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1. Boende och befolkning 

Människor har bott i Håbobygden sedan 
senare delen av stenåldern, men det var 
först under 1800-talet som Bålsta började 
få karaktären av ett centrum för den 
omgivande lands-bygden. Med järnvägens 
ankomst i slutet av samma århundrade 
växte befolkningen allt mer och 
handelscentrum och småföretag 
kompletterade den lilla orten.  

År 1952 genomfördes en stor 
kommunreform i Sverige. 
Landskommunerna Kalmar, Ytter-gran, 
Övergran, Häggeby och Skokloster slogs 
ihop till Håbo kommun. På 1960-talet 
inleddes en kraftig utbyggnad av Bålsta 
och befolkningstillväxten var mycket stark 
under 1960- och 1970-talen. Bålstas 
villaområden, med närhet till både natur 
och storstad, lockade många.   

1.1 Befolkning 

1.1.1 Demografi 

Håbo kommun har en förhållandevis ung 
befolkning med en stor andel barn och 
ungdomar, jämfört med riket. Medelåldern 
i kommunen var år 2015 39,8 år, vilket kan 
jämföras med 40,2 år i Uppsala län och 
41,2 år i riket.  

Kommunen har även en stor andel 
personer i yngre medelåldern. Denna 
åldersstruktur innebär att kommunen består 
av en stor andel barnfamiljer.  

Håbo har i jämförelse med riket en relativt 
liten andel äldre. Diagrammet nedan visar 
att år 2015 var 17,8 procent av kommunens 
befolkning 65 år eller äldre, varav 2,8 
procent var 80 år eller äldre. I riket är 
motsvarande siffror 19,8 procent och 5,1 
procent. 

Hushållsstrukturen i Håbo skiljer sig 
markant åt jämfört med strukturen i riket. 
Håbo kännetecknas av en låg andel 
enpersonshushåll. Andelen sammanboende 
med barn är betydligt högre i Håbo 
kommun än i riket.  

Majoriteten, drygt 16 000 personer och 
nästan 80 procent, av befolkningen bor i 
Bålsta. Knappt 2 000 personer (9,3 %) bor 
i Skokloster, som är kommunens näst 
största tätort efter Bålsta. Cirka 500 
personer (2,5 %) bor i Krägga/Stämsvik 
som är kommunens tredje största tätort, 
och resterande knappt 1 700 personer (8,2 
%) bor i övriga delar av kommunen i 
mindre småorter och på landsbygden.  

Diagram 1. Åldersfördelning 2015 i Håbo kommun, Uppsala län samt riket. Källa: SCB. 
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Åldersstrukturen i Bålsta liknar i stora drag 
befolkningsstrukturen totalt sett i 
kommunen. I Skokloster är andelen 
barnfamiljer något högre än i kommunen, 
medan andelen äldre personer är lägre. 
Krägga/Stämsviks befolkningsstruktur 
liknar kommunens åldersstruktur och 
består därmed i stor utsträckning av 
barnfamiljer. Antalet unga vuxna är dock 
lägre i Krägga/Stämsvik än i kommunen 
som helhet.  

1.1.2 Befolkningsförändringar 

Håbo kommun har haft en stadigt ökande 
befolkningsmängd och uppvisat en positiv 
befolkningstillväxt under samtliga år sedan 
början på 1960-talet, se diagram nedan.  

År 1952, då Håbo kommun bildades, var 
antalet invånare i kommunen cirka 2 750. 
Fram till mitten av 1960-talet var 
befolkningsökningen i kommunen måttlig. 
Vid slutet av 1960-talet inleddes ett 
intensivt bostadsbyggande som pågick 
fram till slutet av 1970-talet. 
Bostadsbyggandet medförde en kraftig 
befolkningsökning och under perioden år 
1967-1979 ökade antalet invånare från 3 
979 till 13 065. Det var framför allt i 
Bålsta som befolkningsmängden ökade. 

