostnad på cirka 2 miljoner, och intäkter i form av anläggningsavgifter på 
cirka 500 000 kr. Eftersom planområdet omfattas av verksamhetsområde för 
VA måste utbyggnaden göras av VA-avdelningen. 

Diskussioner kring kalkylen har förts med exploatören. Exploatören har via 
Bjerking låtit ta fram en egen förkalkyl där summan istället landar på 1,3 
miljoner. Skillnaden i pris förklaras med att VA-andelningen räknar på 
standardbelopp som är rimliga utifrån de ramavtal kommunen arbetar efter, 
samt en avvägning vad gäller risken för en dyr ledningsdragning. Variation-
er kan givetvis förekomma, men även den lägre kalkylen på 1,3 miljoner in-
nebär en förlust på ca 800 000 kr. Samtal har också förts med exploatören 
kring alternativa lösningar för finansieringen av VA-dragningen, men då 
planen ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA är det inte tillå-
tet att avtala om andra avgifter än de som bestäms av den politiskt antagna 
VA-taxan.   

Exploateringsprojekten som kommunen är involverade i ska bära sig eko-
nomiskt. En kostnad för kommunen på 800 000 kr - 1,5 miljoner för fyra 
tomter är inte rimlig ur ekonomisk synpunkt. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4275 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 88 KS 2011/117 

 
Sammantaget blir genomförandet av denna plan mycket dyr för VA-
kollektivet och vinsterna i form av nya bostäder små så endast fyra tomter 
innefattas av planen. Plan- och utvecklingsavdelningen föreslår därför att 
arbetet med planen avbryts. 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2013-08-05 
– Planbeskrivning, daterad 2013-08-05 
– Genomförandebeskrivning, daterad 2013-08-05 
– Dagvattenutredning, Bjerking, daterad 2014-12-18 
– Förkalkyl för VA-dragning och anläggningsavgifter, daterad 2015-05-08 
– Förkalkyl Bjerking, daterad 2015-05-05.  
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 
Tf.kommundirektör Vipul Vithlani informerar om att ärendet kommer att 
kompletteras till kommunstyrelsens behandling med information om finan-
siering av va-kostnader inom verksamhetsområdet. Mot bakgrund av detta 
så beslutar utskottet att överlämna ärendet till kommunstyreslen utan eget 
förslag till beslut.    
 
Utskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.  

__________ 
Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4275 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 89 KS 2011/113 

 
Detaljplan för Bålsta 1:595 m.fl. Gransätervägen - granskning 
Sammanfattning 
Detaljplanen har varit ute på samråd från 8 mars 2013 till 5 april 2013. Un-
der samrådstiden inkom 19 yttranden varav 13 med erinran.   

Inkomna yttranden berör att fastigheten tidigare använts för handelsträdgård 
och oro finns för att miljö- och hälsofarliga ämnen finns i marken. En annan 
fråga som tas upp i flertalet yttrandet är problematiken med buller från E18. 
Boenden intill planområdet påtalar nockhöjden på 9 meter, jämfört med gäl-
lande plan och planer i övriga området, vilka medger en byggnadshöjd på 
6,5 m. Länsstyrelsen önskar prognoser för bullerutvecklingen och ifrågasät-
ter avstegen för riktvärdena för att kunna bygga på platsen. Även trafikver-
ket ifrågasätter detta. Boende uttrycker oro för ökad trafik på Gransätervä-
gen. Ett yttrande tar upp planområdets betydelse för skolans elever och 
oroas för att bebyggelse på fastigheterna kommer leda till att eleverna istäl-
let leker i bostadsområdet. Länsstyrelsen påpekar förekomst av fornläm-
ningar inom planområdet och menar att en arkeologisk undersökning ska 
göras för att klargöra om där finns flera fornlämningar. Lantmäteriet vill se 
korrigeringar i grundkartan och vill se förtydligande av gränserna för att inte 
de nya fastigheterna ska få allmän platsmark inom gränserna.  

I de yttranden som utgörs av flertalet frågor har svar lämnats efter varje 
fråga snarare än sammanfattat i slutet av yttrandet för att öka läsbarheten.  

Ändringar efter samrådet 
Planhandlingarna uppdateras med information från kompletterande utred-
ningar (miljöteknisk markutredning, arkeologisk undersökning och bullerut-
redning). Fördjupat resonemang kring buller och motivering till avsteg från 
riktvärden läggs till. En illustrationsplan läggs till för att visa på möjlig pla-
cering av husen. Planbeskrivningen kommer också att genomgå en del red-
aktionella ändringar, felaktig information kring uppställningsplats tas bort 
samt kompletteras med information om att det krävs tillstånd från Länssty-
relsen att ta bort fornlämningar.  

Grundkartan kommer att uppdateras och förses med rutnätspunkter. Redakt-
ionella ändringar av plankartan kommer göras för att öka läsbarheten. 

