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

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Sabine Noresson (MP) 
Bengt Björkman (SD) 
Helene Cranser (S) Tjänstgör för Werner Schubert (S) 

  
Tjänstemän Vipul Vithlani, ekonomichef 

Johan Utter, tf. kanslichef 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef 
Lena Hagman, fastighetschef 
Gudrun Lind, upphandlingschef 
Thomas Brandell, socialchef 
Catrin Josephson, avdelningschef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen  
 

  

Justering  
Justerare Fred Rydberg (KD) och Helene Cranser (S) 

Tid och plats Torsdagen den 17 mars 2016, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 20-28, 30-49 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 20-28, 30-49 (§ 29 justerad omedelbart) 

Sammanträdesdatum 2016-03-14 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-03-18 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-04-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 20 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Fred Rydberg (KD) och Helene Cranser (S) till 
justerare av dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast torsdagen den 
17 mars. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 
tillägg: 

- Skrivelse Kvinnojouren 

- Skrivelse KPR 

- Upphandling parkeringsövervakning 

- Arrende Skokloster lanthandel 

- Deltagande demokratidagarna 

- 100 000 till förskolan. 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) anmäler två övriga frågor angående en skrivelse från 
kvinnojouren samt upphandling av parkeringsövervakning. 

Agneta Hägglund (S) anmäler en övrig fråga angående en skrivelse från 
kommunala pensionärsrådet. 

Fredrik Anderstedt (S) anmäler två övriga frågor angående arrende för 
Skokloster lanthandel samt deltagande vid demokratidagarna. 

Michael Rubbestad (SD) anmäler en fråga angående de 100 000 kr i 
satsning på förskolan som beslutades i budgeten.  

______________ 
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§ 21 Dnr 62699  

Besök från Samordningsförbundet i Uppsala län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län besöker kommunstyrelsen för 
medlemsdialog. Förbundschef Åsa Fichtel informerar om förbundets 
verksamhet och organisation och svarar på kommunstyrelsens frågor.  

______________ 
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§ 22 Dnr 62701  

Informationer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tf. Kanslichef Johan Utter lämnar följande information: 

- Från och med idag kommer kommunen att börja skicka information och 
kommunicera med de förtroendevalda via deras nya kommunala e-
postadresser. 

- Från och med kommande kommunfullmäktige kommer handlingar inte att 
tryckas upp till de ledamöter som redan har kommunala iPads.  

Ekonomichef Vipul Vithlani lämnar följande information: 

- Årsredovisningen har granskats av revisorerna och är på väg upp till 
politiken. 

- Arbetet med budget 2017 fortgår. En ny skatteprognos visar på ökade 
intäkter för kommunen.  

______________ 
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§ 23 Dnr 2016/00069  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-03-14 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll och minnesanteckningar.  

Sammanfattning  
Följande protokoll och minnesanteckningar har inkommit eller upprättats 
sedan den senaste redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-02-08: 

Protokoll från Hälso- och trygghetsrådet 2016-01-22 

Minnesanteckning från ungdomsrådet 2015-11-11 

Beslutsunderlag 
Protokoll, enligt ovan 

______________ 
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§ 24 Dnr 2016/00090  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-14 

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

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2016-01-29 – 2016-03-04 föreligger: 

- 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 
Förteckning över delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning 
Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut 

______________ 
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§ 25 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag med revidering enligt nedanstående. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 
förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 
fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 
kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 
verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 
varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 
redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 
marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på ändringar i ägardirektiven enligt eget inlämnat 
förslag. 

Christian Nordberg (MP) yrkar att arbetsutskottets förslag revideras så att 
orden "hyresrätter eller bostadsrätter" i parentesen under punkt 3 stryks.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen ska revidera 
arbetsutskottets förslag enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande och finner 
att så sker.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
reviderade förslag eller Owe Fröjds (Båp) förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets reviderade förslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets reviderade förslag.  

Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

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

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 
Staake (S), Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Owe Fröjd 
(Båp). 

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, därmed bifaller 
kommunstyrelsen arbetsutskottets reviderade förslag.  

Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för Owe Fröjds (Båp) yrkande, reserverar sig 
Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Helene Cranser (S) och Owe Fröjd (Båp).  

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 26 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 
3. 