Även under 1980- till 2000-talet har 
befolkningen ökat, dock inte i samma takt 
som under 1970-talet. Avtrappningen i 
tillväxten kan till stor del förklaras genom 
ett minskat bo-stadsbyggande och 
därigenom en minskad inflyttning. Under 
1980-, 1990- och 2000-talen har 
befolkningen ökat med omkring 15 procent 
per decennium.  

Under de senaste fem åren har 
befolkningen fortsatt att öka. Ökningen har 
varierat från 0,3-0,9 procent. År 2015 
ökade tillväxttakten något och 
befolkningen ökade med 1,2 procent och 
245 personer. Folkmängden uppgick år 
2015 till 20 279 personer. 

Varje år flyttar omkring 1 200 personer till 
kommunen samtidigt som omkring 1 100 
personer flyttar från kommunen. 
Diagrammet nedan visar kommunens 
flyttmönster utifrån ålder. Unga vuxna står 
för majoriteten av flyttningarna, både till 
och från kommunen. Personer mellan 20-
25 år står för den största utflyttningen. En 
stor andel små barn upp till ett par år samt 
vuxna i 20-35 årsåldern flyttar till 
kommunen. Diagrammet visar även att 
flyttbenägenheten minskar i takt med 
åldern.  

Diagram 2. Befolkningsutveckling Håbo kommun 1968-2015. Källa: SCB. 
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Krägga/Stämsvik är den ort som har haft 
den kraftigaste procentuella 
befolkningsökningen de senaste 10 åren. 
Sedan år 2005 har befolkningen ökat med 
19 procent, vilket kan jämföras med 9 
procent för Bålsta såväl som kommunen i 
helhet. I Skokloster tätort har en marginell 
positiv befolkningsökning skett under de 
senaste 10 åren.  

Förutom in- och utflyttning påverkas 
befolkningsmängden i kommunen av 
antalet födda samt döda under ett år. 
Kvinnor i Håbo kommun väljer i 
genomsnitt att skaffa barn något tidigare än 
i riket som helhet och fruktsamheten är 
högre i kommunen än i riket. 

1.2 Boende 

1.2.1 Bålsta 

Bebyggelsen i Bålsta består idag främst av 
radhus och villor, som är utspridd i 
satelliter skilda från varandra av 
naturområden. Bebyggelsestrukturen är 
ytkrävande och innebär inte en effektiv 
markanvändning.  

I Bålsta fanns år 2015 totalt 6 301 hushåll, 
varav cirka två tredjedelar var småhus och 
en tredjedel lägenheter i flerbostadshus. 
Det kommunala bostadsbolaget har knappt 
1 500 lägenheter i sitt bestånd och har 
upplevt en ständig ökning i antalet köande 
sedan mitten/slutet av 1990-talet. För att 
erbjudas bostad av det kommunala 
bostadsbolaget krävs en kötid på omkring 
fyra till fem år.  

1.2.2 Övriga orter och landsbygd 

Skokloster tätort ligger på östra Skohalvön 
och bildades under 1960-talet. Skokloster 
är kommunens näst största tätort efter 
Bålsta. Tätorten består av 
bebyggelsekoncentrationerna Söderskogen, 
Idealbyn och Slottskogen, som har 
bebyggts oberoende av varandra men som 
idag bildar en sammanhängande 
bebyggelse.  

Bebyggelsen i Skokloster tätort har växt 
fram under en längre tid vilket har 
resulterat i ett samhälle av varierande 
struktur och estetik. Tätorten består av 
fritidshusområden, fritidshusområden som 
permanentats samt permanentbebyggelse 

Diagram 3. Åldersfördelning på in- och utflyttare till Håbo kommun, utjämnade värden för år 

2011-2015. Källa: SCB. 
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som uppförts framförallt under 1970- och 
80-talen. I orten finns visst serviceutbud.  

