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Marie Nordberg/Per-Arne Öhman    2015-10-15 

Mötesanteckningar Håboalliansens Medborgarmöte  
 

Tid: 2015-10-15 kl 190 – 2100 

Plats: Kommunhuset 

Deltagare: Mötet, som var öppet för envar att delta i, hade annonserats I Bålstabladet och på Hå-

boalliansens hemsida. 32 personer deltog i mötet. 

Syfte 
Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets över-

gripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besva-

ra frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.  

Genomförande 

Inledning 
Carina Lund hälsade deltagarna välkomna till mötet, som var det fjärde av Håboalliansens kvartalsvi-

sa medborgarmöten. Därmed så har ambitionen att genomföra ett medborgarmöte per kvartal hit-

tills kunnat innehållas. 

Carina berörde kortfattat vad som ”är på gång” i kommunen. Hon nämnde bl.a. följande: 
• Planeringen för den nya centrumbebyggelsen, del 1,  framskrider enligt plan och kommer att 

resultera i 350 nya lägenheter, eventuellt något fler. 

• Processen för att bygga ytterligare ett äldreboende är uppstartad. Huvudalternativet, efter 

det att Åsen förkastats, är att det nya boendet byggs på Västerängen i området vid bortre de-

len av Dalvägen, vid Andvägen. 

• Vid det första medborgarmötet väckte en av deltagarna tankarna på seniorboende av den 

typ som företaget Bovieran byggt i Västerås och Enköping. Det förslaget har man arbetat vi-

dare med, och samverkan med Bovieran har lett fram till att företaget nu tittar på en tomt i 

Bålsta. 

• Kommunen har initierat och genomfört möten med polisen, möten som lett till att man nu 

tecknat ett samverkansavtal med polisen som bl.a. kommer att medföra en högre polisiär 

närvaro i kommunen. 

• En Skoklostergrupp med inslag av socialtjänst, polis och räddningstjänst arbetar med verk-

samheter för ökad synlighet av samhällsorgan. Som exempel nämndes att fordon från rädd-

ningstjänsten vid lämpliga tidpunkter kan åka runt i samhället. 
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• Kommunstyrelsens arbetsutskott har yrkat avslag på NCC:s ansökan om hamn och stenkross. 

Det poängterades att det inte är kommunen som avgör, det görs av länsstyrelsen och mark- 

och miljödomstolen, i sita hand mark- och miljööverdomstolen. 

NCC 

Håkan Welin gav en initierad och väl avvägd sammanfattning av ärendet med NCC:s ansökan om 

hamnbygge och stenkrossverksamhet. Han framförde bl.a. följande: 

• En arbetsgrupp inom kommunen har gjort ett samvetsgrant arbete för att ställa samman 

kommunens yttrande till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut om ytt-

randet ska tas i Kommunstyrelsen den 26/10 och sista datum för att lämna in yttrandet är 

den 30/10. 

• NCC:s ansökan utgör inte ett tillfredsställande beslutsunderlag, bl.a. beskrivs inte tillräckligt 

utförligt hur verksamheterna ska genomföras.  

• En rad frågeställningar avfärdas mycket lättvindigt i NCC:s ansökan. Håkan Welin gav ett an-

tal exempel på sådana frågeställningar. 

• Naturskyddsföreningens ”lokala avdelning” har avgett yttrande. Kommunen kommer att i sitt 

yttrande påtala jäv. 

• Kommunen har enligt regelverket att avge ett andrahandsyrkande, d.v.s. de yrkanden kom-

munen har om förstahandsyrkandet om att avslå NCC:s ansökan inte beviljas. Kommunen har 

i sitt andrahandsyrkande angett nio skallkrav, bland annat avseende bullernivåer, tider för 

verksamhetens genomförande och vägtrafiken i anslutning till anläggningen. 

• Mark- och miljödomstolen bedöms ta ställning till NCC:s ansökan runt månadsskiftet novem-

ber – december. Oavsett utgång förutses överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Hur 

snabbt den senare instansen kan ta beslut går inte att förutsäga, normalt får man räkna med 

att det dröjer upp till ett år. I brådskande fall av stor betydelse kan det dock gå fortare, och 

eftersom NCC:s ansökan kan ha inverkan på bygget av förbifart Stockholm så är det möjligt 

att domstolen ser ärendet som angeläget och brådskande. 

Efter Håkan Welins genomgång ställde mötesdeltagarna ett antal frågor, som till del kunde besvaras 

av Håkan Welin och Carina Lund, till del diskuterades mellan mötets deltagare. Utöver att frågor och 

diskussion kretsade kring de ovanstående punkterna togs även följande upp: 

• Cementas planer på utvidgad verksamhet . Eftersom Cementa (ännu) inte inkommit med nå-

gon ansökan så fanns inte några direkta svar från alliansens politiker och diskussionen blev 

relativt kortvarig. Det konstaterades dock att Cementas verksamhet liksom NCC:s tilltänkta 

verksamhet båda ligger i Kalmarviken, och att det måste beaktas att de båda verksamheter-

nas störningar ackumuleras till varandra. Samma sak gäller för lastbilstrafiken 
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• Det framhölls att delar av bottnen i Kalmarviken har inbäddade tungmetaller, vilka sannolikt 

kommer att rivas upp av de fartyg som ska trafikera NCC:s anläggning och troligen även Ce-

menta om utbyggnaden där blir så stor som det pratas om.  

• Förutom risken för att vattnet inte längre ska vara tjänligt för friluftsbad togs frågan om på-

verkan på kommunens färskvattenintag upp. 