2. Kommunfullmäktige ger istället kommunstyrelsen i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2016 återkomma med en 
komplett lista och analys över verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut från år 2010 och till dagens datum.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att presentera en bruttolista 
utan analys på samtliga öppna ärenden till kommunstyrelsens sammanträde i 
maj.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige gav 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att 
komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden. Uppdraget 
skulle rapporteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2016-04-04. 

Detta uppdrag är omöjligt att genomföra inom den tidsram och med de 
förutsättningar som fullmäktige har satt upp. Förvaltningen föreslår istället i 
tjänsteskrivelse en reviderad tidplan och avgränsning av uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar att beslutspunkt 1 "Kommunfullmäktige 
återtar givet uppdrag 2016-02-29 § 3, beslutspunkt 3." ska utgå. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att det läggs till en beslutspunkt 3 där förvaltningen 
ges i uppdrag att ta fram en bruttolista utan analys till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag och finner att så sker. 
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även beslutar enligt Owe 
Fröjds (Båp) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kansliet 
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§ 27 Dnr 2015/00346  

Ombyggnation av fastigheterna Bista 5:28 och 5:23 i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla uppdraget givet till förvaltningen 
enligt delegationsbeslut daterat 2015-11-30, beslutspunkt 3.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.  

Sammanfattning  
Genom delegationsbeslut daterat 2016-11-30 beslutade kommunstyrelsen att 
förvärva fastigheterna Bista 5:28 med adress Dragrännan 8 och Bista 5:23 
med adress Mjödvägen 1 i Håbo kommun. Syftet med köpet var att 
säkerställa lokaler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt 
övriga flyktingar. I samband med beslutet gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag att starta arbetet med ombyggnation och anpassning 
för att lokalerna skulle kunna användas i det syftet.  

Förvaltningen har upprättat kalkyler över den ombyggnation och anpassning 
som behöver göras för att nå upp till de krav som ställs. Det har då visat sig 
att en anpassning skulle bli mycket mer kostsam än vad de initiala 
bedömningarna visat. Kalkylen visar en total beräknad kostnad på närmare 
25 mkr. Mot bakgrund av detta föreslås att uppdraget avbryts och att 
förvaltningen istället ges uppdraget att utreda om lokalerna kan användas i 
annat syfte i den kommunala verksamheten. Om inget annat syfte 
identifieras ska fastigheterna avyttras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Delegationsbeslut 2015-11-30 
Förvaltningens kalkyl 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska chefen 
Fastighetsenheten 
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§ 28 Dnr 2016/00083  

Projektering Dalängens äldreboende, Dalvägen 5 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utvidga uppdraget och ge 
kommundirektören i uppdrag att undersöka alternativa lösningar där 
Dalängen utgör ett alternativ.  

Sammanfattning  
Fastighetsenheten har tillsammans med Håbohus AB gjort en översiktlig 
bedömning kring förutsättningarna att bygga till på Dalvägen 5 som visar på 
att det är tekniskt och verksamhetsmässigt olämpligt att utföra en 
tillbyggnad eller påbyggnad. Det är förvaltningen och Håbohus AB:s 
bedömning att uppdraget bör avbrytas. I den händelse Kommunstyrelsen 
ändå beslutar att uppdraget ska fortsätta ska det i sin helhet överlämnas till 
fastighetsägaren Håbohus AB.  

Ordförande föreslår att beslutspunkterna ändras till en punkt där uppdraget 
utvidgas och kommundirektören ges uppdrag att undersöka alternativa 
lösningar där Dalängen kan utgöra alternativ.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-01 
Översiktlig teknisk utredning, äldreboende Väppeby 7:222, Werk1,  
2015-12-21 
Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg (C) yrkar att ordet "kan" tas bort i slutet av beslutssatsen 
"...där Dalängen kan utgöra ett alternativ."  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag eller Leif Zetterbergs (C) ändringsförslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Leif Zetterbergs (C) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
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§ 29 Dnr 2016/00084  

Tilldelningsbeslut Frösundaviks förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningschef/kommundirektör att teckna tilldelningsbeslut samt teckna 
avtal med entreprenör som valts av kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns upphandlingsenhet har på uppdrag av fastighetsenheten 
handlat upp en entreprenör som tillsammans med Håbo kommun i 
samverkan ska bygga en ny förskola i Frösundavik. Entreprenaden är en 
totalentreprenad i samverkan.  

En ny förskola med 8 avdelningar och/eller med plats för cirka 170 barn ska 
uppföras och stå klar hösten 2017. I beslutad investeringsbudget finns medel 
avsatta för 2016 med 20 Mkr och för 2017 med 30 Mkr, totalt 50 Mkr. 
Förfrågan har varit ute på räkning och anbud har inkommit.  

