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Godkännande av dagordning 

Beslut 
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2014-10-07 

KS 

l. Utskottet beslutar att godkänna utsänd dagordning. 
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Informationer 

Sammanfattning 

Kommundirektören infmmerar om följande: 

COOP och logistik Bålsta 
Tjänstemän från konununstyrelsens förvaltning har vid möte med represen
tanter från COOP-koncernen blivit informerade om att COOP-koncemen 
inte avser att gå vidare med anläggandet av lagerlokalsverksamhet inom log
istisk Bålsta-området COOP har även lämnat samma information till Kilen
krysset AB (KK). 

Kommundirektören informerar vidare att tjänstemän från kommunstyrelsens 
förvaltning kommer att träffa representanter från KK för att diskutera områ
dets fortsatta exploatering. 

Ny webbplatiform 
Håbo kommun har upphandlat en ny webbplattform. Kommunen kommer 
tillsammans med företaget Cybercom att bygga en ny med responsiv och 
tillgänglig hemsida i teknikplattformen si te-vision. Arbetet med det har på
börjat i veckan. 

Dokument- och ärendehanteringssystem 
Håbo kommun har upphandlat ett nytt dokument- och ärendehanteringssy
stem. Ny leverantör är Solarplexus med systemet LEX. 

Plan- och utvecklingschefen informerar om följande: 

Tilläggsavtal och finansierings bes lut, Frösundavik 
Plan- och utvecldingsavdelningen arbetar for närvarande på ett tilläggsavtal 
till det exploateringsavtal som Håbo kommtm har tecknat med exploatören 
SMÅA. 

Avtalet kommer att behandlas på konummstyrelsens sarrunanträde den 20 
oktober och i samband med det så kommer kommunstyrelsen även behöva 
fatta beslut angående den fmisatta finansieringen av projektet. 

Svensk infrastruktur 
Plan- och utvecldingsavdelningen har arbetat fram ett forslag till marktill
ståndsavtal for Svensk infrastruktur AB. Det forslagna avtalet innehåller vi-
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tesklausuler vid dåligt utforda markarbeten. Avtalet kommer att behandlas 
på kommande kommunstyrelsesammanträde. 

Beslut 

l. Utskottet beslutar att notera infonnationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-07 

KS 2014/129 

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
korrummen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrappmt, for 
verksamheten från räkenskapsårets bö1jan. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse får verksamheten och resultat 
for perioden. Uppgifter skall också lämnas for samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrappmt per den 31 augusti med helårspro
gnos. 

Driftredovisning - prognos helår 

Prognosen for årets resultat visar ett överskott på ca l 0,2 mkr. I forhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19,1 mkr är det en försämring med 
cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar tmderskott och en visar överskott. Skolnämnden re
dovisar en prognos på 5,6 mkr i underskott. Underskottet består liksom tidi
gare, av tilläggsbelopp och övriga medel for barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsforslag for att nå budget i balans åter
finns i den beslutade handlingsplanen for perioden 2013-2015. Inför nämn
dens sammanträde i juni presenterades en rad fårslag på effektiviser-ingar 
for att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnärnnden antog inte 
dessa forslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer lång
siktiga åtgärder for att nå en budget i balans 2015. 

Socialnänmden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader får institutionsvård for både vuxna och bam. Mi~ ö
och telmilmärnr1den prognostiserar att nå ett nollresultat 

Senaste skatteintäkts prognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges kommu
ner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 0,8 mkr högre än 
budgeterat. 

Räntenivån for långfristiga skulder är fmtfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mla' redovisas 

Investeringar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2969 
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Investeringsbudgeten for år 2014 uppgår till92,2 mkr, inkl. ombudgeter
ingar från år 2013 får pågående investeringsprojekt Förbrukning av investe
ringsmedel per 31 augusti uppgår till62,8 (62,3) mkr. Under året köptes 
stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta cent
rum, varfor ett motsvarande underskott, l ,3 mkr, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämndema prognostiseraratt ca 100,9 mla· kommer att fårbrukas under år 
2014. Miljö- och tekniknämndenredovisar ett underskott om 9,3 mkr hu
vtlddelen av underskottet kommer att foras över till år 2015 då projekten be
räknas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 for dessa projekt. 

