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Tid och plats Kl. 10:00 tisdagen den 19 juni 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Fred Rydberg (KD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christian Nordberg (MP) 

Owe Fröjd (Båp) 

  

Tjänstemän Vipul Vithlani, TF kommundirektör  

Clara Thorgren, kommunsekreterare  

Linda Shala, verksamhetsutvecklare §§ 126,128 

Hans-Martin Akleye, kultur- och livsmiljöchef §§ 126, 128 

David Höijertz, planarkitekt §§ 126, 128-131 

Patrik Rönnqvist, planarkitekt §§ 126, 128-131 

Johan Hagland, plan- och exploateringschef §§ 128-131 

 

  

Justering  

Justerare Agneta Hägglund (S) 

Tid och plats Kl. 12.00 onsdagen den 20 juni 2018 

Justerade paragrafer §§ 126-132 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund  
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§ 126 Dnr 62739  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 

av dagens protokoll. Justering äger rum onsdagen den 20 juni i 

kommunhuset. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 

Köp av fastighet Sjöända 1:81 

Information Leader 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 127 Dnr 2018/00399  

Ljudnivå NCC stenkross  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 

kontinuerligt mäta ljudnivån och stendamm vid NCC stenkross.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28 § 138 att ge förvaltningen i 

uppdrag att undersöka permanent uppsättning av mätutrustning för att 

säkerhetsställa att beslutade högsta ljudnivåer inte överskrids, samt 

undersöka uppsättning av luftmätning av eventuellt stendamm. Samt att 

förvaltningen ska återkomma på kommande arbetsutskott. 

 

Miljöavdelningen presenterar ett underlag där det framgår att mätning av 

ljudnivån bör ske nära verksamheten för att mätresultatet ska kunna tolkas 

på ett givande sätt. NCC har krav att göra en bullerutredning och håller för 

närvarande på med detta. Verksamheten har bevisbördan att de håller sig 

inom villkor enligt tillstånd. 

 

När en luftmätning görs mäter man storleken på partiklar det vill säga 

PM2,5 och PM10. Det är inte vad partikeln innehåller för någonting som 

mäts. Därför kan man inte mäta stenmjöl genom en luftmätning. 2016-05-16 

togs beslut i Bygg- och miljönämnden att avsluta klagomålsärende om 

gipsdamm på Strandsvägen efter att ha tagit prov på damm som visade att 

det endast innehöll 12 % kalcium. Motivet till beslutet är att damm utomhus 

har utretts och att störningen är ringa och inte återkommande. 

 

Håbo kommun är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund och rapporterar in 

uppgifter för att göra beräkningar över luftkvalitén i kommunen. Eftersom 

värdena i resultatet understiger nedre utvärderingströskeln anses det enligt 

Luftkvalitetsförordningen inte behövas mer än beräkning av luftkvalitén för 

att kontrollera att miljökvalitetsnormen följs.  

Förvaltningen föreslår att beslut om permanent uppsättning av 

mätutrustning för att säkerhetsställa att beslutade högsta ljudnivåer inte 

överskrids bör inväntas tills bullerutredningen presenterats.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-12 

Skrivelse, miljöavdelningen 2018-06-11 

Bygg- och miljönämndens delegationsbeslut § 115/2016 

Protokollsutdrag KS 2018-05-28 § 138 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) och Agneta Hägglund (S) föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att 

kontinuerligt mäta ljudnivån och stendamm vid NCC stenkross.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef bygg- och miljö för verkställighet 
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§ 128 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att principer för 

nya bestämmelser för föreningsbidrag, daterad 2018-06-19 sänds på remiss 

till kommunens föreningsliv.   

Sammanfattning  

Efter vårens dialogmöten med föreningar har ett förslag till principer för nya 

bestämmelser för föreningsbidrag tagits fram. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslås besluta att principerna sänds på remiss till kommunens 

föreningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-08 

Kommunstyrelsens beslut 2018-03-19 § 64  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljö 
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§ 129 Dnr 2016/00263  

Detaljplan för Bista 15:7 och del av 15:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka planområde inom 

ramen för detaljplanearbetet för Bista 15:7 och del av Bista 15:1  

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är förändrad markanvändning för fastigheten Bista 

15:7 till kontor och handel. Då området väster om Mälarbanan inte är 

detaljplanelagt föreslås detta tas med i planarbetet. Fördelarna med detta 

skulle vara: 

1. 746 Entreprenad har önskemål om att köpa in ett antal fastigheter i 

området och uppföra ett antal radhus för bostadsändamål. Detta innebär att 

befintliga villor rivs. För att detta ska vara möjligt behövs avtal mellan 

exploatör och befintlig fastighetsägare. Skisser bifogas som beslutsunderlag 

och planarbetet ska utreda dessas lämplighet. 

2. Kommunen har en uttalad plan att kunna nyttja den gamla järnvägsbron 

över Södra Bålstaleden som GC-väg. Detta detaljplanearbete bör planlägga 

detta område samt grönytor väster om den gamla järnvägsbanken som 

naturmark med möjlighet att anlägga GC-väg. 

Vid positivt beslut kan samrådshandlingar tas fram under sommar och tidig 

höst med målsättning att kunna gå ut på samråd i September 2018. 

Planarbetet bedöms inte försenas av utökningen av planområdet. Namnet på 

detaljplanen bör också förtydligas till samrådsskedet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-11 

Kartbilaga 

Skisser 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 130 Dnr 2018/00240  

Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (Draget)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka planområde inom 

ramen för detaljplanearbetet för Väppeby 7:52 och Väppeby 7:1 

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde för 

ändamålen småindustri, kontor, handel och lager. Under planarbetets gång 

har gatan som ansluter till området i öst beaktats då den till synes inte är 

färdig. Förvaltningen föreslår att utvidga planområdet för att: 

 

- Ge tidigare nämnd gata möjlighet att vidareutvecklas samt ansluta till fler 

potentiella fastigheter, och därmed skapa en högre nyttjandegrad av redan 

anlagd infrastruktur. 

Efter dialog med fastighetsägare för det nya föreslagna planområdet så har 

de signalerat att de är intresserade av att detaljplanelägga del av fastigheten.  

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar och förslag till förändring 

framgår i beslutsunderlaget. Mot bakgrund och med stöd i den 

beskrivningen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar om planuppdrag.  

Vid positivt beslut kan samrådshandlingar tas fram under sommar och tidig 

höst med målsättning att kunna gå till samråd i kvartal 4, 2018. 

Planarbetet bedöms inte försenas av utökning av planområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-11 

Start-PM 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(11) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-19  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 131 Dnr 2018/00499  

Extra ärende: Köp av fastigheten Sjöända 1:81 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvärva fastigheten Sjöända 

1:81. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) och tillförordnad 

kommundirektör Vipul Vithlani skriver på köpeavtalet för Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om förvärv av fastigheten 

Sjöända 1:81.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 132 Dnr 62738  

Övriga ärenden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) informerar kort om Leader:s aktiviteter och nya 

projekt.  

 
 

 


