
HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

2013-10-08, kl. 13.00-14.40, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordf6rande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), frånvarande, Werner Schubert (S) tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör 
Christian Ghaemi (MP), frånvarande, Marie Nordberg (MP) tänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), ~änstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), ej närvarande, Anders Persson (FP) tjänstgör 

Ersättare/övriga politiker Werner Schubert (S), ~änstgör 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Leif Lindqvist (V), ej närvarande 
Sven Svanström (Båp), ej närvarande 
Marie Nordberg (MP), tjänstgör 
Cecilia Liden (M), ej närvarande 
Joachim Westerlund (M), ej närvarande 
Anders Persson (FP), tjänstgörande 

Johan Örjas (M), ordf. landstingets kollektivtrafiknärnnd, § 140 

Per Kjellander, kommundirektör 
Utvecklings chef Klas ljungberg 
Paulina Cifuentes-Vargas, planarkitekt, § 138 
Cristin Ulvsbäck-Lindh, § 138 
Fredrik Holmgren, planerare, §§ 139-140 
Johan Wadman, vd, kollektivtrafikforvaltningen, Landstinget, § 140 
Tobias Hallberg, trafikplanerare, kollektivtrafikforvaltningen, Landstinget, § 140 
Stefan Adolfsson, trafikchef, kollektivtrafikforvaltningen, Landstinget § 140 
Helen Gustafsson, sekreterare, kollektivtrafikforvaltningen, Landstinget, § 140 

Rickard Grönborg, kollektivtrafikstrateg, Landstinget, § 140 

Cecilia Forslund, kollektivtrafikstrateg, Landstinget, § 140 
Hans Nordstedt, kommun sekreterare 

Fred Rydberg (KD) och Lars-Göran Bromander (S) 

2013-10-15, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 137-141 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Lars-Göran Bromander (8) 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum for 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
for protokollet: 

Underskrift 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum for 
anslags uppsättande: 

F örvaringsp lats 
for protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

Protokollet är justerat. (§ 137, §§ 139-141) Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-10-08 

2013-10-16 

Närarkiv, Håbo kommun 

Caroline Uttergård 

Datum for 
anslags nedtagande, ef
ter: 2013-11-08 

Kommunstyrelsens beslut § 138 är justerat. Justeringen har tillkännagivits gellOm 
anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-10-08 

Datum for 
anslags nedtagande, ef-

2013-10-09 ter: 2013-11-01 

Närarkiv, Håbo kommun 

.;/~. dl.~-fqiJit.1#lg~ ...................................... : ................ .. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 13 7 Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

§ 138 Beslut om granskning av förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. omfattan
de del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län 

§ 139 Om åtgärder efter väg 263 

§ 140 Samråd med företrädare för kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Uppsala län 

§ 141 Övriga frågor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 137 

Godkännande av dagordningen 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

- Utsänd kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner utsänd kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2849 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 138 KS 2012/106 

Beslut om granskning av förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 
Logistik Bålsta. omfattande del av fastigheterna Skörby 5:1, 
Lundby 2:1 mJI., Håbo kommun, Uppsala län 

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. Plan
Olmådet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 
samt Bålsta 3:356 och 1 :614. 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet 
Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksam
het. 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. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåver
kan. Det rekommenderas bland annat att ett miljöprogram tas fram för hela 
det framtida verksarnhetsornrådet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 65 att sända ut förslaget till de
taljplan på samråd enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen. Detaljplanen var 
ute på samråd under tiden den 17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. Under 
samrådstiden inkom 20 yttranden varav 15 med synpunkter. De synpunkter 
som inkommit har behandlats i samrådsredogörelsen som kOlmnunstyrelsen 
beslutade 2013-09-02 § 123 att godkänna. 

Med anledning av inkolTIlla yttranden har följande utredningar tagits fram; 
en översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 3:356 och 
Brunna 1:12, en utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribul
ler och en kompletteraride bedölTIlling av dagvattnets påverkan på förore
ningshalterna i Mälaren. Planhandlingama har kompletterats med infonna
tion från de kompletterande utredningarna.::· 

Planbeskrivningen har kompletterats med text utifrån de synpunkter som 
framkom under samrådet (såsom tillstånd att ta bort fornlämningar, anlägg
ning påverkan på riksintresset kommunikationer, komplettering av gemen
samhetsanläggning och genomförandefrågor m.m.). Plankartan har fått en 
ny planornrådesgräns Gärnvägsområdet från DPL 242) för att säkerställa be
fintligt järnvägsspår i detaljplanen. I plankmian har även en del redaktionel
la ändringar gjorts för att öka läsbarheten. Grundkartan har uppdaterats. 
MKB:n har reviderats, den stölTe förändringen är att nollalternativet hm· för
tydligats. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

