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Tid och plats Kl. 19:00 måndagen den 4 april 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Anna Wiberg (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Leif Zetterberg (C) 
Sara Ahlström (C) 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Marcus Carson (S) 
Inger Wallin (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Kristian Leinonen (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 
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Övriga närvarande  

Ersättare Bo Johnson (M), tjänstgör för Catherine Öhrqvist (M) 
Cecilia Lidén (M), tjänstgör för Björn Hedö (M) 
Roger von Walden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Göran Eriksson (C) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Sabine Noresson (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Annell (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliomäki (S) 
Linnéa Hellberg (SD), tjänstgör för Robert Kohlström (SD) 
Sjunne Green (Båp) 
Pirjo Thonfors (-) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, nämndsekreterare  

Justering  
Justerare Håkan Welin (L), Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats  Torsdagen den 7 april 2016 

Justerade paragrafer §§ 30-44 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Ulf Winberg (M)  

Justerare 
 

 

Håkan Welin (L) 

 
 

 

Fredrik Anderstedt (S) 
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Datum för 
anslags uppsättande 2016-04-08 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-05-02 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 30   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Håkan Welin (L) och Fredrik Anderstedt (S) 
till justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med ändring 
enligt nedanstående och konstaterar att kungörelseförfarandet har skett i 
laga ordning.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Ulf Winberg (M) anmäler följande tillägg till dagordningen:  

Ärende 14: Anmälan av motion: Meriterande med folkbokföring för 
Håbobor vid kommunala anställningar 

Ärende 15: Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående budgetmedel 
till förskolan 

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige godkänner 
uppräknade förändringar i dagordningen och finner att så sker.  

______________ 
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§ 31 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

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. 

Efter yrkande från Christian Nordberg (MP) beslutade kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige en revidering av förvaltningens förslag till 
ägardirektiv så att orden "hyresrätter eller bostadsrätter" i parentesen under 
punkt 3 stryks.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kursiv del i punkt 5 med formuleringen "Med 
stora fastighetsbestånd avses fastigheter vars värde uppgår till mer än 10 % 
av marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd" utgår.  
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Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det föreligger två förslag till beslut: 
kommunstyrelsens förslag med tidigare föreslagen revidering och Owe 
Fröjds (Båp) yrkande. Förslagen ställs mot varandra.  

Ordförande frågar först om kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag och därefter om kommunfullmäktige beslutar 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Ordförande Ulf Winberg (M) föreslår följande omröstningsordning:  

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstenson (M), 
Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Cecilia Lidén (M), Tommy 
Rosenkvist (M), Lisbeth Bolin (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström (C), 
Håkan Welin (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie 
Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Bengt 
Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Linnéa 
Hellberg (SD). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 
Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Akasya Randhav 
(S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S) Sven-Olov Dväring (S), Hillevi 
Anderstedt (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Owe Fröjd (Båp), 
Peter Björkman (Båp), Leif Lindqvist (V).  

Resultatet av röstningen är således 23 ja-röster och 18 nej-röster. Därmed 
bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut. 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus Aktiebolag 
Författningssamling - Hemsida 
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§ 32 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015 

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.  

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 § 3 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 33 Dnr 2016/00065  

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

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Socialnämnden 2016-01-25 § 6 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 § 10 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 34 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) 

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 
genomsnitt i länet på 44,8 %, år 2014, vilket indikerar att kommunens 
skuldsättning jämfört med andra kommuner är hög. 
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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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Motion – Håbo kommun, en rik eller fattig kommun?  Bålsta partiet 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
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§ 35 Dnr 2015/00221  

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
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.  

