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Motion: Införande av marknadsdag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till förvaltningens
bedömning och redan pågående åtgärder.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om
införande av en marknadsdag i Håbo kommun. I motionen föreslås att
berörd förvaltning ska få i uppdrag att utreda lämplig marknadsplats i
centrumnära läge för primärt lokala aktörer att visa och försälja produkter,
samt att införandet av marknadsdag och lämplig plats för denna beaktas i de
framtida planerna för utvecklingen av Bålsta centrum.
Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet i samråd med plan- och
exploateringsavdelningen och näringslivsenheten och konstaterar
inledningsvis att näringslivsenheten sedan tidigare (KS 2020-06-29 § 163)
har fått i uppdrag att aktivt marknadsföra kommunens torgplatser på
hemsidan. Därmed har enheten redan sett över befintliga torgplatser i
närheten av centrum vilka finns framför centrumbyggnaden mot
parkeringen samt mellan centrum och Fridegårdsgymnasiet. Tillstånd för att
använda dessa platser söks hos polisen respektive bygg- och
miljöförvaltningen. Näringslivsenheten ansvarar för att marknadsföra dessa
platser via hemsidan i enlighet med beslutet. Vidare konstateras att
marknadsplatser finns med i planerna kring Bålsta centrum. Dels ska
möjligheten till yta för marknadsplatser finnas vid Bålsta torg
(stationen/resecentrum). Dels är frågan väckt i arbetet med det Gröna stråket
från Bålsta torg genom centrum till Gröna dalen. Här avvaktas beslut om
budget för förprojektering och i denna förprojektering ska även möjlighet
och lämplighet för marknadsplatser bedömas.
Eftersom det finns ytor för centrumnära marknadsplatser och frågan om
framtida marknadsplatser även är väckt i förhållande till Bålsta
Centrumprojektet föreslås motionen bifallas med hänvisning till redan
pågående åtgärder.
Beslutsunderlag
KS 2021-03-15 § 70
KSAU 2021-03-01 § 57
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Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut
Beslutsgång
Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunsfullmäktige bifaller
motionen och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären, för kännedom
Plan- och exploateringsavdelningen för verkställighet
Näringslivsenheten för verkställighet
Uppdragslista
Hemsida
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