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Tid och plats Kl. 08:30 tisdagen den 12 december 2017, Skoklosterrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Michael Rubbestad (SD) §§ 174-179 

Fred Rydberg (KD) 

Owe Fröjd (Båp) §§ 172-173 

Övriga närvarande  

Ersättare Christian Nordberg (MP) §§ 174-179 

Owe Fröjd (Båp) §§ 174, 176-179 

  

Tjänstemän 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare  

Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef §§ 174-179 

Jonas Eliasson, kanslichef 

Clara Thorgren, kommunsekreterare 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef bygg och miljö 

Anton Karlsson, planarkitekt  

Martin Wicksell, planarkitekt 

Sarah Olsson, planarkitekt §§ 172-174 

Johanna Malm-Forsberg, samhällsplanerare §§ 172-174 

Elin Brattström, samhällsplanerare §§ 172-174 

Eva Anderling, teknisk chef §§ 173-179 

Klas Klasson, kommunarkitekt  

 

Johan Hagland, projektledare plan och exploatering, konsult  

Thord Andersson, moderator 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknad AB 

Mats Norrbrand, VD Håbohus § 175 

Liselotte Grahn Elg (M) 
  

 
Justering  

Justerare Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Kl. 16.00 torsdagen den 14 december 2017, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 172-179 

  

Ajournering  § 174, för fika 
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Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Leif Zetterberg (C)  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt (S) 
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Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-12-12 

Datum för 

anslags uppsättande 2017-12-15 

Datum för 

anslags nedtagande 2018-01-06 

Förvaringsplats 

för protokollet Kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Clara Thorgren   
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§ 172 Dnr 62699  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 

av dagens protokoll. Justering äger rum torsdagen den 14 december kl. 

16.00 i kommunhuset. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar in Liselotte Grahn Elg (M).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, Leif Zetterberg 

(C) tjänstgör som ordförande, utser justerare att jämte ordföranden justera 

protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 173 Dnr 2015/00271  

Samråd, förslag på översiktsplan för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att workshop om 

översiktsplanen hålls den 15 februari 2018 för kommunstyrelsen och 

berörda tjänstemän.     

Sammanfattning  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är ett av 

kommunens viktigaste strategiska dokument och anger grunddragen för hur 

kommunens mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och 

bevaras, och ska bidra till en långsiktigt god miljö, och en hållbar 

utveckling. Översiktsplanen är vägledande och ska fungera som underlag för 

beslut om program, detaljplaner och bygglov.  

I december 2015 beslutade kommunfullmäktige i Håbo kommun att uppdra 

till kommunstyrelsen att ta fram en översiktsplan för hela kommunen med 

utgångspunkt i visionen Vårt Håbo 2030.  

En översiktsplan utvecklas i flera steg. På dagens sammanträde presenteras 

ett utkast av samrådsredogörelsen, dokument är en del i revideringen av 

samrådsförslaget, vilket är det första utkastet till kommunens nya 

översiktsplan. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådsperioden 

tas ett reviderat förslag till ny översiktsplan, vilken ställs ut på granskning. 

Under granskningen finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter 

innan planen kan antas.  

Samhällsplanerare informerar om arbetet med översiktsplanen. En 

knäckfråga som framkommit är landsbygdsutveckling, frågorna är viktig att 

lyfta upp och arbeta med. Plan- och exploateringsavdelningen önskar ge en 

statusuppdatering vid varje arbetsutskott fram till beslut samt hålla en 

workshop i februari. I dagsläget siktar plan- och exploateringsavdelningen 

på utställning maj/juni. 

 

Arbetsutskottet diskuterar vikten av att planeringen hålls ihop, att förhålla 

sig till inkomna yttranden och andra styrdokument för att göra en så 

attraktiv översiktsplan som möjligt.    

Beslutsunderlag 

Utkast samrådsredogörelse 2017-12-04 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Kommundirektör  

Bygg och miljöförvaltningen 

Teknisk chef  
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§ 174 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 

projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag daterad 2017-

12-04.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217, att 

projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 

för beslut. Sedan maj 2017 har kommunstyrelsens arbetsutskott delegation 

på godkännande av listan. 

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill etablera 

sig i Håbo kommun, nya uppdrag beslutas, resurser tillsätts samt att 

detaljplaner vinner laga kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovan 

nämnda kriterier. I projektprioriteringslistan redovisas samtliga plan- och 

programprojekt. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 beslutades att 

samtliga projekt ska redovisas med ett uppskattat datum. I samband med 

den förändringen har projektprioriteringslistan getts en annan, och mer 

koncentrerad, utformning. Listan redovisar inriktning, omfattning och 

status, samt ger en grov uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Den 7 november 2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 

godkänna föreslagen projektprioriteringslista för program- och 

detaljplaneuppdrag daterad den 23 oktober 2017.  