Utifrån kommunens befolkningsprognoser och de beräkningar som barn- 
och utbildningsförvaltningen tagit fram kommer behov av en ny förskola i 
Frösundavik att finnas vid denna tidpunkt. Om inget oförutsett händer 
beträffande bland annat befolkningsutveckling planeras Råbydals förskola 
att avvecklas när denna förskola står klar.  

För att snabbt kunna starta arbetet med den nya förskolan och på grund av 
gällande delegationsordning, behöver detta ärende justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-01 
Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering: 

Med anledning av stora förändringar av detaljplanerna som är förestående i 
kommunen så bör det utredas om Frösundavik är den optimala platsen att i 
nuläget etablera en förskola på. En utredning över behovet av förskolor i 
hela kommunen skall göras innan beslut om ny upphandling av förskola 
görs. Det skall även presenteras ett upphandlingsunderlag för en 
övergripande politisk bedömning och för ev. samråd med berörda 
intressegrupper innan beslut. 
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Christian Nordberg (Mp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

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

Ordförande frågar då om kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets 
förslag och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att hon i sak håller 
med Owe Fröjds (Båp) intentioner med yrkandet. 

Christian Nordberg (Mp) önskar få antecknat till protokollet att tekniska 
avdelningen uppmanas att ta upp dessa ärenden till tekniska utskottet i 
fortsättningen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Tekniska avdelningen 
Upphandlingsenheten 
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§ 30 Dnr 2016/00065  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 
§ LSS och 4 kap 1 § SoL 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inkommit med 
redovisningar 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Socialnämnden 2016-01-25 § 6 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 

______________ 
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§ 31 Dnr 2015/00186  

Svar på motion om att genomföra en värdering av 
kommunens och Håbohus AB:s fasta tillgångar med 
avseende på aktuellt marknadsvärde. Motionär Owe 
Fröjd (Båp) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande, att motionen skall anses vara besvarad.  

Sammanfattning  
Motionställaren vill ha svar på hur mycket kommunens och Håbohus AB,s 
tillgångar i form av mark och fastigheter är värda. Vidare vill motionären att 
en extern värderingsman skall anlitas av kommunen. 

Vad gäller värderingen av mark och fastigheter för Håbohus AB och 
kommunen har en uppskattat värdering gjorts baserat på det underlag som 
både kommunen och Håbohus AB har kring tillgångarna. Att anlita en 
extern värderingsman skulle uppskattningsvis kosta mellan 600-800 tkr. 

Vad gäller bedömt marknadsvärdet för kommunens tillgångar så uppskattar 
förvaltningen att värdet uppgår till ca 1,0 miljarder kronor medan det 
bokförda värdet uppgår till 699,0 mkr, se antaganden gjorda nedan. 

Vad gäller Håbohus ABs tillgångar så använder bolaget en modell från NAI 
Svefa som beskrivs nedan. Bolaget hade per den 31 december gjort 
värderingen på bolagets tillgångar uppgående till 1,2 miljarder kronor, det 
bokförda värdet uppgick per den 31 dec 2015 till 810,3 mkr. 

Kommunen och bolaget har enligt bedömd marknadsvärdering ett övervärde 
på tillgångar om 708 mkr, det vill säga skillnaden mellan det bokförda 
värdet om 1 507 mkr och den fiktiva marknadsvärderingen 2 215 mkr.  

Det är svårt att utifrån en fiktiv marknadsvärdering av koncernens tillgångar 
dra slutsatser om koncernens finansiella styrka är starkt för att klara av svåra 
tider och dels att bedöma om kommunen är rik eller fattig. Dessutom blir 
inte jämförelse med andra kommuner korrekt och kreditinstitutionerna 
använder inte marknadsvärdering av kommunens tillgångar för att bedöma 
kommunens ekonomi. 

Det som är vedertaget för denna typ av bedömning är dels soliditeten och 
dels vilka överskott som i resultaträkningen levereras utifrån krav på god 
ekonomisk hushållning. Kommunens soliditet var 21,9 % jämfört med 
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genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens 
skuldsättning jämfört med andra kommuner är hög. 