• Frågan om att beakta EU:s nya vattendirektiv väcktes. 

Turism, kultur och föreningsliv 

En av mötesdeltagarna berättade att hon under senare tid vandrat runt bland kommunens resurser 

för att locka turister, utöva kulturella verksamheter och ge förutsättningar för föreningar av alla de 

slag. 

Hennes intryck var att de 23(?) mil Mälarstränder som kommunen har till huvuddel är otillgängliga 

för turism och friluftsliv. Till och med en så central anläggning som Viby-spåret är inte lätt för den 

oinvigde att hitta till.  

Hon sammanfattade med att inom områdena turism, kultur och friluftsliv saknas mycket, och hon 

ställde frågan vad Håboalliansen avser att göra åt dessa förhållanden. 

Fred Rydberg, Carina Lund och Håkan Welin gav sina svar och kommentarer till det som framförts. De 

tre politikerna framförde bl.a. följande: 

• De framförda synpunkterna är beaktansvärda och i stort är de korrekta. 

• Man är väl medveten om bristerna, viljan är god och mycket är faktiskt på gång. I det femtio-

punktsprogram som Håboalliansen lade fast vid sitt tillträde ingår ett antal punkter med di-

rekt koppling till det som framförts. 

• Även då behoven är kända och oomtvistliga så måste åtgärder rymmas inom kommunens 

ekonomiska ramar. En hel del är på gång och successiva förbättringar kommer att ske under 

den innevarande mandatperioden. 

• Det har påbörjats verksamhet avseende turism, bl.a. med kopplingar till Skokloster med slot-

tet och dess omgivningar. Det är även lösningar på gång för att tillgodose föreningslivets be-

hov av lokaler, både för att ersätta befintliga som ska avvecklas och för att svara upp mot nya 

behov. 

• Man tittar på möjligheterna en bygga en ny mini-ishall som komplettering till den befintliga 

liksom på möjligheterna att ersätta Björkvallen med en konstgräsplan, eventuellt lokaliserad 

till området kring Futurum. 

Det informerades om att vi har 190 föreningar inom kommunen. En av mötesdeltagarna, tillika 

representant för MUF, beskrev det pågående arbetet med att kartlägga behoven för vissa av des-

sa föreningar. Ett möte med föreningarna kommer att genomföras den 22/10 som ett led i arbe-

tet med att kartlägga behoven. 
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Skolan 

En av mötesdeltagarna tog upp att vid ett tidigare medborgarmöte hade han anmält sitt deltagande i 

en grupp för att arbeta med skolfrågor. Han har därefter inte hört något i frågan. 

Konstaterades att Håbo i Lärarförbundets utvärdering hamnat på plats 124 år 2013, plats 125 år 2014 

och i år på plats 126.  

Carina Lund framförde att det nu bedrivs ett arbete inom Barn- och utbildningsnämnden för att kart-

lägga var problemen med och i skolan återfinns. Man koncentrerar sig på alla områden utom pengar. 

Det står tämligen klart att lösningen på problemen inte ligger i det enkla och närliggande – att tillföra 

mer pengar. 

Diskussionen blev livlig och bland annat behandlades klasstorlekar, vikten av föräldragruppens på-

verkan, elever med diagnos, lärarnas befogenheter, lärartäthet, lärarbehörighet, resultat och arbets-

sätt för friskolor kontra kommunala skolor samt rektorernas roll och påverkan. 

Carina Lund höll ett känslosamt och mycket engagerat anförande om vikten av föräldraansvar, vux-

enansvar, medmänsklighet och hjälpsamhet gentemot varandra. Anförandet uppskattades högeligen 

och möttes med en varm applåd från mötesdeltagarna. 

Övrigt 

En av mötesdeltagarna framförde att han inte fått ut allmänna handlingar inom tillräckligt kort tid, 

att han tillfrågats om såväl sitt namn som syftet med att begära ut handlingen och att handlingar inte 

diarieförts enligt de bestämmelser som gäller. 

Det framförda diskuterades, och bland annat klargjordes att kommunen tar ut kostnad för utlämnade 

handlingar med summa överensstämmande med den statliga avgiftsförordningen, vilket bl.a. medför 

att de första tio sidorna är avgiftsfria, för sidorna därutöver utgår en kostnad. 

Carina Lund lovade att hon tar med sig det framförda för vidare handläggning. 

På fråga om vad som ska hända med Gästis svarades att fastigheten är privatägd, kommunen har 

ingen del i den och vad som kommer att ske med den är upp till dess ägare. 

Carina Lund informerade om att kommunen har lämnat två kommunägda lägenheter till migrations-

verket. 

Kommunen har sedan tidigare avtal med migrationsverket om att ta emot 25 flyktingar. Hittills har 

inte någon flykting kommit inom ramen för avtalet. Däremot har ett antal ensamkommande flykting-

barn kommit till kommunen. Dessa bor dels på Biskops Arnö, dels i Bålsta samt dels i andra kommu-

ner, där Håbo sedan gammalt har samarbete med ett antal familjehem. 

Kommunen söker nu alla möjligheter att kunna ta emot flyktingar, men hittills ser möjligheterna på 

bostadsfronten inte ljusa ut. 

Bostadsbyggandet togs upp till diskussion.  Bygg- och miljönämnden samt kommunens förvaltning 

arbetar för att effektivisera planprocessen så långt det går inom gällande nationella regelverk. 

Nästa medborgarmöte 

Carina Lund tackade deltagarna för ett bra och konstruktivt möte samt hälsade välkommen till nästa 

medborgarmöte som planeras gå av stapeln under december månad. 


