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§ 112 Dnr 6269/9  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen för 
dagens sammanträde utan ändringar.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Utsänd föredragningslista   

______________ 
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§ 113 Dnr 6270/1  

Informationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.    

Sammanfattning  
Säkerhetssamordnare Louise Lightowler och socialchef Thomas Brandell 
informerar om flyktingsituationen och hur Håbo kommun jobbar med detta. 

Tf. kommundirektör Vipul Vithlani informerar om regionfrågan och hur 
arbetet fortgår för att bilda en region i Uppsala län. 

Tf. kommundirektör Vipul Vithlani informerar om eventuella markköp från 
Marknadsbolaget. Förslag läggs fram i början av år 2016. 

Ordförande Carina Lund (M) meddelar att hon är kallad till möte med 
samordningsförbundet för att bland annat fastställa nästa års 
medlemsavgifter.   

______________ 
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§ 114 Dnr 2015/00266  

Val av ortstidning för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden under perioden 
2016-2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden, i enlighet med 5 kap. 10 § 
Kommunallagen, ska annonseras i Bålsta Upplands-Bro Bladet under 
resterande del av mandatperioden. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att annonseringen ska utvärderas 
löpande genom kommunikationsavdelningens mätningar och statistik och 
om väsentliga förändringar sker i dessa ska ärendet tas upp för omprövning 
av fullmäktige.  

Sammanfattning  
Nuvarande kommunallag (1991:900) 5 kap. 10 § ålägger kommunerna att 
införa kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden i den eller de 
ortstidningar som kommunfullmäktige själv bestämmer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12 15 § 120 att kommunfullmäktiges 
kungörelser ska annonseras i Bålsta Upplands-Bro Bladet under perioden 
2015-01-01 – 2015-12-31. Fullmäktige beslutade också att annonseringen 
ska utvärderas innan förslag för resterande del av mandatperioden läggs 
fram. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att annonseringen i Bålsta 
Upplands-Bro Bladet har fungerat tillfredsställande under perioden. 
Kommunikationsavdelningens mätningar och statistik visar också att Bålsta 
Upplands-Bro Bladet fortfarande ligger i topp vad gäller var medborgarna 
vill ha sin information. Därför föreslås att annonseringen av 
kommunfullmäktiges kungörelser fortsätter i nuvarande form även för 
resterande del av mandatperioden. 

2015-03-23 presenterades slutbetänkandet (SOU 2015:24) ”En 
kommunallag för framtiden” Ett av förslagen i betänkandet är att 
skyldigheten att kungöra fullmäktiges sammanträden genom annonsering i 
ortstidning ska upphöra, för att ersättas med en digital hantering. 

När den nya kommunallagen vinner laga kraft, och under förutsättning att 
förslaget om slopad annonsering går igenom, föreslås också att 
kommunfullmäktige samtidigt upphör med annonseringen i Bålsta 
Upplands-Bro Bladet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till beslutspunkt 2, att annonseringen ska 
avslutas om den nya kommunallagen vinner laga kraft under perioden. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer Owe Fröjds (Båp) yrkande mot avslag 
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget, det vill säga 
avslag till beslutspunkt 2. 

Ordförande prövar sedan om övriga beslutspunkter kan bifallas och finner 
att arbetsutskottet bifaller dessa.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr 2015/00275  

Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att notera att redovisning av ej 
färdigberedda motioner och medborgarförslag har skett i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
se till att de motioner och medborgarförslag som är äldre än ett år snarast, 
och senast till nästa redovisning, bereds färdigt och presenteras för beslut till 
fullmäktige.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges arbetsordning § 22 fastställer att ej färdigberedda 
motioner och medborgarförslag ska redovisas till fullmäktige två gånger per 
år. Senaste redovisning gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde 2014-
09-22 § 59. 

För närvarande finns 7 motioner och 7 medborgarförslag som inte är 
färdigberedda. Av dessa är 5 motioner och 4 medborgarförslag äldre än ett 
år.  

I arbetsordningen § 26 framgår att motioner och medborgarförslag ska 
beredas så att de kan besvaras inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. De motioner och medborgarförslag som är 
äldre än ett år bör därför snarast beredas färdigt och presenteras för beslut av 
fullmäktige, alternativt tas upp för avskrivning i det fall ärendena inte längre 
är aktuella för vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Lista över ej färdigberedda motioner och medborgarförslag 2015-10-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2014/00097  

Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: 
Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen.  

Sammanfattning  
Arbetet med att implementera EU:s nya upphandlingsdirektiv inom den 
klassiska sektorn och försörjningssektorn pågår. Lagen beräknas träda i kraft 
den 1 april 2016. Innebörden i EU-direktivet var känt när Håbo kommuns 
nuvarande upphandlingspolicy antogs i december 2013. 

Grunden för all offentligt upphandlingen kommer även fortsättningsvis att 
vila på principerna om att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt att genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. 
Upphandlingarna ska vidare genomföras i enlighet med principerna om 
ömsesidigt erkännande och med principerna om proportionalitet.  

Motionärerna yrkar på att Håbo kommun snarast utreder och anpassar 
nuvarande upphandlingspolicy till kommande lagtext.  

Utifrån hur nuvarande upphandlingspolicy är utformad ger den möjlighet att 
utforma kraven avseende mat efter mål som kvalitet och hållbarhet. Med 
hänvisning till detta finns inget behov av att utreda och anpassa nuvarande 
upphandlingspolicy till kommande lagtext.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-22  
Motion 2014-06-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr 2015/00293  

Utredning om alternativ finansiering av kommunens 
investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för ytterligare 
beredning med följande sakskäl: 

1. Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i Owe Fröjds (Båp) 
ställda motion till kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern värdering 
av kommunens och Håbohus fasta tillgångar skall genomföras. 

2. Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i 
Håbohus innan beslut.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 
alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 
upplåning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB 
genomfört en förstudie. 

Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra 
kapital som en alternativ finansiering för kommunens framtida 
investeringsbehov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare 
aspekter som vägts in är; 

• Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då 
underhållsbehovet är stort. 

• Att amortera på den långfristiga skulden 

• I samband med att bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i 
kommunen medför detta att kommunens utgifter för infrastruktur initialt 
kommer att öka innan kommunen får försäljningsinkomster för marken. 
Detta kommer att medföra att extern upplåning måste ske. 

Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. 
Jämfört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 
208 mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran 
uppgå till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten 
enligt Redovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras 
över hyresperioden, d.v.s. 20 år och årligen återförs till kommunens 
resultaträkning. Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 
mkr. Kalkylen visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 
tkr/årligen exklusive eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 
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Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 
valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 
minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att 
kommunen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader 
ökar med 3,7 mkr årligen. 

Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 
att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 
belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels 
belyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 

Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 
försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 
fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 

Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 
försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och 
konsekvensanalys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter 
av försäljningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-28 
Nuvärdesberäkning 
Presentation Hemsö 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 
beredning med följande sakskäl: 

1. Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i min ställda motion till 
kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern värdering av kommunens och 
Håbohus fasta tillgångar skall genomföras. 

2. Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i 
Håbohus innan beslut. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag om 
återremiss. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Carina Lund (M) yrkar att ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan 
ställningstagande, så att en bredare grupp får diskutera hur ärendet ska 
hanteras.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) prövar först om ärendet ska återremitteras 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och 
finner då att arbetsutskotter beslutar att återremittera ärendet.  

Därmed faller övriga yrkanden.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
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§ 118 Dnr 2015/00294  

Resultatreglering mellan åren i driftredovisningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta principer för 
resultatreglering mellan åren. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att budgetstyrprinciperna 
kompletteras med principer för resultatreglering mellan åren.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till kommunstyrelsens förvaltning att utarbeta 
förslag till principer för under- och överskottshantering inför det fortsatta 
budgetarbetet under hösten. Förvaltningen föreslår att de nya principerna 
skall börja gälla från år 2016 under förutsättning att de antas av 
kommunfullmäktige. 

För att öka dels det ekonomiska incitament till effektivisering, dels ge 
nämnderna möjlighet att anpassa och utveckla verksamheterna på lite längre 
sikt, föreslår förvaltningen att någon form av underskotts- och 
överskottshantering skall börja tillämpas i kommunen.  

En ytterligare anledning till att införa resultatreglering mellan åren är att 
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunala verksamheter 
och för privata aktörer som utför tjänsterna inom skola, barnomsorg och 
inom äldreomsorgen. Idag avskrivs underskottet som kommunala 
verksamheter uppvisar i kommunens bokslut. Till friskolorna utbetalas en 
del av det underskott som våra grundskolor redovisar i bokslutet av den 
ansvariga nämnden. Detta beroende på att friskolorna ska ha likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. 

För närvarande förs varken över- eller underskott över till nästkommande år.  

Det kommunala balanskravet medför att kommunen inte får redovisa ett 
negativt resultat vilket utgör en yttre restriktion för hantering av över- och 
underskott. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till principer för 
hantering av över- och underskott i driftbudgeten mellan åren.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-29 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2015/00295  

Organisationstillhörighet för plan- och 
utvecklingsavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna att plan- och 
utvecklingsavdelningen från och med 2015-12-01 organisatoriskt ska 
tillhöra Bygg- och miljöförvaltningen. Verksamhetens politiska tillhörighet 
till kommunstyrelsen förblir oförändrad, medan personal- och 
arbetsgivaransvaret överförs till bygg- och miljönämnden. 

2. Överföring av driftbudgeten för plan- och utveckling från 
kommunstyrelsens förvaltning till Bygg- och miljöförvaltningen föreslås ske 
fr.o.m. 2016-01-01.  

Sammanfattning  
Plan- och utvecklingsavdelningen ansvarar för strategiska fysiska 
utvecklingsfrågor, översiktlig fysisk planering och detaljplanering enligt 
plan- och bygglagen (PBL). Inom avdelningen produceras detaljplaner, 
program, översiktliga planer, remissvar samt övriga översiktliga och 
strategiska beslutsunderlag. Ansvaret för exploatering, köpa och sälja mark, 
fastighetsrättsliga frågor, arrendeavtal och liknande ligger också på 
avdelningen.  

Inom plan- och utvecklingsavdelningen är arbetstempot högt och 
avdelningen har haft en viss personalomsättning. Kommunstyrelsen har 
dessutom gett signaler på att det arbetet som görs inom plan- och 
exploateringsområdet är prioriterat och att förväntningarna är stora på 
avdelningen.  

För att utnyttja kompetensen inom kommunen och för att stärka upp 
organisationen inom plan- och utveckling har t.f. kommundirektör fört 
diskussioner med t.f. plan- och utvecklingschef och förvaltningschefen för 
bygg- och miljö.  

Om ansvaret för verksamhet och personal inom plan- och utveckling skulle 
överföras till bygg- och miljöförvaltningen finns fördelar med ett närmare 
och mer självklart samarbete främst gentemot bygglov och kart, mät, GIS, 
men även gentemot miljö. 

