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§ 150 Dnr 2019/00244  

Svar på motion: Blomsteräng 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till tek-
niska nämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämpliga 
ytor för omställning till ängsytor, kostnad för detta och när i tid beslutet kan 
genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kost-
naden.   

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo 
kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka 
den biologiska mångfalden.  

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt ytt-
rande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även går 
i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till att ta 
fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden och för-
valtningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga ytor istäl-
let för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett säkrare och 
billigare alternativ. Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att 
det är dyrare att sköta en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruks-
gräsmatta. Det innebär också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även 
om kostnaden är mindre än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att 
det, trots den ökande kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till bloms-
terängar med hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär. Tekniska 
nämnden föreslår därför att motionen ska bifallas men att hänsyn till den ut-
ökade kostnaden ska tas i kommande års budgetarbete.    

Beslutsunderlag 
KS 2020-10-19 § 229 
KSAU 2020-10-05 § 161 
Tjänsteskirvelse 
Motion Blomsterängar 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med förändringen att man ska utreda "lämpliga ytor" istället för "lämplig 
yta".  
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Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut med Fredrik Anderstedts (S) ändring 
och finner att så sker 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för verkställighet 
Motionären 
Hemsida 
Uppdragslista  
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