Exploateringsverlcsamhet 

Utöver kommunens investeringsredovisning har 7,3 mkr investerats i olika 
exploateringsprojekt Prognosen for helår visar en forbmkning om 19,7 mla. 
Resultat i form av försäljning av mark och inkomster per exploaterings
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifi·ån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål for sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 7 6 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatoriska förändringar mel
lan miljö- och telmiknämnden ocll tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tillståndsnämnden och dess förvaltning 
bygg- och miljö startade upp en ny organisation från l januari 2014. Budge
ten for den nya organisationen överfordes från miljö och tekniknämnden till 
tillståndsnämnden. I delårsbokslut konstaterades det att öve1foring till till
ståndsnämnden var 150 tkr lägre än de faktiskakostnadema. Miljö och tek
nilmämnden föreslår att budgetarna for år 2014 mellan nämnderna justeras 
med 150 tla. 

Medlen ur kommunstyrelsens förfogande 

Komrmmstyrelsen beslutade att överfora 160 tla i driftbudget for säkerhets
höjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget till forfo
gande till miljö- och teknilmämnden. Kommmlfullmäktige föreslås god
känna denna ramjustming mellan miljö- och telmiknämnden och kommun
styrelsen. 
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Under året har det uppstått en kundfårlust i ett äldre ärende från 2012, där 
ett nytt beslut har fattats som medfort nedsatt storlek på sanktionsavgift In
täkterna får den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut får år 
2012. Eftersom kundfårlusten uppstått år 2014 så saknas medlen på till
ståndsnämnden att finansiera denna nedsättning. Finansieringen fareslås ske 
från kommunstyrelsens ofårdelade medel om 596 tkr genom en budgetöver
fåring mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2014. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet fåredras dels av kommundirektör Per Kjellander och dels av eko
nomichefVipul Vithlani. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslut: 

l . Kornimmstyrelsen godl<:änner delårsbokslut får kommunstyrelsens verk
samheter och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överfåra 596 tkr i driftbudgeten får att 
täcka kundfårlusten från kommunstyrelsens fårfogande till tillstånds
nämnden. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till kom
mtmfullmälctige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfu.llmäktiges beslut: 

l. Kommunfullmäktige uppdrar till nämndema att åtgärda/minimera redo
visade tmderskott i prognosen får helår- 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att överfåra 160 tla i dtiftbudget får 
säkerhetshöj ande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens 
budget till fårfogande till miljö- och tekniknämnden. 
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3. Kommunfullmäktige godkärmer att överföra 596 tkr i driftbudget för att 
täcka kundförlust, från kommunstyrelsens budget till förfogande till till
ståndsnärrmden. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 150 tkr i driftbudget från 
miljö- och tekniknämnden till tillståndsnämnden. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för byggM 
nation av konstsnöanläggning på Granåsen 

Sammanfattning 
Bålsta Skidldubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidklubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tlcr med en årlig indexupprälrning på 2%, detta driftsbi
drag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsfri tillgång till anlägg
ningen. 

Bålsta skidldubb vill säkerställa en skidspåranläggning får barn, ungdomar, 
funlctionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung. 

Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har klubben haft en 
kraftig tillväxt och intresset får skidålrning har ökat. Längdskidåkning har 
idag blivit en folkrörelse med Vasaloppet och skidlandslagets stora fram
gångar som dragkraft. Tack vare den stora efterfrågan av skidspår och på 
gnmd av mildare vintrar har Bålsta Skidldubb under två år kört ett projekt 
kring konstsnö får längdskidålming. Det i syfte att genom bredd skapa får
utsättningar får Upplands största ungdomsverksamhet. Det har varit ett stort 
positivt gensvar från både kommuninnevånare och omgivande intressenter. 

En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfällig lös
ning som skapas om rätt fårutsättningar finns. Precis som i andra moderna 
anläggningar sprutas snön direkt i spål:et och på så vis kan mycket tid och 
belastning på miljö sparas. 

Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperaturer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intäktsmöjligheter. 

En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt två kategorier av kunder; 
kommuninnevånare och tillresande från grannregioner. Försäljning ska ske 
av två "produkter"; medlemsavgifter och spårkort 

Förvaltningen fareslår att fåreningen lämnar anläggningen som säkerhet får 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen under hela borgensåta
gandeperioden hålls fårsälcrad. 
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• A v delningen samstämmer med bilden av att det i dag finns ett stort 
och ökande intresse för skidsport och att möjliggörandet att konst
snöanläggningen främjar den allmänna folkhälsan. Många barn och 
unga behöver alternativ tilllagidrotter och spontanidrotten har en 
mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor främjar motion över 
alla generationer. 