Ju högre soliditetsvärde desto större del av tillgångarna är finansierade med 
egna medel och högre soliditetsvärde indikerar också att kommunens 
finansiella styrka är hög för att klara av svårare tider. Hög soliditet indikerar 
också på lägre räntekostnader på resultaträkningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 

______________ 
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§ 32 Dnr 2015/00221  

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo 
Marknadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 108 791 401 
kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter enligt 
marknadsvärderingen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder mellan 
parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till 
kommunen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen fastställs av 
kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkning 
mellan parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom upplåning 
om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-verksamheten 
från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som beslutas av 
kommunfullmäktige i likhet med kommunens övriga verksamheter.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs med 
anledningen av marköverlåtelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehandlingar 
mellan kommunen och Marknadsbolaget.  

Sammanfattning  
Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande 
markägande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan 
för kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och 
separeras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 
tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 
för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo 
kommun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 
fastigheter genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt 
värderingen till 116 000 000 kronor. Efter granskning av parterna har 
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justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 
värdet bedöms vara 108 791 401 kronor.  

Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 
som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 
tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 
Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 
verksamheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter 
påföras en skattekostnad på 18,7 mkr. 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom 
utdelning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 
om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 
lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 
fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom 
tillkommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 250 
tkr.  

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 
Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga 
fastighetsregleringar 
Utredning Håbo Marknads AB 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 33 Dnr 2016/00082  

Handlingsplan för ökad integration 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den kommungemensamma 
handlingsplanens del 1 i de delar som rör kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att det uppdrag som gavs till socialnämnden i 
samband med antagande av det integrations- och flyktingpolitiska 
programmet (KF 2014-09-22 § 54) ska anses vara slutfört i och med 
framtagandet av handlingsplanen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 §54 att anta ett integrations- och 
flyktingpolitiskt program som syftar till att skapa en helhetssyn på 
integrationsfrågor inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka 
ut en riktning för framtiden. Socialförvaltningen har tillsammans med 
representanter från övriga förvaltningar och styrelser tagit fram ett förslag 
på en första handlingsplan som förtydligar hur programmets intentioner ska 
genomföras. 

Handlingsplanen ska enligt kommunfullmäktiges beslut vara tillräckligt 
konkret för att vardera förvaltning och verksamhet ska kunna definiera vad 
som bör uträttas och genomföras inom det egna verksamhetsområdet. 
Genom att planen är gemensam ger den dessutom en helhetsbild över 
kommunens samlade arbete inom området, vilket inte bara är viktigt för 
kommunstyrelsens uppföljning utan även för de enskilda nämndernas och 
styrelsernas förståelse av området.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan för ökad integration 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar att ordet "del 1" läggs till i beslutssats i så att 
den får följande lydelse: "Kommunstyrelsen godkänner den 
kommungemensamma handlingsplanens del 1 i de delar som rör 
kommunstyrelsens verksamheter." Detta då aktivitetsplanen behöver kunna 
revideras utan politiskt beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag eller Christian Nordbergs (MP) reviderade förslag 
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och finner då att kommunstyrelsen bifaller Christian Nordbergs (MP) 
reviderade förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Berörda avdelningschefer 
Socialnämnden 
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§ 34 Dnr 2016/00059  

Remiss angående "Region Uppsala" 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förorda alternativet att kulturverksamheten 
i den nya regionen organisatoriskt ska införlivas i den nya nämnden för 
regional utveckling. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lämna rapporten ”Region Uppsala” 
2017 utan erinran.  

Sammanfattning  
Landstinget har inkommit med en remisshandling rörande den föreslagna 
regionbildningen där landstinget i Uppsala län och regionförbundet föreslås 
slås samman och bilda ”Region Uppsala” fr.o.m. år 2017. Yttrande från 
kommunen ska vara landstinget tillhanda senast den 1 april 2016. 

Den fråga som återstår att lösa är huruvida kulturverksamheten i den nya 
regionen fortsatt ska organiseras i en egen kulturnämnd eller om 
kulturverksamheten ska införlivas i den föreslagna nya nämnden för 
regional utveckling. Förvaltningen lämnar ingen ståndpunkt i denna fråga, 
då detta anses vara en ren politisk bedömning. I övrigt har förvaltningen 
inga synpunkter, varför remissen i övrigt föreslås lämnas utan erinran.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Tjänsteskrivelse 
Landstingets remiss inkl. bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (Mp) yrkar att kommunstyrelsen ska förorda att 
kulturverksamheten ska kvarstå i en egen nämnd.  