Det krävs också en finslipning av att arbeta i projekt samt att chefsnivåerna 
inom den fysiska planeringen och genomförandet av denna bättre än idag 
hittar såväl vilja som struktur för att bättre stämma av med varandra. Det 
gäller inte minst i tidiga skeden. Det krävs också att Vd:n för 
marknadsbolaget i ett tidigt skede involveras i stadsbyggnadsprocesser.   

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Med den nya verksamheten följer för förvaltningschefen inom bygg- och 
miljö nödvändigt ett närmare samarbete med kommundirektör, 
kommunstyrelsen och inte minst kommunalrådet. För att detta ska ges bästa 
möjliga förutsättningar bör det finns en klar och tydlig struktur för hur 
dialog och avstämningar kan göras på ett smidigt och inte så tungrott sätt. 
Det är ofta snabba puckar och därför kan ett mer informellt arbetssätt gagna 
resultatet, utan att för den skull ge avkall på den demokratiska 
delaktigheten.  

Kommunen har idag ett flertal stora projekt exempelvis centrumutveckling, 
logistik Bålsta, Draget med flera och då kan en fördel med den nya 
organisationstillhörigheten vara det stöd som förvaltningschefen för bygg- 
och miljö-förvaltningen kan ge. 

Mål/syfte med omorganisation 

• De exploateringsprojekt som skapas på kommunägd mark genererar 
betydande intäkter som är av stor betydelse för kommunens ekonomiska 
förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Därför är naturligtvis dessa 
projekt betydelsefulla ur fler synvinklar än enbart tillskottet i stadsbygden, 
och bör därför som regel ha en mycket hög prioritering. 

• Ett av den nya förvaltningens viktigaste uppdrag skulle då vara att bidra 
till den tillväxt som kommunledningen vill se möjliggjord i Håbo kommun. 
Förvaltningens främsta verktyg för att bidra till kommunens tillväxt är att 
genom detaljplaner skapa byggrätter. Som grund dessförinnan behövs 
naturligtvis en god översiktlig planering. Planskedet behöver åtföljas av en 
effektiv bygglovgivning samtidigt som den tekniska förvaltningen utför den 
utbyggnad av infrastruktur som erfordras och ligger inom kommunens 
ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-02 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 120 Dnr 2015/00281  

Attesträtt år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge attesträtt för år 2016 till angivna 
befattningar i attestförteckningen.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 
följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-30  
Attestförteckning kommunstyrelsen år 2016 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 121 Dnr 2015/00162  

Budget 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderade nyckelindikatorer för 
kommunstyrelsens nämndmål. 

2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna drift- och investeringsbudget för år 
2016 för kommunstyrelsens verksamhet. 

3. Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunstyrelsens förslag till 
reviderade driftbudgetramar för år 2016, totalt 986 049 tkr, för nämnder och 
styrelser enligt nedan: 

Kommunfullmäktige  1 436 tkr 

Stöd till politiska partier  1 000 tkr 

Valnämnd     7 tkr 

Revision     1 117 tkr 

Kommunstyrelse   180 648 tkr 

Räddningstjänst   19 075 tkr 

Överförmyndarnämnd   1 628 tkr 

Bygg- och miljönämnd   11 740 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd  496 554 tkr 

Socialnämnd    58 539 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd  214 305 tkr 

4. Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunstyrelsens förslag till 
reviderad investeringsbudget, totalt 221 636 tkr, för nämnder och styrelser 
enligt nedan: 

Skattefinansierad verksamhet: 

Kommunstyrelse   106 427 tkr 

Barn- och utbildningsnämnd  3 000 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd  350 tkr 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Taxefinansierad verksamhet: 

VA-verksamhet   58 000 tkr 

Avfallsverksamhet   2 142 tkr 

Exploateringsverksamhet, totalt:  40 507 tkr 

Medfinansiering Citybanan  11 210 tkr 

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen har rätt att 
nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 135 460 tkr för år 
2016. 

6. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ändra tidigare beslut (§37, 2015-
06-15) med ordalydelsen ” att minimibemanningen inom förskolan ska vara 
3,0 barnskötare”, till ”att budgeterade medel till förskolan används för att 
öka personaltätheten och minska barngrupperna”.  

7. Kommunfullmäktige föreslås avslå begäran från socialnämnden om ökad 
budgetram med 538 tkr. 

8. Kommunfullmäktige föreslås godkänna återrapporterade budgetar från 
styrelser och nämnder. 

9. Kommunfullmäktige föreslås besluta att flytta 2,2 miljoner kronor från 
konto Utemiljö särkolan Gröna Dalen, till Utemiljö, utrustning skolor. I 
samband med detta ska statusen på skolgårdarna i kommunen rapporteras. 

10. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att komma med förslag och plan på hur vi energieffektiviserar kommunen. 
Detta med syfte att mer effektivt använda skattepengar. 

11. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att redovisa en plan 
för hur vi skall uppnå säkra gång- och cykelvägar i hela kommunen. 

12. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de två första 
nyckelindikatorerna under kapitel 11.2.2.2 ska ändras till följande lydelse: 
"Andel enheter som under året genomfört effektiviseringsinsatser enligt 
framtagen plan."  

Sammanfattning  
Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 
kommande år rapporteras till kommunfullmäktige. Detta för att 
kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de nya kommunövergripande 
målen och nämndernas mål och nyckelindikatorer fastställdes under våren.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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För ett fokuserat förbättrings- och utvecklingsarbete finns mål och 
nyckelindikatorer angivna för verksamhetsåret. Styrelser och nämnder har 
utöver dessa även angivit ett antal mått för den löpande uppföljningen av 
verksamheterna. Målen och måtten ligger till grund för uppföljning i 
samband med bokslut och delårsbokslut. Några förslag till förändringar i 
nyckelindikatorer föreslås. 