• Den begärda ökning av driftbidrag som Bålsta SK önskar finns inte i 
2015 års budget. 

• Med erfarenhet från andra lilmande projekt bör kommunfullmäktige 
och Bålsta Skidldubb vara medvetna om att utfallet kan förändras 
med+/- 20 procent mot budget beroende på markforhållande och 
oförutsedda avgifter. 

Yttrande från Plan och utveclding 
• Skidspåret finns beläget på kommunens fastighet Yttergran 2:11 och 

ligger helt inom det kommunala naturreservatet Granåsen. Reserva
tet förvaltas av Upplandsstiftelsen. 

• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 
bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till ex
empel godkännas av kommunen efter samråd med kommunen och 
U pplandsstiftelsen. · 

• Ett skötselavtal fim1s redan mellan kommunen och Bålsta skidklubb 
och gäller bland annat spårning av skidspår vid Granåsen. 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna regle
ras. Ett nytt kartmaterial bör även tas fram som bilaga till avtalet. 
Avtalet bör även tydliggöra Bålsta SK:s rätt att utkräva spåravgift på 
kommunens mark. 

• Utöver det bör de fastighetsrättsliga förhållandena utredas inom fas
tigheten. Delar av åtgärderna kan komma att kräva bygg- och/eller 
marldov och söks av Bålsta SK. 

Yttrande f1·ån Kommunstyrelsens förvaltning 

JUSTERARE 7 

d{ l ,~f. 
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• Förvaltningens gtundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall 
ska gå i borgen får föreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande får att kommlmen i framtiden kommer att ta infria 
borgensåtagandet och överta anläggningen. För att undvika detta ska 
förvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges förvaltning
en. 

• En fårutsättning får att förvaltningen ska kunna fårorda ett borgenså
tagande är att fåreningen tar ut en avgift av samtliga skidåkare. 
Andra altemativ är administrativt svårhanterliga och innebär ett allt 
får stort ekonomiskt risktagande. Förvaltningen anser mot bakgrund 
av detta att en rimlig nivå på ett chifisbidrag är högst 150 tlcr får 
2015. 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är ci
vilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
får att åka i ett skidspår. 

• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 
mycket seriöst intryck och fåreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på sig i samband med en investering av den här om
fattningen. 

• Bålsta SK är tydliga med att de skulle fåredra om Håbo kommun 
helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade driftsan
svar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden till för
eningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt skapar 
en osäkerhet kring den långsiktiga ambitionen. Det ökar risken med 
ett borgensåtagande. 

• Affärsplanen från fåreningen som utgör beslutsunderlaget är trovär
dig och fåreningen har kompletterat med de synpunkter som förvalt
ningen hade på tidigare affårsplan. 

Beslutsunderlag 

Bålsta skidldubbsaffårsplan får konstsnöanläggning 

- Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 

.AJ:betsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av kommundirektör Per Kjellander. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Kornmunfullmäktige godkänner att kommunen tecknar borgen för 
Bålsta Skidklubb om 5,5 mla med utfall under 2014/2015. 

2. Kornmunfullmäktige uppdrar till kornmunstyrelsen att teclma erfor
derliga avtal med Bålsta Skidldubb angående säkerhet och hantering 
av kommtmens borgensåtagande och hauteting av intäkter samt drift 
och skötsel. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka qriftbudgeten för avdelningen 
för kultur och livsmiljö med 150 tla för 2015. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kulturchef 
Utvecldingschef 
Bålsta SK 
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översyn av Mälardalsrådets utskott, yttrande på remiss 

Sammanfattning 

Målardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende 
dess fyra utskott. Håbo kommun har i egenskap av medlem beretts möjlig
het att yttra sig på remissen. 

Beslutsunderlag 

-Remissvar f'ör översyn av Målardalsrådets utskott (KS nr 2014.2606) 

-Remiss- Översyn av Mälardalsrådets utskott (KS m 2014.1264) 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Samhällsplanerare Fredrik Holmgren f'öredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt förvaltningens skrivelse 
Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott. 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet- beslut och yth·ande. 
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KS 2014/63 

Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, motionär Göran Eriksson, 
(C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen for beredning. 

I motionen fareslås att en hetsloppspolicy antas för nya eller ändrade en
skilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som Södertälje 
kommun antagit. Vidare föreslås att en motsvarande policy antas får nya 
bostadsonn·åden som ligger utanfår idag befintliga V A-områden. Slutligen 
fareslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en hygieniseringsanlägg
ning i samråd med Hå bo LRF. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och tekniknämnden 
och tillståndsnämnden får yttranden. 

