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§ 51 Dnr 2020/00027  

Beslut om att anta översiktsplan  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan för Håbo kommun, 

Håbo – en kommun för framtiden 

2. Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplan för Håbo kommun, Håbo – 

en kommun för framtiden, ersätter:  

- Översiktsplan för Håbo kommun, antagen 2006-06-19, 

- Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14, 

- Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tematiskt tillägg till översiktsplan, 

antagen 2016-05-02.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige uppdrog i december 2015 åt kommunstyrelsen att ta 

fram en kommunomfattande översiktsplan med utgångspunkt i kommunens 

vision Vårt Håbo 2030.  

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd mellan december 2016 till 

februari 2017, och på utställning mellan juni-september 2019.  

Under arbetets gång har flera möten och workshops hållits med förtroende-

valda för att diskutera kommunens utveckling. Det har även hållits flera mö-

ten med näringsliv och civilsamhälle. Totalt har drygt 150 unika yttranden 

inkommit under samråd och utställning, vilka har sammanfattats och kom-

menterats. Nytt underlag och nya styrdokument har tagits fram och arbetats 

in i översiktsplanen, till exempel ny regional utvecklingsstrategi för Uppsala 

län, VA-plan och VA-policy, grönstrukturprogram, cykelstrategi samt håll-

barhetsstrategi.   

Beslutsunderlag 

– Förslag till ny översiktsplan för Håbo kommun (antagandehandling), 

Håbo- en kommun för framtiden. 

– Bilaga 1, Länsstyrelsens granskningsyttrande 

– Bilaga 2, Planeringsförutsättningar 

– Bilaga 3, Hållbarhetsbedömning 

– Bilaga 4, Utställningsutlåtande 

– Bilaga 5, Särskild sammanställning 
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Bilaga 6, Samrådsredogörelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg (KD), Carl-Johan Torstensson (M), 

Michael Rubbestad (SD), Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar samtliga 

bifall till förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand återremiss, i andra hand ändringsyr-

kande:  

”Ändringsyrkande, se sid 26+27, 2 yrkande som skall beslutas var för sig 

som separata ändringsyrkanden 

-Torresta ändras från: Trädgårdsstad på sikt,: till Framtida Trädgårdsstad 

-Området mellan Aronsborg och Frösunda ändras från utredningsområde 

till utvecklingsområde för bostäder och rekreation.” 

 Agneta Hägglund (S) yrkar återremiss samt yrkar bifall till Owe Fröjds 

(Båp) ändringsyrkande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut samt yrkar avslag 

till Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras i dag eller om ärendet ska åter-

remitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt förslag till 

beslut och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Owe Fröjds (Båp) 

ändringsyrkande avseende Torresta och finner att kommunfullmäktige bi-

faller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation från S och Båp.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Owe Fröjds (Båp) 

ändringsyrkande avseende området mellan Aronsborg och Frösunda och fin-

ner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation från S och Båp.      

Protokollsanteckning 

”Förslaget till översiktsplan var ute på samråd mellan december 2016 till 

februari 2017, och på utställning mellan juni-september 2019. 
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Vi anser att det gått en väldigt lång tid efter det att ÖP varit ute på samråd. 

Mycket har hänt sedan dess och Håbo kommun har fått många nya medbor-

gare. Vi har väntat så länge på en ny ÖP så vi anser att det gör inget om den 

skulle antas efter valet 2022. Viktigt att få ta del av medborgarnas åsikter 

om förslaget, eftersom det gått så lång tid emellan samråd, granskning och 

nu antagande. Ett nytt samråd med det förslag som nu ligger skulle vi vilja 

föreslå och med anledning av bla detta så var vårt yrkande återremiss vid 

fullmäktige den 2022 02 28 för att försöka nå en politisk enighet. 

Tyvärr så var det inte möjligt för Alliansen visade ingen som helst vilja till 

att nå en enighet, trots att det bla var utbyte av några ord. 

Vi ville ha in i ÖP vissa ändringar på sidan 26 och 27. Förslag att Torresta 

ändras från ”Trädgårdsstad på sikt” till Framtida trädgårdsstad och området 

mellan Aronsborg och Frösunda ändras från utredningsområde till utveckl-

ingsområde för bostäder och rekreation. 

Med tanke på det enormt dåliga resultat Håbo kommun fick i  SCB;s med-

borgarundersökningen när det gäller bla framförallt förtroende, lyhördhet 

och ansvarstagande så tycker vi att ÖP skulle förankras på nytt. 

Eftersom det inte fanns någon som helst vilja till att diskutera eventuella 

ändringar så valde vi att inte delta i beslutet. 

Agneta Hägglund 

Socialdemokraterna i Håbo” 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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