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

Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Christian 
Nordberg (Mp).  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Landstinget Uppsala län 
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§ 35 Dnr 2015/00354  

Yttrande över trafikförsörjningsprogram för Uppsala 
län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag 
doknr. 65178.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har givits tillfälle att yttra sig på kollektivtrafikförvaltningen 
UL:s förslag till trafikförsörjningsprogram.  

Trafikförsörjningsprogrammet presenterar tre övergripande mål för 
kollektivtrafiksystemets utveckling samt tolv strategier som visar vägen för 
landstingets arbete mot målen. Håbo kommun ställer sig bakom de 
presenterade målen och strategierna.  

Utöver programmets tre mål och tolv strategier kvarstår två kvantitativa mål 
från tidigare trafikförsörjningsprogram, varav den ena fastställer att 
kollektivtrafiken ska vara fossilbränslefri år 2020. Målet ligger väl i linje 
med kommunens vision samt miljöstrategi som uttrycker att Håbo kommun 
ska vara fossilbränslefri år 2050. 

Håbo kommun ser positivt på att programmet uppmärksammar det ökade 
behovet av kollektivtrafik i och med utvecklingsplanerna i Bålsta tätort. 
Programmet framhåller vidare att ett sammanhållet och samordnat 
kollektivtrafiksystem ska eftersträvas där resande över länsgränsen är 
enkelt. För Håbo kommun är denna målsättning av yttersta vikt då 
majoriteten av kollektivtrafikresorna sker över länsgränsen till Stockholm.  

Trafikförsörjningsprogrammet föreslår att avsiktsförklaringar med 
kommunerna i länet ska tecknas för att hantera de viktigaste frågorna att 
arbeta med lokalt. Håbo kommun välkomnar en sådan avsiktsförklaring och 
anser att den med fördel kan omfatta kollektivtrafiken och dess utveckling 
även i frågor som inte rör den fysiska planeringen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Håbo kommuns yttrande på Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 
Missiv Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, samråd 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kollektivtrafikförvaltningen UL 
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§ 36 Dnr 2016/00094  

Exploateringsavtal och exploateringsbudget för 
Mellanby,  Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal för Mellanby 
gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av Håbo 
Frösunda s:3, mellan Håbo kommun och Kenneth Hedlund/Bålsta Bygg och 
fastigheter AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 
Mellanby gällande fastigheterna Mellanby 1:4, Frösunda 4:8 och del av 
Håbo Frösunda s:3.  

Sammanfattning  
Ett exploateringsavtal för Mellanby har upprättats mellan Håbo kommun 
och exploatören Kenneth Hedlund. Avtalet upprättas i syfte att genomföra 
detaljplanen för Frösundavik 1:1 och reglerar exploatörens ansvar att bygga 
allmänna anläggningar i form av lokalgata, VA-ledningar mm. I avtalet 
regleras även ett markbyte mellan exploatören och Håbo kommun som 
krävs för detaljplanens genomförande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsavtal Mellanby inklusive bilagor.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 37 Dnr 2016/00097  

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal med 
tillhörande bilagor mellan Håbo kommun och 746 Entreprenad Bygg & El 
AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka om 
ledningsrättsförrättning.  

Sammanfattning  
Ett exploateringsavtal har träffats mellan Håbo kommun och 746 
Entreprenad Bygg & El AB. Avtalet har i syfte att genomföra detaljplanen 
för ”Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo”, dpl nr 428. Avtalet reglerar bland annat 
exploatörens ansvar att bygga ut befintlig lokalgata som efter färdigställande 
ska överlämnas till kommunen samt på egen begäran ombyggnation av 
befintlig VA-ledning som även den efter färdigställande ska överlämnas till 
kommunen. Visst markområde ska föras från exploatörens ena fastighet till 
kommunen för att markägoförhållandena ska överensstämma med 
detaljplanen. Ledningsrätt för VA-ledningens nya sträckning ska också 
bildas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsavtal Bålsta 1:35 och 1:36, Lyckebo inklusive bilagor.  

______________ 
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§ 38 Dnr 2014/00036 890 

Antagande av detaljplan 428, Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bålsta 1:35 och 1:36 
Lyckebo enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
746 Entreprenad Bygg & El AB (fastighetsägare) har 2014-01-20 lämnat in 
ansökan om planbesked om detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 
och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses uppföra ca 30 nya ungdomsbostäder 
i ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. Fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 
ägs av 746 Entreprenad Bygg & El AB. 