Förvaltningens beredning 
A v tillståndsnämndens yttrande så framkommer att nämnden anser att nyck
elfrågan i motionen är omhändertagandet av avfallet från enskilda avlopps
anläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö- och tek
nikfårvaltningen får hela rådigheten. Bygg- och miljöförvaltningen är dock 
tveksam till spridning av avloppsslam på åluar då slammet generellt inne
håller höga metallhalter och andra miljögi:fter. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framkommer att kommunen i dags
läget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de enskilda 
avloppen i Håbo kommun. Vidare har kommunen ett avtal med Käppalafår
bundet och Uppland-Bro kommun får att avleda avfallet via ledningsnät 
från Upplands-Bro till Käppalaverket Slammet rötas får biogasproduktion 
som sedan används som fordonbränsle får att driva SL:s bussar samt får 
uppvärmning av bostäder på Lidingö. Rötresten, som kvarstår efter biogas
produktionen, är cettifierat och användas som gödsel inom jord- och 
skogsbruk. Kretsloppet är därmed sluten. 

Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fårdel får kommunen att 
fortsätta med den befmtliga hanteringen slannnet från enskilda avlopp. 

Nämnden anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
kommun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hantering av slam från enskilda avlopp där näringen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning får nya enskilda avloppsanläggningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.2977 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-07 

KS 2014/63 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar utifi·ån nämndernas yttranden att 
Håbo kommun idag har en fungerande, kretsloppsanpassad och ekonomiskt 
fordelaktig hantering av avfall fi·ån enskilda avlopp. Mot bakgrund av detta 
så föreslår tdrvaltningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och telmilmämndens beslut 2014-08-25, § 75 

- Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 50 

Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktiges beslut: 

l. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och telmiknämnden 
Tillståndsnämnden 
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Yttrande över fördjupad översiktplan för landsbygden i Upp
lands-Bro kommun 

Sammanfattning 
Upplands-Bro har tagit fram forslag till fördjupad översiktsplan for lands
bygden. Planen är ute på samråd från 2014-06-30 till och med 2014-12-10. 
Håbo kommun har lämnats möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Yttrande Fördjupad översiktsplan for landsbygden i Upplands-Bro, 
landsbygdsplan FÖP 2014 (KS nr 2014.2746) 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Samhällsplanerare Fredrik Hohngren föredrar ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt forvaltningens slai
velse Yttrande Fördjupad översiktsplan for landsbygden i Upplands-Bro, 
landsbygdsplan FÖP 2014. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Upplands-Bro kommun 
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Medborgarförslag angående förvärvning av fastigheter i Dyarne 
industriområde 

Sammanfattning 
Ett medborgarfOrslag har inkommit till kommunen 2014-04-28. Förslags
ställaren föreslår att Håbo kommun, Håbo Madmads AB eller Håbohus AB 
förvärvar ett antal fastigheter i Dyame industrionu·åde, Bålsta tätmi. 
Syftet med förvärvet är att sälaa mark för framtida bostadsproduktion. Om
rådet som i dagsläget nyttjas for indushiverksarnhet, bedöms av förslagsstäl
laren vara ett attraktivt område för bostäder 

De fastigheter det gäller är följande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett förslaget och kommit fram till fol
jande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt skick och kan inte 
användas för fortsatt verksamhet. Byggnaden måste eventuellt rivas vilket 
medför rivningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En framtida exploatering av området 
skulle därför medföra stora byggkostnader för kommtmen. 
Kommunen äger idag redan mycket mark i Bålsta tätmi och är i nuläget inte 
i behov av att förvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stort antal pågående projekt som är mer priorite
rade och mer lämpliga för exploate1ing. 

Mot bakgrund av detta foreslår därför förvaltningen att medborgarförslaget 
ska avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2014-04-28 

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av Plan- och utvecklingschef Klas Ljungberg. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
avslå medborgarförslaget. 
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Ändring av detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde för 
fastighet Bålsta 3:388 - enkelt planförfarande 

Sammanfattning 
Västerskogs Holding AB har 2013-04-15 lämnat in ansökan om planbe
sked om ändring av gällande detaljplan 208 Norra Västerskogs industriom
råde i delen som omfattar fastighet Bålsta 3:388 i Bålsta tätort. 