{]i I J3ff'l ;;~ 
Nr 2013.2853 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 138 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

KS 2012/106 

PlanfOrslaget föreslås ställas ut enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2013-09-23 
Plankarta, daterad 2013-09-20 
Planbeslaivning, daterad 2013-09-20 
Illustrationsplan, daterad 2013-09-20 
Miljökonsekvensbeslaivning, daterad 2013-09-23 
Dagvattenutredning Björnbro, daterad 2013-03-25 
PM Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på förore
ningshalterna i Mälaren, daterad 2013-08-23 
Utredning av väg- och trafikbuller samt externt industribuller, daterad 
2013-08-30 
Översiktlig miljöteknisk markutredning av fastigheterna Bålsta 3:356 
och Bnuma 1:12 i Bålsta, daterad 2013-09-02 
Tjänsteslaivelse 2013-09-23. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan fOr 
Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna Skörby 5: 1, 
Lundby 2: 1 m.fl., för granskning. 

2. Styrelsen förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingschef 

JUSTERARE ~ 

O{ I jq~1 }- Kl 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

cl°t:S-lo-oq I ~ 
Nr 2013.2853 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 139 

Om åtgärder efter väg 263 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

KS 2013/121 

Tjänstemannarepresentanter för Håbo kommun ingår i en arbetsgrupp, till
sammans med representanter bland annat från Sigtuna och Enköpings kom
muner, för att redovisa förslag på förbättringar efter väg 263. 

De förslag till förbättringar som diskuterats är åtgärder för busstrafiken med 
mera. I föreliggande åtgärds studie faller inga kostnader på Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Styrelsen uppdrar till utvecklingschefen och kansliets planerare att de 
fortsatta diskussionerna om åtgärder efter väg 263, ska inriktas mot en 
optimal helhetslösning både vad gäller åtgärder och ekonomi. 

Besl utsexped ieri ng 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

d...Ol=S-lo'~;l1 I ~ 
Nr 2013.2893 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 140 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

KS 2012/96 

Samråd med företrädare för kollektivtrafikmyndigheten, Lands
tinget Uppsala län 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2012, när den nya kollektivtrafiklagen började gälla, är 
landstinget ensam ägare av Upplands lokaltrafik, UL. Tidigare ägdes UL 
gemensamt av länets åtta kommuner och landstinget. Bolagets verksamhet 
styrs politiskt via landstingets kollektivtrafiknämnd och UL:s verksamhet 
drivs i en rorvaltning. 

Föregående samråd genomfördes med kommunstyrelsens arbetsutskott 
2012-11-13, § 150. 

Vid dagens sammanträde medverkar företrädare dels för kollektivtrafik
nämnden och dels för verksamhetenlUL. Syftet med mötet är att genomföra 
ett samråd med företrädare ror Håbo kommun, om trafik med mera, inför 
trafikåret 2015. 

Följande synpunkter och infonnationer länmas från Håbo kommun till UL 
inför det kommande trafikåret: 

Utredning kring möjligheterna att införa gratis kollektivtrafik för elever i 
skola och förskola samt för pensionärer under lågtrafik (ca kl 09-15). 

Förslag på utökning av tidtabell för linje UL 304 (Mjuka linjen). 

Nedläggning av Arlandabussen (UL 870). Vad har det fått för konsekvenser 
för resandet? 

Frågor kring förhandlingar om Bålsta-tillägget. Hur långt har arbetet gått 
med enhetliga taxor för länet (zon 2)? 

Förslag om att möjliggöra resor med buss UL 898 med SL-kort med Bålsta
tillägg. 

Ungdomskort på UL:s trafik. 

Behov av rutiner för interna kontakter mellan kommun och kollektivtrafik
förvaltningen. Främst för synpunkter och klagomål etc. Behovet är stort hos 
skolförvaltningen som får mycket synpunkter från föräldrar. Nu går kontakt 
via kontaktcenter som handläggare bedömer som bristfålligt. 

Infonnation om Logistik Bålsta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2896 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 140 

Kommunstyrelses beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

KS 2012/96 

1. Styrelsen beslutar att överlämna noterade synpunkter och önskemål in
för trafikåret 2015, till UL. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets planerare 
DL 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J..-O \"3 -\O - J-t I V\;( 

Nr 2013,2896 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-10-08 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 141 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Under punkten övriga frågor väckte Carina Lund (M) en övrig fråga om vad 
som händer med lokalerna på Gransäterskolan. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig fråga. 

Beslut 

1. Styrelsen noterar frågan och ett svar kommer att lämnas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2902 
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