Planförslaget förslås ställas ut enligt 5 kap § 18 Plan- och bygglagen (PBL 
201:900) 

Beslutsunderlag 
– Plankarta, daterad 2015-07-01 
– Planbeskrivning, daterad 2015-07-02 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4276 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 89 KS 2011/113 

 
– Genomförandebeskrivning, daterad 2015-06-29 
– Samrådsredogörelse och yttranden, daterad 2015-07-01 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsens  
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till de-
taljplan för fastigheten Bålsta 1:595 med fler, för granskning. 

__________ 
Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4276 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 90 KS 2014/152 

 
Förnyad exploateringsbudget för Frösundavik Del 1 
Sammanfattning 
Detaljplaneprogrammet för Frösundavik godkändes av kommunstyrel-
sen 2007-09-03. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Frösundavik 1, 
2011-06-13, som sedan vann laga kraft 2012-12-12.  
 
Kommunstyrelsen godkände 2014-11-24 §156 förslag till exploateringsbud-
get för Frösundavik Del 1. Beslutad exploateringsbudget redovisade ett to-
talt resultat för hela projektets genomförande på ca -11 Mkr. 
 
Entreprenadarbeten för den allmänna infrastrukturen i området startade 
första kvartalet 2015. I och med dessa arbeten har området visat sig ha dras-
tiskt sämre markförhållanden än tidigare påvisat och kostnader för grund-
läggningen har ökat med ca 10 Mkr, varav kommunen belastas med 5 Mkr. 
 
En värdering av de byggrätter som kommunen erhållit av Småa AB i områ-
det har tagits fram av NAI Svefa i december 2014 och ligger till grund för 
beräknad intäkt av kommunens försäljning i området. Denna värdering är 
lägre än tidigare antaganden i budget, då ingen värdering fanns att tillgå, och 
bidrar till en försämrad projektekonomi. 
Beräknad intäkt är 3,1 Mkr lägre än i tidigare budget. 
 
Genomförandet av detaljplanen (exploatering och utbyggnad av allmän in-
frastruktur) är beslutad i och med att planen vann laga kraft. 
 
Ny budget 
Den nya budgeten för exploateringen i Frösundavik visar att resultatet (net-
toexploateringen) för projektet blir -18,8 mkr jämfört med den tidigare be-
slutade budgeten på -10,7 mkr. 

Utgifter för infrastrukturen uppgår till 33,3 mkr under byggnationsperioden 
år 2015-2018. Detta finansieras delvis genom anslutningsavgifter för VA, 
totalt 3,4 mkr från år 2016 samt från försäljning av fastigheter som kommu-
nen övertar från exploatören år 2017-2018, cirka 11,6 mkr. Försäljningsin-
täkterna bokförs nästan i sin helhet som anläggningsavgift, för att så långt 
som möjligt täcka utgifterna för anläggningarna, vilket framgår av kalkylen. 

Eftersom projektet medför initiala utgifter och att projektet ger ett under-
skott totalt, måste finansieringen av projektet ske genom ökad upplåning. 
Upplåning krävs för att finansiera de 21,3 mkr av utgifterna som uppstår 
under år 2015-2016, innan inkomsterna börjar komma in år 2017. Det är en 
ökning från tidigare beslutad upplåning på 19 mkr. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4277 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 90 KS 2014/152 

 
År 2019 övertar kommunen huvudmannaskapet för infrastrukturen utan er-
sättning till exploatören som under byggnationstiden finansierat 50 % av ut-
gifterna. Värdet av de övertagna anläggningarna, totalt 28,8 mkr, bokförs år 
2019 som tillgång samt skuld hos kommunen och ger ingen påverkan på re-
sultatet.  

Tidigare Ny
Total Total Bokslut Budget Plan Plan Plan Plan Plan 

Frösundavik budget budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Senare
Inkomster 41 808 43 908 1 147 10 897 3 047 28 817
Utgifter -52 501 -62 675 -77 -14 053 -8 428 -7 998 -3 302 -28 817
Nettoexploatering -10 693 -18 767 -77 -14 053 -7 281 2 899 -255 0

Driftbudget efter projektslut
Gatuavdelningen, drift -151 -227 -302 -302 -969
Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto -1 189 -1 189 -1 189

Finansieringsbehov, från 2015 -18 711 -21 334 -77 -14 053 -7 281

Specifikation
Anläggningstillgång -41 392 -47 863 -46 -10 545 -6 584 -6 223 -2 576 -21 889
Anläggningsavgift 32 757 33 001 9 212 1 900 21 889
Anläggningstillgång VA -10 677 -14 274 -31 -2 985 -1 829 -1 775 -726 -6 928
Anslutningsavgift VA 8 619 10 369 1 147 1 147 1 147 6 928
Summa till balansräkning, anläggn -10 693 -18 767 -77 -13 530 -7 266 2 361 -255 0
Intäkt att resultatföra 432 538 538 0
Kostnad att resultatföra -432 -538 -538 0
Summa till resultaträkning 0 0 0 0  