Ändringen har får avsikt att utöver industri medge även kontor, restaurang 
(handel) och liknande kommersiella verksamheter som inte stör omgivning
en i form av en industribyggnad med möjlighet får avstyckning (på samma 
sätt som tidigare gjorts med detaljplan 398 Bålsta 3:385 m.fl. söder omak
tuella fastigheten). 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) får Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. Planonu·ådet är beläget i Västerskogs industriområde i 
norra Bålsta, söder om Verkstadsvägen. I den fördjupade översiktsplanen är -
Västerskogs industriområde avsedd får verksamheter, industri och komple
ment service. Utökning av byggrätt från industri (J) till att även omfatta 
kontor (K), restaurang/handel (H) och annan komplement verksamhet är 
fårenligt med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

Planavdelningen bedömer att en sådan utökning av byggrätt är lämplig ur 
plansynpunlct fårutsatt att tekniska egenskapskrav beträffande brandsäkerhet 
och skydd mot industribuller beaktas vid bygglovprövning. Planavdelningen 
bedömer att sökandens önskemål kan uppfyllas genom ändring av gällande 
detaljplan 208 Norra Västerskogs industriområde med en ny detaljplan. 

Planläggningen föreslås handläggas med enkelt planfårfarande då planänd
ringen har en principiell betydelse får allmänheten enligt kap 5 7 § fårsta 
stycket l Plan- och bygglagen .. Detaljplanen ska hanteras enligt nya PBL 
(2010:900). 

Planavdelningens fårslag till beslut är att bevilja planuppdrag och framtagen 
uppdragsbesla.ivning daterad 2014-09-12. Planområdet omfattar fastigheten 
Bålsta 3:388 som ägs av Västerskogs Holding AB. Planområdets areal är ca 
l 500m2

. Fastighetsgräns utgör plangräns . 

Föreslagen detaljplan ingår i kategorin "Enlda detaljplaner" enligt kommu
nens Plan- och bygglovtaxa. Detaljplanen upprättas till fast p1is enligt punkt 
7. 

Detaljplanen bekostas av sökanden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2981 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-10-07 

KS 2014/77 

Beräknad ungefärlig tidpunkt for antagande är 2:a kvartalet 2015. Tidplanen 
är preliminär och endast gäller under forutsättning ati inget ofomtsett inträf
far. Detaljplanen ska hanteras enligt nya PBL (2010:900). 

Avgift for detta beslut tas ut med 6 660 kr enligt korrummens Plan- och 
bygglovtaxa. Faletura skickas separat. 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesk ed, daterad 2014-04-15 

Uppdragsbeslaivning med karta över forslaget planområde, daterad 
2014-09-12 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet foredras av planarkitekt Darnagaj Lovas. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till forvaltningen att 
ta fram forslag till detaljplan for Bålsta 3:388 i Västerskogs 
industriområde. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att planarbetet ska bedrivas 
med enkelt planforfarande. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplanearbetet for 
Bålsta 3:388 bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

'"'äfl . d l 
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Inrättande av en tankstation för biogas 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-07 

KS 2013/115 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 161 att uppdra till Håbo Mark
nads AB att utreda möjligheterna får en etablering av en tankstation får bio
gas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka får att en nyetablering 
genomfOrs. 

Håbo Marknads AB har utrett frågan och kommit fram till tre handlingsal
ternativ får Håbo kommun inom biogasområdet 

Alt 1: Avvakta 

Kommunen avvaktar marknadens lösning av etablerings:frågan. Slculle, 
framtida, statliga stimulansåtgärder sänka tröskeln får etable1ing kan kom
mlmen överväga att engagera sig i ärendet. 

Alt 2: Förhandla med aktörerna om medfinansiering 

Uppta fårhandling med, i fårsta hand, E. ON och AGA Gas om vilka åtagan
den och vilken medfmansiering som erfordras får att de skall åta sig att eta
blera ett tankställe i Bålsta. 

Alt 3: Etablera tankställe i egen regi 

Kommunen anlägger ett tankställe i egen regi (lämpligen via ett hel- eller 
delägt bolag). För lokalisering och drift inleds samarbete med någon av de 
lokala bensinstationerna. 

Håbo Marknads AB bedömer i utredningen inte det som troligt att Håbo 
kommun kan få tillstånd en etableting av ett tankställe får fordonsgas på 
rent marknadsmässiga villkor under de närmaste åren. Man föreslår därfår 
att kommunen beslutar att avvakta tills vidare med åtgärder får att främja 
etablering av ett tankställe får fordonsgas, samt att uppdraget om att aktivt 
verka får en nyetablering återkallas. 