Planområdets areal är ca 4000 m2 och ingår i en gammal byggnadsplan Y2 
Bålsta stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars 
genomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och 1:36 är i Y2 
planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande 
hus i en plan med möjlighet av vindinredning. F beteckning betyder att 
högst en femtedel av tomten får bebyggas samt att endast en huvudbyggnad 
och ett uthus eller annan garagebyggnad får uppföras. 

Bestämmelser i gällande byggnadsplanen räcker inte med avseende på 
sökandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens 
önskemål stämmer överens med intentionerna i fördjupade översiktsplanen 
för Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av Kommunfullmäktige 2010-06-
04 och vann laga kraft 2010-07-28. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån 
gällande lagstiftning. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar 
och i likhet med kommunen funnit att detaljplanen genomförande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)- förordningen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Plankarta, daterad februari 2016; 
Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 
Exploateringsavtal, daterat februari 2016 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 39 Dnr 2013/00034 890 

Antagande av detaljplan 420, Bålsta 50:2 med fler - 
Ändring 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Bålsta 50:2 enligt 5 kap. 
27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Planområdet är beläget i norra Bålsta på östra sidan Enköpingsvägen ca 150 
m norr om korsningen mellan Åsleden och Enköpingsvägen. Planområdet 
omfattar fastigheten Bålsta 50:2. Planområdets areal är 2113 m2. 
Planområdet omfattas av en gällande detaljplan DPL 205 Bålsta 1:132 m.fl. 
som antogs av kommunfullmäktige 1989-03-09 och som vann laga kraft 
1989-04-05. Planens genomförandetid har gått ut 2003-12-31. I gällande 
detaljplanen 205 Bålsta 1:132 m.fl. är fastigheten planlagd för ”Handel, 
kontor och småindustri som inte stör omgivningen”. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ägarens önskemål att omvandla 
kontorslokaler inom befintlig byggnad till lägenheter samt behålla 
verksamheterna som idag bedrivs på fastigheten som inte stör omgivningen. 
Detaljplan stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta 
tätort. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Plankarta 
Planbeskrivning 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 40 Dnr 2016/00095  

Exploateringsbudget för Väppeby äng, Väppeby 6:1 
(BoKlok, Håbohus och Lindegårdsvägen.) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 
Väppeby äng.  

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas av genomförandet av två planområden i Väppeby 
äng samt utbyggnad av gång- och cykelbana utmed befintlig Lindegårdsväg. 
Inom detaljplan del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 ska kommunen 
sälja mark till BoKlok (dpl. 425) och inom detaljplan del av Väppeby 6:1 
(dpl. 429) ska Håbohus AB köpa mark av kommunen enligt beslut KS §199, 
2015-11-23. 

Väppeby äng området är sedan tidigare planlagt. Nya detaljplaner ska antas 
nära i tid.  Dpl 425 ska antas i april 2016 och dpl 429 beräknas gå till 
antagande i juni 2016 och de två planområdena angränsar till varandra. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 
och cykelvägar, planteringar, belysning och cirkulationsplats). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten)  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsbudget bilaga.  

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 41 Dnr 2016/00092  

Exploateringsavtal berörande del av Väppeby 6:1 och 
Väppeby 7:218, BoKlok 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsavtal mellan 
Håbo kommun och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att bilaga 7 får justeras vid försäljning av 
område med beteckning SB på bilaga 1.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-29, § 101 om att ingå ramavtal med 
BoKlok Housing AB. I ramavtalet har köpeskillingen beslutats. Hur 
kostnader ska fördelas avseende allmänna anläggningar har redan 
överenskommits i ramavtalet. Det som tillkommit är en finansiering av 

framtida cirkulationsplats eller annan trafikåtgärd i korsningen 
Centrumleden och förlängningen Lindegårdsvägen. 

Exploateringsavtalet innebär att BoKlok ska köpa marken i etapper, köpet 
av mark regleras i samband med bygglovprocessen. BoKlok ska bekosta 
utbyggnaden av gator enligt de fördelningar som har träffats i 
exploateringsavtalet samt bekostar VA-anslutningar enligt gällande taxa. 

Exploatören och kommunen har kommit överens om att området ska vara 
färdigutbyggt senast 7 år efter Detaljplanens Laga kraft. Första etappen ska 
tillträdas senast 2 år efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsavtalet inkl. bilagor  
Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 42 Dnr 2013/00109  

Antagande av detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng enligt 5 kap. 27§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6:1 m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området 
samt att möjliggöra en förlängning av befintliga Lindegårdsvägen till 
Centrumleden enligt gällande detaljplan men anpassat till dagens 
förhållanden.  

Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 
äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 
med småstadskaraktär. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. Totalt innebär 
planens genomförande en möjlig total utbyggnad om maximalt ca 200 
bostäder. I nordöstra delen av området vid den allmänna parkytan 
möjliggörs uppförande av förskola. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Plankarta, daterad 2016-02-11 
Illustrationsplan, daterad 2016-02-15 
Planbeskrivning, daterad 2016-02-15 
Granskningsutlåtande, daterad 2016-02-15 

______________ 
JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 43 Dnr 2013/00126  

Granskning av detaljplan för del av Väppeby 6:1, 
Väppeby äng (LSS-boende) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 
till detaljplan för del av Väppeby 6:1 för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 100 lägenheter 
varav minst 6 lägenheter i LSS-boendet. En buffertzon i form av mark som 
inte får bebyggas föreslås hållas mot befintliga villor i söder.  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 1 december 
2015 till 4 januari 2016. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 3 med 
synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Plankarta upprättad februari 2016 
Planbeskrivning upprättad i februari 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Samrådsredogörelse inkl. inkomna yttranden i bilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 44 Dnr 2015/00176  

Ansökan om extra föreningsbidrag för nya liftar i 
Teknikbacken 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan 
åtgärder.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 augusti 2015 behandlat 
frågan om extra föreningsbidrag till Bålsta Alpina. Bidragsansökan avslogs i 
sin helhet. Werner Schubert (S) gjorde tilläggsyrkande kring fortsatt drift 
och upprustning av liften i teknikbacken. Kommunstyrelsen beslutade att 
uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna av upprustning av 
Teknikbackens liftanläggning utifrån Schuberts tilläggsyrkanden 

- Kommunen tar över ägande och driftansvar för anläggning 

- Kommunen undersöker möjligheten att finansisera upprustningen av 
anläggningen via medel från LEADER enligt Jordbruksverkets direktiv 

- Kommun påtar sig borgensansvar för föreningen 

Förvaltningens rapport konstaterar att det inte är någon kommunal 
kärnverksamhet att bedriva en skidanläggning, varför utredning om 
driftövertagande inte kommer göras. Medel från pågående LEADER-projekt 
är slut och det är osäkert om drift av skidanläggning är ett projekt som kan 
komma att godkännas under inför kommande LEADER-period. 
Avslutningsvis har föreningen ännu inte skickat in en ansökan om 
kommunal borgen, varför detta inte är ett aktuellt alternativ. Om föreningen 
skickar in en sådan ansökan kommer den att prövas på sedvanligt sätt.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-03-02 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
Bålsta Alpina klubb 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 45 Dnr 2016/00078  

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i 
Teknikbacken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om 
kommunal borgen om maximalt 2 miljoner kr, under förutsättning att 
Arvsfonden m.fl. beviljar Bålsta Alpinas ansökan om medel samt att 
föreningen får sökt lånebelopp beviljat av Sparbanken Enköping.  

Sammanfattning  
Bålsta Alpina klubb har funnits sedan 1984 i Håbo kommun. Klubbens 
huvudsakliga verksamhet är att bedriva skidträning och skidskola för barn 
och ungdomar. Klubben driver på ideell basis anläggningen i Teknikbacken. 
En backe som flitigt används av alla i kommunen som gillar utförsåkning. 
Klubben anser att anläggningen är i behov av renovering och utbyggnad. 
Åtgärderna beräknas kosta 8 miljoner koronor. Finansieringen ska ske med 
banklån och bidrag från Arvsfonden.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-03-02 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutade överläggningar med inlägg från bl.a. Owe Fröjd (Båp) och 
Christian Nordberg (Mp) så sammanfattar ordförande Carina Lund (M) 
diskussionen genom att yrka på en ny lydelse i beslutssatsen: 
"Kommunfullmäktige beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om kommunal 
borgen om maximalt 2 miljoner kr, under förutsättning att Arvsfonden m.fl. 
beviljar Bålsta Alpinas ansökan om medel samt att föreningen får sökt 
lånebelopp beviljat av Sparbanken Enköping."  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kultur- 
och livsmiljöutskottets förslag eller ordförandes yrkande och finner då att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandes yrkande.  