 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner Förnyad Exploateringsbudget, Frösunda-
vik Del 1. 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppta lån för 21,3 
Mkr. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4277 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 91 KS 2015/185 

 
Risk- och sårbarhetsanalys 2015 
Sammanfattning 
Denna risk- och sårbarhetsanalys är framtagen i samverkan med samtliga 
verksamheter och bolag. Den ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter 
som finns i Håbo kommun och vilken förmåga kommunen har att motstå 
och hantera en extraordinär händelse/samhällsstörning. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att göra beslutsfattare och ansva-
riga tjänstemän medvetna om vilka hot och risker som finns inom deras om-
råde. Syftet är att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder 
som minskar risker och sårbarheter samt att utveckla förmågan att hantera 
inträffade kriser. 

Håbo kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. 

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter or-
dinarie val till kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet 
av sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
– Risk- och sårbarhetsanalys 2015 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys 2015. 
__________ 

Beslutsexpediering 
Samtliga förvaltningar 
Räddningstjänsten 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4278 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 92 KS 2015/98 

 
Bredbandsstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
I oktober 2011 presenterade regeringen en digital agenda för Sverige – IT i 
människans tjänst. I december 2013 presenterades en digital agenda Uppsala 
med syftet att vara ett avstamp till att Uppsala län blir Europas mest attrak-
tiva kunskapsregion. Den nationella och regionala rapporten har en gemen-
sam målbild, att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 
2020. 

Förslaget till bredbandsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de nationella 
och regionala målen i utvecklingen av bredband och ta sitt ansvar för den 
samhällsutveckling kommunen står inför och därmed bidra till att bli en 
hållbar tillväxtkommun. Strategin grundar sig även i kommunens övergri-
pande mål och vision. Strategin visar hur arbetet med bredband ska fördelas 
mellan kommunens förvaltningar. Bredbandsstrategin ersätter IT-
infrastrukturprogrammet, KS hidnr. 2003.1299. 

Förslaget var på remiss till samtliga nämnder samt kommunala bolag mellan 
den 13 april och 15 juni. Inga synpunkter inkom under remisstiden. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till bredbandsstrategi för Håbo kommun, KS hidnr. 2015.1248 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta bredbandsstrategin för Håbo kom-

mun, KS hidnr. 2015.1248 
__________ 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Författningssamling på hemsidan 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4279 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 93 KS 2015/175 

 
Förlängt borgensåtagande för Håbo ridklubb 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 
kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet löper årsvis och har 
hitintills förnyats varje år. 
 
Klubben begär i skrivelse, daterat 2015-05-12 om förnyelse av befintlig 
borgensåtagandet om 100 tkr.    
 
Anledningen till att ridklubben behöver borgensåtagandet på krediten 
om 100 tkr är att intäkterna varierar över året. Det är av stor vikt att 
klubben kan använda krediten under perioder då klubbens kostnader är 
större än intäkterna. Klubben har inte behövt utnyttja krediten år 2014. 

Ekonomiavdelningen har tagit del av revisionsberättelse och resultat-
rapport för år 2014. 

Beslutsunderlag 
– Ansökan om borgensåtagande 
– Protokoll, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och resultatrappor-

ter 
 
Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga borgensåtagandet om 100 tkr för 
Håbo ridklubbs checkkredit hos SEB för år 2015. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4280 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 94 KS 2014/45 

 
Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och 
dels kommunövergripande frågor 
Sammanfattning 
Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksam-
heter och dels kommunövergripande beslutades av kommunstyrelsen 2014-
05-19, § 78. 

Sedan dess har betydande förändringar skett både i den politiska organisat-
ionen och i förvaltningsorganisationen i kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för kommunö-
vergripande frågor:  
 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 
 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-
relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), tf. kommundi-
rektör Vipul Vithlani, kanslichef Jonas Eliasson två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommunsty-
relsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
tf.kommundirektör Vipul Vithlani, kanslichef Jonas Eliasson var 
för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare Pia 
Jexell eller tf. ekonomichef Carin Homann. 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för kom-
munstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 
 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommun-
styrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), tf. kom-
mundirektör Vipul Vithlani, kanslichef Jonas Eliasson två i 
förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), kommun-
styrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
tf.kommundirektör Vipul Vithlani, kanslichef Jonas Eliasson 
var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamord-
nare Pia Jexell eller tf. ekonomichef Carin Homann. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4281 

           

           

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2015-08-18  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 94 KS 2014/45 

 
3. Kommunstyrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 2014-

05-19, § 78. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsrätten – för bevakning av beslutets lagakraftvinnande 

 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.4281 
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