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Ajournering
På Michael Rubbestads

ftir partiöverläggningar.

{sD) fiirslag ajourneras sammanträdet

i

10 minuter

Beslutegång
ordfiirande Carina Lund {M) finner att det finns två fiirslag till beslut och
ställer dessa mot varandra. ordftirande frågar om kommunstyrelsen bifaller
carina Lunds (M) yrkande eller owe Fröjds (Båp) yrkande och finner dä att
kommunstyrelsen bifaller Carinalunds 0u0 l"käiu.
Omröstning begiirs.

Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning fdreslås och godkiinns: Ja-röst firr bifall till
Carina Lunds (M) yrkande och Nej-röst ffir bifall till Owe Friijds (Båp)
yrkande.
Ja-röst liimnas av: Carina Lund (M, Liselotte Grahn Elg (M), Leif
Zetterberg (C), Hakan Welin (L), ChristianNordberg (MP) och Fred
Rydberg (KD).

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Wemer Schuhert (S), Helene
Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva staake {s), Michael Rubbestad
(SD) och Owe Frtilid (Båp).
Med 6 Ja-röster och 7 Nej*röster bifaller kommunstyrelsen alltså Owe
Frdds (Bap) yrkande.

Reseryation
Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg (C), Hakan
welin (L), chdstian Nordberg Olp) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig
mot beslutet till fiirmån ftir eget yrkände.

Beslutet skickas till:
Plan- och utvecklingsavdelningen

* fiir åtgrird
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§ 184

Dnr 2016/00508

Genomförandebsslut för del av etapp { Bålsta Centrum
Kommu ns§relsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till frrvaltningen att projektera, upphandla och
anlägga utökad pendlarpartering i läge B inom fastigheten yäppeby 7:7 i
Bålsta centrum.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till fiirvalmingen att i dialog med upplands
Lokaltrafik (JL) projektera upphandla och anlägga nytt resecentrum ftir
regional och lokal busstrafik inom fastigheten Väppeby T:7 i Bålsta
centrum.

Sammanfattning
Den ftireslagna bebyggelsen inorn den ffirsta etappen av Bålsta centrum
nåirmar sig ett genomftrande. För att så ska kunna ske behöver dagens
pendlarparkering på den södra sidan av jämvägen flyttas och ett nytt
busstorg ftirregional och lokal busstrafik anläggas- Kommunen har sökt
statlig medfinansiering av åtg:irdema från llinsplanen fiir uppsala liin under
2017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Ny bussterminal
Bilaga 2 Altemativ för lokalisering av pendlarparkering

Förslag till beslut på sammanträdet
Carina Lund (M) yrkar bifall till fiirvattningens

ft5rslag d.v.s.

l. Kommunstyrelsen

uppdrar till ftirvaltningen att projektera, upphandla och
anlägga utiikad pendlarparkering i läge A inom fastigheten väppeby 7:7 i
Bålsta centrum.

till ffirvaltningen att i dialog med upplands
Lokaltrafik (JL) projekter4 upphandla och anlägganytt resecentrum ftir
regional och lokal busstrafik inom fastigheten Väppeby 7:7 i&älsta
2. Kommunstyrelsen uppdrar

centrum.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att parkeringen istälet ska anläggas i läge B.

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall titl Carina Luads (M) yrkande.
Agneta Håigglund (S) yrkar

biftll till

Owe Fniids (Båp) yrkande.
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