Fullmäktige beslutade 2015-06-15 KF § 37 om nämndernas driftbudgetram 
och investeringsbudget för år 2016 och plan för år 2017-2018. På grund av 
organisatoriska förändringar, omräkning av internhyror, ändrad 
avskrivningsmetod och en mindre korrigering föreslås justering i 
nämndernas budgetar. Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen 
uppdateras enligt senaste prognos från SKL, daterad 2015-10-08. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2016 ett positivt resultat med 26 080 tkr. 
Det utgör 2,5 % av skattenettot och medför att den finansiella målsättningen 
med 2 % i överskott uppnås. 

Planen för år 2017 visar ett sämre resultat, endast 10 792 tkr i överskott, 
vilket är 1,0 % av skattenettot. Orsaker till resultatförsämringen är bland 
annat att nämnderna planerar att öka sina verksamheter med cirka 30 mkr, 
vilket inte ser ut att kunna täckas med motsvarande ökning av 
skatteintäkterna. 

Investeringar för år 2016 uppgår till totalt 169 919 tkr för år 2016 exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 109 777 tkr i 
skattefinansierad verksamhet, vilket är 10 mkr högre än vid junibeslutet, till 
följd av ändrad avskrivningsmetod. 60 142 mkr investeras i taxefinansierad 
verksamhet vilket är 3 mkr lägre än vid junibeslutet, till följd av att 
kostnaderna omklassificerats till driftkostnader. 

För att finansiera årets investeringar krävs att 135 460 tkr nyupplånas för år 
2016. 

De utredningsuppdrag som kommunstyrelsen uppdrog till nämnder och 
styrelser att redovisa inför höstens budgetarbete, kommer att redovisas som 
separata ärenden. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat (§ 96, 2015-09-30) att hemställa 
till fullmäktige att fullmäktiges beslut (§37 2015-0615)” att 
minimibemanningen inom förskolan ska vara 3,0 barnskötare”, ändras till 
”att budgeterade medel till förskolan används för att öka personaltätheten 
och minska barngrupperna”. Fullmäktiges beslut är inriktat på att öka antalet 
personal per avdelning. Det nya statsbidraget till förskolan från hösten är 
istället inriktat på att minska barnantalet i grupperna. Förslaget innebär att 
kommunens inriktning är densamma som statens, det vill säga att minska de 
upplevt stora barngrupperna, och att öka antalet personal per barn.  
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Av tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen framgår att socialnämnden 
föreslås begära hos fullmäktige att nämndens effektiviseringskrav minskas 
med 538 tkr på grund av tillkommande kostnader som inte kunnat påverkas 
av nämnden. Det avser 124 tkr för ökade kostnader för förtroendevaldas 
arvoden för jourverksamhet och sammanträden samt 402 tkr för förhöjd 
dygnskostnad för en LVM-placering jämfört med normal kostnad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-30 

Budget och mål 2016, plan 2017-2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att tre nya beslutspunkter ska läggas till: 

1. Fullmäktige beslutar att flytta 2,2 miljoner kronor från konto Utemiljö 
särkolan Gröna Dalen till Utemiljö, utrustning skolor. I samband med detta 
ska statusen på skolgårdarna i kommunen rapporteras. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med 
förslag och plan på hur vi energieffektiviserar kommunen. Detta med syfte 
att mer effektivt använda skattepengar. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa plan för hur vi skall uppnå säkra 
gång- och cykelvägar i hela kommunen. 

Carina Lund (M) yrkar också att orden "minst en" stryks på två ställen på 
sid. 35 i nyckelindikator 11.2.2.2. Ny lydelse: "Andel enheter som under 
året genomfört effektiviseringsinsatser enligt framtagen plan." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Carina Lunds (M) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer först ändringsyrkandet om 
nyckelindikatorerna mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

Ordförande ställer sedan förvaltningens förslag mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta. 

Slutligen ställer ordförande tilläggsyrkandet om tre nya beslutspunker mot 
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 122 Dnr 2015/00269  

Gratis bussresor inom Bålsta för pensionärer, 
kollektivtrafikförvaltningen UL 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka förvaltningens brev om 
tilläggstrafik till Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstinget Uppsala län.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att uppdra till förvaltningen att 
redovisa ett förslag på en skrivelse riktad till Kollektivtrafikförvaltningen 
UL om gratis bussresor inom Bålsta, dagtid vardagar, för pensionärer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Brev 2015-10-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr 2015/00166  

Projektprioriteringslista för befintliga 
detaljplaneuppdrag i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreslagen 
prioriteringslista. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 
kommundirektören/förvaltningen att till sammanträdet i januari 2016 
presentera en samlad redovisning av alla önskemål om detaljplaner, samt 
åtgärder för att under 2016 komma i balans med arbetet med detaljplaner.  

Sammanfattning  
Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsförsörjningsprogrammet och ett av de 
politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 
näringsliv i kommunen, redovisar plan- och utvecklingsavdelningen 
prioriteringslistan för detaljplaner för kommunstyrelsen.  

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

Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringar i prioriteringslistan 
för kommunstyrelsen. Detaljplan Nordfrom/St Eriks har flyttats till 
pågående detaljplaner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Förslag till prioriteringslista daterad 2015-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att arbetsutskottet ska uppdra till 
kommundirektören/förvaltningen att till sammanträdet i januari 2016 
presentera en samlad redovisning av alla önskemål om detaljplaner samt 
åtgärder för att under 2016 komma i balans med arbetet med detaljplaner.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot avslag och 
finner att arbetsutskottet bifaller detta.  