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 
justeringar gjorts avseende några av fastigheterna varför det nya totala 
värdet bedöms vara 108 791 401 kronor.  
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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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
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 
Förvaltningschef  Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingschef 
HMAB 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-04  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 36 Dnr 2016/00097  

Exploateringsavtal Bålsta 1:35, 1:36, Lyckebo 

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsavtal Bålsta 1:35 och 1:36, Lyckebo inklusive bilagor. 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Exploatören 746 Entreprenad Bygg & El AB 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygglovsavdelningen 
VA-enheten 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-04  

Kommunfullmäktige 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 37 Dnr 2014/00036 890 

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

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Plankarta, daterad februari 2016; 
Planbeskrivning, daterad februari 2016; 
Granskningsutlåtande, daterat februari 2016 
Exploateringsavtal, daterat februari 2016 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 38 Dnr 2016/00095  

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

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsbudget bilaga.  
______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen- Gatuenheten, VA-enheten. 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 39 Dnr 2016/00092  

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

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

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 
Exploateringsavtalet inkl. bilagor  
Exploateringsbudget ärende nr KS 2016/95 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen- Gatuenheten, Va-enheten, Avfallsenheten 
Bygglovavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Upphandling  
Kultur- och livsmiljö 
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§ 40 Dnr 2013/00109  

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

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). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att i samråd 
med samfällighetens förening genomföra nödvändiga åtgärder för att 
förhindra att lokalgatan som förbinder huvudlederna används som en 
genomfartsled.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen erhåller ekonomiska 
medel för att i samråd med samfällighetens förening genomföra nödvändiga 
åtgärder för att förhindra att lokalgatan som förbinder huvudlederna används 
som en genomfartsled.  

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 §. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg:  

- att berörd förvaltning ges i uppdrag att i samråd med samfällighetens 
förening genomföra nödvändiga åtgärder för att förhindra att lokalgatan som 
förbinder huvudlederna används som en genomfartsled  

- att berörd förvaltning erhåller ekonomiska medel för att i samråd med 
samfällighetens förening genomföra nödvändiga åtgärder för att förhindra 
att lokalgatan som förbinder huvudlederna används som genomfartsled 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige beslutar 
att anta kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att anta Michael 
Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 41 Dnr 2016/00078  

Ansökan om kommunal borgen för nya liftar i 
Teknikbacken 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar Bålsta Alpina klubbs ansökan om 
kommunal borgen om maximalt 2 miljoner kr.  

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-03-02 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan om borgensåtagande för nya liftar i Teknikbacken 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar för Håboalliansens räkning att beslutet 
ändras till följande formulering: Kommunfullmäktige beviljar Bålsta Alpina 
klubbs ansökan om kommunal borgen om maximalt 2 miljoner kronor.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att det föreligger två förslag till beslut, 
dels kommunstyrelsens förslag till beslut och dels Christian Nordbergs (MP) 
yrkande för Håboalliansens räkning. Ordförande frågar först om 
kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter 
frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar enligt Christian 
Nordbergs (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Christian Nordbergs (MP) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bålsta alpina 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
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§ 42 Dnr 2014/00035  

Svar på Medborgarförslag: Belysning med mera längs 
Kalmarleden 

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 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 
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 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsens tekniska avdelning 
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§ 43 Dnr 2016/00227  

Anmälan av Motion: Meriterande med folkbokföring för 
Håbobor vid kommunala anställningar 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning  
En motion har lämnats in av Michael Rubbestad (SD). I motionen föreslås 
att folkbokföring inom Håbo kommun ska ses som meriterande vid 
rekrytering och anställning inom den kommunala verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala 
anställningar 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
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§ 44 Dnr 2016/00228  

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande angående 
budgetmedel till förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 
besvaras vid dagens sammanträde och läggs därefter till handlingarna.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande, 
Carina Lund (M). Frågan gäller de extra medel till förskolorna som 
fullmäktige beslutat om i budget 2016. Medlen skulle tilldelas kommunens 
förskolor för att köpa fika till barnen vid utflykter under verksamhetsåret 
2016.  

Beslutsunderlag 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående budgetmedel till 
förskolan 

______________ 
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