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§ 237 Dnr 2020/00242  

Motion: Gestaltningsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda och be-

reda båda motionerna och återkomma med enskilda förslag till beslut i båda 

lagda motioner.  

Sammanfattning  

På kommunfullmäktige den 29 juni 2020 anmäldes en motion från Owe 

Fröjd (Båp). I motionen föreslås framtagande av en gestaltningsplan för 

Bålsta tätort och det talas bland annat om att det nu ska vara ”mindre små-

stad och stationssamhälle som bör gälla framöver.” 

Motionen utmynnar i följande att-satser: 

* Besluta om framtagande av en gestaltningsplan för Bålsta tätort enligt 

ovan 

* Att förslaget till gestaltningsplan tas fram i samarbete med samtliga 

gruppledare i Håbo kommun, och med en bred förankring hos Håbos med-

borgare 

* Att den framtagna planen fastställs av kommunfullmäktige, samt imple-

menteras i nu gällande styrdokument 

På grund av pandemi och personalsituation kom motionens beredning att 

försenas. När beredningen återupptogs skrevs förslag till beslut fram som 

dock blev återremitterat i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

I juni 2022 väckte Bålstapartiet en ny motion med snarlikt innehåll. I denna 

motion hänvisar man i stor utsträckning till innehållet i den tidigare mot-

ionen och man föreslår fortfarande att en gestaltningsplan ska tas fram. 

Denna motion har beretts och förslag till beslut skrivits fram. Ärendet be-

handlades på kommunstyrelsens möte den 24 oktober, § 291.  

Mot bakgrund av att beredningen av den tidigare motionen blev starkt förse-

nad och att den senare motionen nu varit uppe för politisk behandling före-

slår därför kommunledningsförvaltningen att beredningen av den äldre, tidi-

gare motionen nu ska anses avslutad.  

Beslutsunderlag 

Motion 2020-06-29   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen för att utreda och 

bereda båda motionerna och återkomma med enskilda förslag till beslut i 

båda dessa motioner.  

 

Rasmus Kraftelid (HD) yrkar bifall till Owe Fröjd (Båp) återremissyrkande.  

 

Björn Erling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 

finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärd. 

Med 15 ja-röster, 26 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 

beslutar att ärendet ska majoritets återremitteras.   

Omröstningsresultat 

 Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för återremiss.. 

Ja-röst lämnas av: Stefan Häggmark (M), Björn Erling (M), Nils-Åke Mår-

heden (M), Christian Nordberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Anders Thonfors (M), Johan Fogelström (M), Per Widen (C), 

Mikaela Klaesson (KD), Helene Embretsen (KD), Helene Zeland Bodin (C), 

Roger von Walden (M), Anna Söder Rytterholm (MP), Robin Jande (V). 

Nej-röst lämnas av: Somir Sinha Ray (L), Agneta, Hägglund (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Christer Persson (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Solweig 

Lundkvist (S), Harry Lövstav (S), Jonny Ekblom (S), Peter Björkman (Båp), 

Sjunne Green (Båp), Owe Fröjd (Båp), Michael Rubbestad (SD), Tommy 

Lövgren (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Petri Piiroinen (SD), Paul Ohva-

nainen (SD), Daniel Rumack (SD), Alexander Slussnäs (SD), Max Örell 

(SD), Susanna Kraftelid (HD), Frida Herman (HD), Rasmus Kraftelid (HD).    

_____________ 

Beslutet skickas till: 
 
 

Förslagsställare 

Stadsarkitekt – för kännedom 

Uppdragslista 

Hemsida  
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