Ordförande ställer sedan eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detta.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
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§ 124 Dnr 2015/00270  

Aktualitetsförklaring av Översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 
ny översiktsplan för hela kommunen med utgångspunkt i visionen Vårt 
Håbo 2030.  

2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att utgöra politisk styrgrupp för arbetet med framtagande.  

Sammanfattning  
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska 
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och 
hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Håbo kommun har en översiktsplan för hela kommunen exklusive Bålsta 
tätort som antogs 2006, samt en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 
som antogs 2010. Med utgångspunkt i utredningen av dokumentens 
aktualitet bedömer förvaltningen att en ny översiktsplan bör tas fram som 
omfattar hela kommunen inklusive Bålsta tätort. Översiktsplanen ska ha sin 
utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030.  

Förslag till ny översiktsplan bedöms vara klar för antagande våren 2018.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-21 
Aktualitetsutredning av översiktsplan 2015-10-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande ändringar: 

1. Beslutspunkt 1 ska utgå, då den inte tillför något. 

2. Beslutspunkt 2 ändras så att uppdraget ges till kommunstyrelsen istället 
för till förvaltningen. 

3. Beslutspunkt 3 ändras från "Kommunfullmäktige föreslås tillsätta 
kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp för arbetet med 
framtagande." till "Kommunfullmäktige föreslås uppdra till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att utgöra politisk styrgrupp för arbetet med 
framtagande."  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag med ändringar 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande mot förvaltningens ursprungliga förslag 
och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med ändringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 125 Dnr 2015/00276  

Adressättning "Glastomten", Bålsta 1:671 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att vägen ska heta Sofielundsvägen. 

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att torget ska heta Sofies torg.  

Sammanfattning  
En ny väg på fastigheten Bålsta 1:671 behöver ett namn. På tomten stod 
tidigare ett dragontorp som kallades för Sofielund. Namngruppen föreslår 
därför Sofielundsvägen som namn för vägen. 
Ett torg i anslutning till Bålsta 1:671 behöver också namnsättas och 
namngruppens förslag där är att torget ska benämnas Sofies Torg.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 126 Dnr 2013/00056  

Tilläggsavtal till markförsäljning inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan ställningstagande.  

Sammanfattning  
Avtal om marköverlåtelse och exploatering tecknades mellan Kilenkrysset 
AB, Håbo Marknads AB och Håbo kommun 2013. Avtalets giltigt förutsatte 
att detaljplanen för området vunnit laga kraft senast novemner 2015. Då 
detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft som följd av att beslutet att anta 
detaljplanen upphävdes av Mark och miljödomstolen (2014-10-27) måste 
avtalet förlängas för att fortsatt gälla. Parterna ska därför träffa ett nytt 
Tilläggsavtal. Tillägget innebär att avtalstiden förlängs med två år samt även 
att Kilenkrysset AB står för de åtgärder med avseende större 
vattensalamander som ska utföras.  

Beslutsunderlag 
Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 
Logistik AB 2015-10-23  
Bilaga 1- Utkast till särskild sammanställning rev 2015-07-02 
Protokoll Håbo Marknads AB 2015-11-03 
Avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo kommun 
2013-11-25  
Tillägg till avtal om marköverlåtelse och exploatering påskrivet av Håbo 
komun 2013-11-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska lämnas till kommunstyrelsen utan 
ställningstagande för att invänta det planerade mötet med Kilenkrysset innan 
beslut fattas.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer Owe fröjds (Båp) yrkande mot 
förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller Owe Fröjds 
(Båp) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Dnr 2015/00183  

Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta, del av 
Skörby 5:1, ny process efter dom 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna detaljplanen. 

2. Kommunstyrelsen föreslås överlämna detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 
5 kap 29 § plan- och bygglagen (2010:900).  

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

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (§ 137) om att skicka ut förslag till 
detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 3 på granskning.  

Planen ställdes ut för granskning mellan 18 september och 9 oktober. Under 
granskningstiden inkom 18 yttranden varav 15 med synpunkter. Yttrandena 
tog upp oron för ökat buller, trafiksäkerhet och förlusten av natur och 
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rekreationsområden.  Flertalet yttranden påpekade att åtgärder för större 
vattensalamander ser ut att planeras på privat fastighet, och ifrågasätter även 
effekten av de groddjurstunnlar och hinder som planeras längs 
Björnängsvägen. Bullerutredningen som gjorts ifrågasätts. I ett yttrande 
hänvisas till 2 kap 8 § andra stycket kommunallagen, som säger att 
kommunen inte får lämna understöd till enskilda näringsidkare. Flertalet 
yttranden önskar att alternativ placering av Logistik Bålsta utreds. 
Efter granskning har plankartan genomgått redaktionella ändringar efter 
lantmäteriets yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Plankarta, daterad 2015-10-23 
Illustrationsplan, daterad 2015-07-02 
Planbeskrivning, daterad 2015-10-23 
Utkast särskild sammanställning, daterad 2015-07-02 
Granskningsutlåtande, daterad 2015-10-26 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 128 Dnr 2015/00277  

Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna köpeavtal för del av fastigheten 
Väppeby 6:1.  