Förvaltningens beredning 
Det finns inga särskilda regler får vare sig kommunala etabletingar av, eller 
medfinansiering vid, etablering av tankstationer får biogas, såsom det ex
empelvis finns får drift av elnät och elhandel i ellagen. Detta innebär att den 
ett eventuellt engagemang från Håbo kornmlm måste bedömas utifrån den 
allmänna kommunala kompetensbestämmelsen samt även mot de så kallade 
statsstödsreglerna och regeh1 om stöd till enskild nätingsverksamhet. 
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JUSTERARE 
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Konununstyrelens forvaltning har därfår uppdragit till Kanununakuten AB 
att göra en juridisk analys av de två faletiska etableringsalternativ som Håbo 
Marknads AB presenterar. 

Gällande egenregialternativet kan foljande konstateras: 

Inrättandet av en tankanläggning kan rymmas inom den kommunala kompe
tensen. Om anläggningen bara ska användas av kommunens egna fordon så 
finns det inget rättligt hinder for kommunen, däremot kan det forhålla sig 
annorlunda om tankstationen skall vara öppen får andra. 

Konununen får dock inte inkräkta på det egentliga näringslivets område an
nat än med lagstöd. Problemet i sammanhanget är att tankstationer främst är 
en angelägenhet for näringslivet. Det finns emellertid viss rättspraxis som 
tillåtit ett intrång på det egentliga näringslivets område. I dessa fall har det 
dock handlat om glesbygd. Dessa rättsfall torde inte kunna ge kompetens for 
Håbo konunun att starta tankstation for biogas då Håbo knappast kan be
traktas som glesbygd. Det kan också ifrågasättas om tankstation får biogas 
är en sådan allmän angelägenhet som är en forutsättning får tillämpningen 
av den allmänna kompetensbestänunelsen. Detta inte minst med beaktande 
av det mycket låga antalet biogasbilar i kommunen. 

Gällande medfinansiering kan följande konstateras: 

Att lämna direkta ekonomiska bidrag till en privat aktör for etablering torde 
vara helt uteslutet då detta inte skulle betraktas som synnerliga skäl enligt 2 
kap. 8 §KL. Det skulle inte heller vara forenligt med EU:s statsstödsregler. 

Den möjlighet som kan finnas är någon fmm av möjligt indirelct stöd till ex
empel genom att kommunen Idargör for marknaden att man avser att enbart 
skaffa biogasfordon och att därigenom svara får en stor del av marknaden. 
Det torde dock inte vara tillåtet att forbinda sig att "tanka" biogas endast hos 
en viss alctör om det nu skulle vara så att flera aktörer erbjuder biogas. Det 
skulle dock gå att i samband med inköp av biogasbilar även upphandla bio
gas till exempel. genom en lokalleverantör (lokal bensinstation). Ett sådant 
forfaringssätt torde dock laäva en omfattande administration. 

Mot bakgrund av detta så instämmer kommunstyrelsens förvaltning i Håbo 
Marknads ABs forslag. Kommunstyrelsens forvaltning fareslår att kom
munstyrelsens beslutar att avvakta med åtgärder for att främja etablering får 
ett tankställe for fordonsgas i kommunen samt att Håbo Marknads ABs 
uppdrag om att verka for en nyetable1ing av återkallas. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 113 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014.2806. 

Utredning 2014.1954 

Utredning 2014.2557 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

KS 2013/115 

Ärendet foredras av kanslichef J onas Eliasson och kommundirektör Per 
Kjellander. Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare tillkommun
styrelsen utan eget forslag till beslut. 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med åtgärder for att främja nye
tablering får ett tankställe for fordonsgas i kommunen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att återkalla Håbo Madmads ABs uppdrag 
om att verka for en nyetablering for ett tankställer for fordons gas. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
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övriga frågor 

Sammanfattning 

KS 

Sjunne Green (Båp) ställer en fråga gällande hanteringen av beslutet från 
Statens VA -nämnd gällande anslutning av Biskops-Atnö till det kommunala 
V A-kollektivet. 

Beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till komnnmdirelctö
ren att hantera frågeställningen och snarast möjligt återkopplas till ar
betsutskottets ledamöter. 

Beslutsexpediering 
Kommlmdirelctör 
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