______________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 46 Dnr 2014/00035  

Medborgarförslag - belysning med mera längs 
Kalmarleden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning 
till den bedömning som framgår av tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning  
Det inkomna medborgarförslaget föreslår tre förbättringsåtgärder för 
Kalmarleden; belysning, beläggning och vägmarkeringar. 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i behoven av åtgärder på 
Kalmarleden. En del problem har redan åtgärdats, andra åtgärder ryms i 
planen för innevarande och kommande år, men ytterligare några kan av 
kostnadsmässiga skäl inte genomföras i dagsläget. Vissa delar av 
medborgarförslaget bifalls därför, medan andra delar blir föremål för 
framtida ekonomiska prioriteringar.  

Vägmarkeringar på Kalmarleden åtgärdades under 2015. Beläggningen 
bedöms kunna åtgärdas under 2016. Dock kan vissa delar av vägen behöva 
byggas om helt och för detta finns för närvarande inga investeringsmedel 
avsatta. När det gäller belysning finns en plan för detta på delar av 
Kalmarleden. Denna behandlas i budgetarbetet för 2017. Resterande 
sträckor är för kostsamma att belysa för att kunna åtgärdas i dagsläget.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-01 
Miljö- och tekniknämndens beslut , § 97/14, med diarienummer 2014/35 
Medborgarförslag med diarienummer 2014/35, daterat 2014-01-29 
Tjänsteskrivelse, 2016-02-15 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 47 Dnr 2016/00075  

Yttrande om ansökan om begränsning av parkering, 
väg 263 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen biträder Håbo Marknads AB:s ansökan till 
Länsstyrelsen om begränsning av parkering på parkeringsficka på väg 263.  

Sammanfattning  
En begäran om yttrande över ansökan till Länsstyrelsen inkom 2016-02-15. 
Ansökan avser begränsning av tillåten tid att parkera på en parkeringsficka 
längs väg 263 i Håbo kommun. Vid parkeringsfickan har en 
informationsskylt om Skohalvön satts upp för att förbipasserande ska kunna 
stanna och få tips på sevärdheter och aktiviteter på halvön. Motivet till 
begränsningen ar att ett lastbilssläp ofta ses parkerat på parkeringsfickan, 
vilket motverkar syftet med denna.   

Förvaltningen har inget att erinra i frågan mer än att kommunen stöder syftet 
med ansökan.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-01 
Remiss från Länsstyrelsen, 2016-01-25 
Tjänsteskrivelse, 2016-02-17 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala 
Tekniska avdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 48 Dnr 62717  

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att besvara/återkoppla 
frågorna senast till nästa kommunstyrelsesammanträde.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) tar upp att den inkomna skrivelsen från kvinnojouren om 
lokal inte har tagits upp eller återkopplats till kommunstyrelsen. Carina 
Lund (M) meddelar att socialchefen enligt uppgift har löst problemet.  

Owe Fröjd (Båp) tar upp frågan om upphandling av parkeringsövervakning 
och menar att förvaltningen inte följer politikens vilja i denna fråga. 

Agneta Hägglund (S) tar upp att den inkomna skrivelsen från KPR om 
upphandlingen av Pomona inte har tagits upp eller återkopplats till 
kommunstyrelsen. Carina Lund (M) meddelar att socialförvaltningen har 
svarat på skrivelsen. 

Michael Rubbestad (SD) undrar vad som har hänt med de 100 000 kronor 
som i enlighet med sverigedemokraternas yrkande i budgeten beviljades för 
insatser i förskolan. 

Bengt Björkman (SD) meddelar att styrelseprotokollet från Håbo Marknads 
AB borde ha varit med som underlag i ärendet om markköp från Håbo 
Marknads AB till Håbo kommun. 

Fredrik Anderstedt (S) frågar vad som händer med arrendefrågan för 
Skoklosters lanthandel. Fastighetschef Lena Hagman meddelar att 
förhandling kring detta inleds på fredag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-03-14  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 49 Dnr 63427  

Deltagande vid demokratidagarna 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Fredrik Anderstedt (S) och Christian 
Nordberg (Mp) deltar för kommunstyrelsens räkning vid demokratidagarna 
2016.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) väcker frågan om kommunstyrelsens deltagande vid 
demokratidagarna 2016.  

Fredrik Anderstedt (S) och Christian Nordberg (Mp) föreslås delta vid 
demokratidagarna.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fredrik Anderstedt 
Christian Nordberg 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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