Sammanfattning  
Kommunen föreslås sälja del av fastigheten Väppeby 6:1 till sitt bolag 
Håbohus AB för en köpeskilling om 8 400 000 kronor. Priset har satts 
utifrån en värdering som gjordes 2013. Området utgör ca 12640 
kvadratmeter och är beläget i Väppeby äng, området utmed 
Lindegårdsvägen, inom detaljplan 239 (laga kraft 1992-10-17). En 
planändring ska göras innan Håbohus AB får tillträda marken. 
Planändringens syfte är att ta bort allmän plats inom denna del av 
planområdet samt utöka byggrätten. Planarbete pågår, för planändringen se 
KS 2013/126.  

Köpet kommer att fullbordas i samband med att ny detaljplan har vunnit 
laga kraft, köpeskilling erlagts och bygglov beviljats. Kommunen ansvarar 
för ansökan om fastighetsbildning. 

Inom fastigheten ska Håbohus AB bygga hyreslägenheter samt ett LSS-
boende. Ett exploateringsavtal kommer att skrivas med Håbohus AB och det 
kommer att beslutas i samband med att detaljplanen går upp för antagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-22 
Köpeavtal 
Protokoll Håbohus AB 2015-09-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Dnr 2014/00036 890 

Detaljplan 428 Bålsta 1:35, 1:36 Lyckebo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag till 
detaljplan för fastigheter Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 Lyckebo på 
granskning.  

Sammanfattning  
746 Entreprenad Byg & 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 uppföras 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 
genomförandetid har 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. 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-06-08 varit utsänt på 
samråd t.o.m. 2015-07-06  enligt kap 5 16 § Plan- och bygglagen. Under 
samrådstiden inkom 9 yttranden varav 7 med synpunkter. I en 
samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt kommunens 
kommentarer med anledning av synpunkterna. Som konsekvens av de 
synpunkterna justerades plankarta med planbestämmelser och 
planbeskrivning. 
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Planavdelningens bedömning är att planförslag är redo för granskning. En 
uppdatering av fastighetsförteckning med sakägarlista ska tas fram före 
granskningstiden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-09 
Granskningshandling, planbeskrivning 2015-10-20 
Granskningshandling, plankarta 2015-10-29 
Samrådsredogörelse 2015-10-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 Dnr 2015/00228  

Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att positivt planbesked lämnas till den 
sökande. 

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att en planbeskedsavgift på 6 675kr tas 
ut i enlighet med taxa. 

3. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen 
att utarbeta förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis. 

4. Kommunstyrelsen föreslås besluta att planarbetet ska bedrivas med 
standardförfarande. 

5. Kommunstyrelsen föreslås notera att detaljplanearbetet bekostas av 
beställaren.  

6. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att samråda förslag 
till ändring av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis.  

Sammanfattning  
Nibro Estates AB har ansökt om planbesked för ändrad användning av 
Bålsta Gästgivaregård (Gästis), fastigheten Bålsta 1:124. Fastigheten har 
tidigare använts för hotell- och konferensverksamhet vilket gällande 
detaljplan (DPL 238) medger. Nibro Estates AB har förvärva fastigheten 
och vill bygga om befintliga byggnader för Gästis till mindre lägenheter, 
framförallt 1:or och 2:or. Totalt beräknas ca 30 hyreslägenheter kunna 
skapas. Planändringen omfattar i stort ändring av användning och utökad 
byggrätt. 

I den fördjupade översiktsplanen anges att Bålsta ska förtätas, framförallt i 
centrum och de närliggande områdena. Det aktuella området angränsar 
Gamla Bålsta, ett område präglat av småstadskaraktär, med handel och 
service utmed Stockholmsvägen/Enköpingsvägen.   

Förslaget till planändring överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort och visionen för Håbo kommun. 
En förtätning av Bålsta är både bra samhällsekonomiskt och bidrar till en 
effektiv hållbar planering då befintlig infrastruktur och service kan 
användas. I fördjupade översiktsplanen är även ett mål att skapa 
ungdomsbostäder för att fler unga ska ha möjligheten att bo kvar, men även 
för att attrahera unga från andra orter i landet till att flytta hit. Förslaget 
möjliggör skapande av mindre lägenheter, ca 30 hyreslägenheter, som enligt 
sökande framförallt ska vända sig till ungdomar.  
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Planen hanteras med standardförfarande och kan beräknas att antas mellan 8 
till 10 månader från det att plan- och utvecklingsavdelningen har fått 
uppdraget.  

Plan och utvecklingsavdelningen bedömer att planarbete ska påbörjas 
omgående då ärendet är viktigt för kommunen. Socialförvaltningen i Håbo 
kommun har kontakt med sökande om att hyra en del av Gästis för att kunna 
ta emot den ökade volymen av ensamkommande flyktingbarn som anvisas 
till kommunen. På lång sikt är dock avsikten att mindre hyreslägenheter som 
vänder sig främst till ungdomar ska tillskapas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-27 
Förstudie för Gästis 2015-10-26  
Förslag till plangräns 2015-09-21 
Skrivelse från socialförvaltningen 2015-09-24 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 131 Dnr 2011/00113  

Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, 
Gransätervägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna detaljplanen. 

2. Kommunstyrelsen föreslås överlämna detaljplanen till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning  
Planområdet ligger i norra Bålsta, intill Gransäterskolan, och berör 
fastigheterna Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597. Detaljplanens syfte är att 
modernisera gällande detaljplan samt ändra användning på en del av 
planområdet från allmänt ändamål till bostadsändamål med friliggande 
enbostadshus. För planområdet föreslås att minsta tomtstorlek är 1000 
kvadratmeter, vilket innebär att planområdet kan styckas av till högst fyra 
fastigheter. Det nya området föreslås ansluta till kommunalt vatten- och 
avloppsnät och en ny utfartsväg till Gransätervägen ingår i planförslaget.  