Förvaltningschef för bygg och miljö informerar kort om några av projekten 

från projektprioriteringslistan och presenterar en uppdaterad lista daterad 

2017-12-04.  

Planarkitekt informerar om: 

- Dagsläget Dragelund, koppling natur- och kulturvärden, 

handelsområde vid Lillsjön, logisitkområde Dragelund, 

trafikplats Draget och norr om E18.  

- Kalmarsand, detaljplanearbetet pågår, Park och Udde, EttElva 

och Granholmen. 

- Kalmarrondellen, Håbohus.  
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- Ravinen, en strukturplaneskiss, förslag från Skanska. Plan- och 

exploateringsavdelningen lämnar kommentarer. 

- Björkvallen 

- Bovieran tidsplan 

- Gröna Dalen, kommer som förberedande ärende på kommande 

kommunstyrelse.  

Arbetsutskottet diskuterar projekten som finns presenterade i 

projektprioriteringslistan och dess tidsplaner.  

 
Beslutsunderlag 

Projektprioriteringslista daterad 2017-12-04. 

 
Protokollsanteckning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör medskick till plan- och 

exploateringsavdelningen att prioritera plan för Bovieran.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-12  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 175 Dnr 2017/00753  

Begäran om planuppdrag från Håbohus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att återkomma 

med förslag på planuppdrag.  

Sammanfattning  

VD för Håbohus informerar om verksamhetens inriktning. Håbohus AB är 

ett fastighetsföretag som verkar för att tillgodose behovet av bra bostäder 

och god boendeservice i Håbo Kommun.  

Håbohus har lämnat in ansökan om planbesked avseende fem områden. 

Områdena och förslag till utveckling presenteras och gäller: 

Dyarne 5:69 

Ekilla 1:15 (del av Yttergran) 

Del av Mansängen 6:1 (Skeppsgården) 

Del av Skokloster 2:80 

Kalmarsand Spånga 2:1 

Arbetsutskottet förutser att förvaltningen återkommer med förslag till 

planuppdrag, vad gäller Skeppsgården efter genomförd beslutad utredning 

och vad gäller draget efter avstämning av områdesbegränsning. För 

Skokloster ska även fullmäktiges beslut om aktivitetslokaler i Skokloster 

beaktas i den fortsatta beredningen. 

Beslutsunderlag 

Kartor och skisser 2017-10-09 

 

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) önskar få noterat i protokollet att när det gäller 

Skeppsgården är det viktigaste i dagsläget att starta en oberoende/extern 

utredning av ersättningslokal av Skeppet och i nära samarbete med de 

berörda föreningarna. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 176 Dnr 79149  

Kommunens markberedskap 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar en samlad bild under Q1 på 

kommunens markreserv enligt den instruktion fullmäktige beslutade.        

Sammanfattning  

Förvaltningschef för bygg och miljö informerar om kommunens 

markberedskap i Bålsta tätort. Arbetsutskottet diskuterar hur arbetet ska 

fortskrida och om vikten av god samverkan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen  
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§ 177 Dnr 62739  

Resurser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för diskussionen.   

Sammanfattning  

Förvaltningschef för bygg och miljö informerar om plan- och 

exploateringsavdelningens resurser och vilka externa resurser som är 

involverade. Arbetsutskottet diskuterar vad som kan göras för att bättre 

tillgodose behovet av aktiva processer. Externa resurser, även på 

nyckelfunktioner är ett upplägg arbetsutskottet förutsåg. 
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§ 178 Dnr 2017/00752  

Kommunal förvaltningsorganisation, förslag till ändrad 
organisation för plan- och exploateringsenheten  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar en organisationsförändring enligt 

förslag 2.  

Sammanfattning  

Kommundirektör informerar om processen för en organisationsförändring 

och presenterar två förslag till förändring.  

Förslag 1 

Ansvaret för plan – och utvecklingsavdelningens verksamhet överförs från 

bygg- och miljöförvaltningen till tekniska avdelningen inom 

kommunstyrelseförvaltningen, och byter namn till 

Samhällsbyggnadsavdelning.  

 

Förslag 2 

Ansvaret för plan- och utvecklingsavdelningens verksamhet överförs från 

bygg- och miljöförvaltningen och bildar egen avdelning i 

kommunstyrelseförvaltningen och byter namn till plan- och 

exploateringsavdelning. 

Arbetsutskottet diskuterar förslagen och organisationens framtida 

utveckling. 
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§ 179 Dnr 62737  

Uppföljning av Skoklosterinternatet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Moderator Thord Andersson informerar om vad från dagens sammanträde 

som kommer tas med till internatet i mars 2018. Tillit är en stor fråga som 

har och kommer beröra kommande skoklosterinternt. Vidare kommer 

översiktsplanen och större pågående planuppdrag att beredas för diskussion. 

 

 
 
 

 