Detaljplanen genomgick ett antal ändringar efter samrådet och de yttranden 
som inkom då. Bland annat lades krav in om åtgärder för att minska bullret, 
och envåningshus tillåts mot tidigare tvåvåningshus, även detta på grund av 
buller.  

Detaljplanen har varit ute på granskning från 17 september 2015 till 9 
oktober 2015. Under granskningstiden inkom sju yttranden, varav två med 
synpunkter.    

Granskningsyttrandena kom från Landstinget i Uppsala län och från 
Lantmäteriet. Båda yttrandena gällde redaktionella ändringar i 
planbeskrivning och i plankarta. Plankarta och planbeskrivning har ändrats 
utifrån synpunkterna.  

Plan- och utvecklingsavdelningen anser att planförslaget stödjer 
utvecklingen av Håbo kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att 
detaljplanen antas enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Plankarta 2015-10-23 
Planbeskrivning 2015-10-22 
Genomförandebeskrivning 2015-06-29 
Granskningsutlåtande 2015-10-26 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr 2015/00289  

Detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 m.fl. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att teckna 
Intentionsavtal och markanvisning avseende projekt Kalmarsand mellan 
Håbo kommun och KPAB och FKAB (Bolagen). 

2. Kommunstyrelsen föreslås upphäva Miljö- och tekniknämndens beslut 
om planuppdrag för Håbo Allmänning 1:5 m.fl., MTN 2011/24. 

3. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att upprätta och 
samråda förslag till detaljplan för Håbo Allmänning 1:5 m.fl. i Kalmarsand. 

4. Kommunstyrelsen föreslås besluta att planarbetet ska finansieras av Håbo 
kommun, Kalmarsand Projekt AB (KPAB) och Fastighets AB Kalmarsand 
(FKAB) enligt planavtal.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-18 § 145. att godkänna ett 
detaljplaneprogram för Kalmarsand där befintlig silo borde rivas ner och ca 
250 -300 nya bostäder skulle uppföras. I programarbetet deltog förutom 
sökanden även Lantmännen (dåvarande fastighetsägare av silon), Skanska 
och Håbo fastighets AB (numera Håbo Marknads AB) samt Håbo kommun. 
Programmet har utpekat ett ca 25 ha stort område mellan järnvägen, 
Stockholmsvägen, Kalmarrondellen och befintlig bebyggelse i Kalmarsand 
inklusive siloområde. Detaljplanen kommer att innehålla nya bostäder och 
förskola samt verksamheter (handel, kontor). Befintlig bostadsbebyggelse i 
norra Fånäs ska planläggas samtidigt. 

En viktig förutsättning för utbyggnaden är att en ny väg anläggs från 
Kalmarrondellen till Kalmarsand så att delen av Stockholmsvägen mellan 
Kalmarrondellen och siloområdet kan övergå till lokalgata. 

Håbo kommun och Kalmarsand projekt AB (KPAB) samt Fastighets AB 
Kalmarsand (FKAB), nedan kallad för Bolagen, har i ett Intentionsavtal 
kommit överens om markförsäljning/markbyte av en del mark i kommunens 
ägo samt om fördelning av kommande kostnader för utbyggnad av en del av 
allmänna infrastrukturen. Detta som nödvändig förutsättning för områdets 
utveckling.  

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06 § 34 att uppdra till 
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Håbo Allmänning 1:5 
med flera fastigheter, Kalmarsand. Enligt detta beslut ska kommunen 
kostnader stå för kostnader för planarbetet.  
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Ändring av lagstiftningen som ägde rum mellan 2011 och 2015, kommande 
markanvisning samt överenskommelse om fördelning av plankostnader 
mellan kommunen och Bolagen ligger till grund för förslag till ett nytt 
planuppdrag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-09 
Intentionsavtal och markanvisning inkl. bilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr 2011/00107  

Detaljplan 417 Bålsta Centrum-Etapp 1, Resecentrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att skicka ut förslag 
till detaljplan för Resecentrum och stationsområde på samråd. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en andel av höghusets 
våningsplan/lägenheter avsätts som möjliga för etablering av kommersiell 
verksamhet samt att förvaltningen får i uppdrag att föreslå en lämplig andel 
till kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-23.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och 
innefattar bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt 
avsnitt av Stockholmsvägen. Programmet syftar till att möjliggöra en 
sammanhållen och strategisk utveckling av Bålsta Centrum och dess 
omgivningar. Förslaget innehåller ett stort antal nya bostäder och 
verksamhetslokaler som tillkommer i form av stadsbebyggelse samt bildar 
attraktiva gator, torg och parker. 

För att förtydliga intentionerna i detaljplaneprogramet 2014-05-19 togs fram 
och godkändes av Kommunstyrelsen ett idé- och gestaltningsprogram för 
hela planområdet. Idé- och gestaltningsprogrammet syftade till: 

• att förstärka Bålstas identitet som stad 

• att ge stöd till inblandade parter i förändringsarbetet 

• att föreslå kvaliteter i den nya bebyggelsen 

• att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser 

Syfte med idé- och gestaltningsprogrammet var att ingå i kommande 
detaljplaner och utgör bilaga till de exploateringsavtalen som ska tecknas 
mellan kommunen och respektive byggherre. Idé- och 
gestaltningsprogrammet är också ett stöd för detaljplanernas 
utformningskrav vid bygglovprövning. Programmet tydliggjorde och 
illustrerade önskad karaktär och kvalitet i stadens torg, parker, gator och 
offentliga platser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12 § 154 att uppdra till förvaltningen 
att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och stationsområdet, i 
Bålsta tätort. Som underlag för kommande planarbete ska Idé- och 
gestaltningsprogrammet användas. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(45) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-11-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

Planförslaget har föregått av ett intensivt arbete mellan parterna, externa 
konsulter och Håbo kommun som pågått fr.o.m. vinter/vår 2015 t.o.m. 
oktober 2015.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-09 
Plankarta 2015-10-26 
Planbeskrivning 2015-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg (C) yrkar att en andel av höghusets våningsplan/lägenheter 
avsätts som möjliga för etablering av kommersiell verksamhet samt att 
förvaltningen får i uppdrag att föreslå en lämplig andel till 
kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-23. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer Leif Zetterbergs (C) yrkande mot 
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning – För åtgärd 
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§ 134 Dnr 2015/00288  

Detaljplan för Gamla Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till förvaltningen att utarbeta och 
samråda förslag till detaljplan för Gamla Bålsta  

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att planarbetet ska bedrivas med utökat 
planförfarande enligt kap 5 7§ PBL (2010:900). 

3. Kommunstyrelsen föreslås besluta att detaljplanearbetet ska bekostas av 
kommunen. Planavgift ska tas i samband med bygglov.  

Sammanfattning  
Gamla Bålsta är den äldsta delen av dagens tätort. I början var Bålsta bara 
en liten mötesplats med gästgiveri och tingshus längs landvägen mellan 
Enköping och Stockholm. Idag är Bålsta huvudtätort med ca 15 000 
invånare och på väg att omvandlas till en trevlig småstad. Krav finns på nya 
detaljplaner för att utveckla den äldsta delen av Bålsta tätort. 

Bebyggelse i Gamla Bålsta präglas mest av fristående villor eller små 
flerfamiljshus i trä eller med putsade fasader i ett respektive två plan och 
ofta med verksamhet i bottenvåningen. Centrala delen av gamla Bålsta med 
en mataffär mitt emot gamla järnvägsstationen är omgiven av några 3 till 4-
vånings flerbostadshus som utförts under de senaste 20-30 åren. 
Bebyggelsestrukturen i gamla Bålsta är heterogen utan tydliga gaturum.  

En kort sträcka av Stockholmsvägen, söder om gamla järnvägsstationen och 
mot nya centrum, har en bebyggelsekaraktär som av de flesta upplevs som 
trevlig och tilltalande. Förutom bostäder finns här även butiker, 
restauranger, kaféer, musikhandlare samt en konsertscen/biograf och 
teaterscen i Medborgarhuset Borgen.  

Då det råder ett relativt stort tryck på expansion i Gamla Bålsta bedöms en 
ny detaljplan vara av stort värde för att möjliggöra en positiv utveckling av 
denna del av Bålsta samt för att bevara bebyggelsens karaktär. 

Totalt kan mellan 100 och 150 nya bostäder tillkomma inom planområdet i 
form av på-, till- eller nybyggnad. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) som antogs av kommunfullmäktige 2010-
06-04 och som vann laga kraft 2010-07-28 gäller för planområdet. I den 
fördjupade översiktsplanen är Gamla Bålsta en del av det centrala området 
av tätorten och som är utpekat för bostäder och olika former av service. 
Utveckling och komplettering av de centrala delarna av Bålsta tätort 
överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 
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För större del av Gamla Bålsta gäller fortfarande en gammal byggnadsplan, 
Y2 Bålsta stationssamhälle, som fastställdes 1956-01-10. Byggnadsplanen 
Y2 utgick från den då befintliga bebyggelsen kring gamla järnvägsstationen 
och en fastighetsreglering enligt en äldre jordindelning.  

I stora delen av Gamla Bålsta har Y2-planen ersatts med ca 25 andra 
byggnadsplaner/detaljplaner varav en del kallas för ”frimärkesplaner” för de 
omfattar bara en eller ett mindre antal av fastigheter.  

Med tanke på bebyggelses karaktär och det faktum att den är 
uppmärksammad i kommunenes kulturmiljöprogram som kulturmiljö av 
lokalt intresse bedömer plan- och utvecklingsavdelning att yterliggare 
förtätning och komplettering med nya byggnader inte bör ske med s.k. 
”frimärkesplaner”(detaljplaner som omfattar en eller några få fastigheter) 
utan med en ny detaljplan som ska omfatta större område.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-11-09 
Uppdragsbeskrivning 2015-10-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr 2015/00261  

Försäljning, del av Frösunda 4:10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna köpeavtal för del av 
fastigheten Frösundavik 4:10, exploateringsmark enligt bifogad karta, med 
Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.  

2. Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt KS-ordförande samt 
kommundirektören att teckna köpeavtalen.  

Sammanfattning  
Plan- och utvecklingsavdelningen har fått in tre stycken anbud gällande del 
av fastigheten Frösunda 4:10 (Frösundavik). Anbudsgivarna är Wästbygg 
Projektutveckling Stockholm AB, TB Exploatering AB och Råbygärde 
Fastighetsförvaltning AB 

Det anbud som erhållits av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 
bedöms som det mest fördelaktiga för kommunen med avseende på 
gestaltning och ekonomi och köpeavtal tecknas med exploatören.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Köpeavtal Wästbygg del av Frösunda 4:10 
Anbud Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB 2015-09-11 
Anbud TB Exploatering AB 2015-09-30 
Anbud Råbygärde Fastighetsförvaltning AB 2015-10-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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