På den västra sidan av Håbo kommun, 
söder om E18 och Mälarbanan, ligger 
Krägga/Stämsvik som är kommunens 
tredje största tätort. Orten uppkom i början 
av 1900-talet då en del 
sommarvillabebyggelse uppfördes längs 
med Ekolsundvikens stränder. I 
Krägga/Stämsvik fanns tidigare en 
järnvägsstation, vilket gjorde orten till en 
attraktiv plats för sommarbostäder.  

Idag präglas området Krägga/Stämsvik av 
detaljplanelagda fritidshusområden med 
byggnader från framförallt 1950-talet och 
framåt. Många av fritidshusen har 
permanentats och det har även tillkommit 
många nya permanentbostäder. Från år 
2005 har det skapats detaljplaner som 

medger cirka 110 nya tomter för bostäder, 
många vilka ännu inte är bebyggda.  

Utöver kommunens tre tätorter Bålsta, 
Skokloster och Krägga/Stämsvik finns ett 
antal bebyggelsekoncentrationer i 
kommunen. Häggeby/Vreta, Övergran och 
Yttergran har samtliga växt fram kring 
respektive områdets kyrka. Även i Kivinge 
och Lugnet finns 
bebyggelsekoncentrationer.  

Längs med strandlinjen, söder om Bålsta, 
finns ytterligare bebyggelseområden som 
ligger i anslutning till tätorten Bålsta. 
Samtliga av dessa 
bebyggelsekoncentrationer består till 
uteslutande del av småhus.  

 

1.3 Styrdokument 

Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030, Håbo kommun (2014) 
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2. Näringsliv 

Håbo kommun har ett strategiskt läge i 
Mälardalen med närhet till 
Stockholmsregionen, Uppsala, Enköping 
samt Västerås. Att kommunen ingår i 
Sveriges största arbetsmarknadsområde 
gynnar det lokala näringslivet. 
Näringslivsklimatet är bra och nya 
företagsetableringar sker kontinuerligt. 
Håbo är den kommun i länet där flest 
företag startas per capita.  

Kommunikationer, framförallt i form av 
E18 och Mälarbanan, är väl utbyggda och 
utgör en stark attraktionskraft när det gäller 
att få nya företag att etablera sig i 
kommunen. Även stationsläget i centrala 
delarna av Bålsta och stickspåret till 
Västerskogs industriområde är fördelaktigt 
och intressant för att locka nya företag. De 
infrastrukturella förutsättningarna medför 
bland annat att kommunen är intressant för 
logistiskaktörer att etablera sig i.  

Håbo kommuns närhet till Arlanda och 
Arlandas position som internationell 
storflygplats utgör en viktig förutsättning 

för tillväxt. Den internationella 
tillgänglighet som flygplatsen innebär 
gagnar det lokala näringslivet. 

2.1 Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden i Håbo kommun består 
av 43 procent tillverkande företag, 23 
procent före-tagsstödjande företag och 34 
procent ortstjänster. En välbalanserad 
näringslivsfördelning utgörs av lika stora 
delar tillverkande tjänster, 
företagsstödjande tjänster samt ortstjänster. 
Det innebär att det i Håbo kommun finns 
utrymme för fler företagsstödjande 
tjänster, exempelvis inom ekonomi, IT och 
juridik.  

Branschfördelningen på arbetsplatser i 
kommunen redovisas i diagram 4. Utöver 
arbeten inom den offentliga sektorn har 
Håbo kommun en stor andel företag på 
byggentreprenörsidan, med närmare 700 
stycken registrerade företag.  

Näringslivet i kommunen kännetecknas 
framförallt av mindre företag. Håbo 

Diagram 4. Branschfördelning arbetsplatser i kommunen år 2014, förvärvsarbetande 16+ 

år med arbetsplats i kommunen. Källa: SCB. 
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kommun är en småföretagarkommun med 
många entreprenörer. Kommunen har 
nästan 2 000 företagare, varav cirka 850 
stycken är aktiebolag. Endast fyra av 
kommunens företag har mer än 50 
anställda. Majoriteten av företagen är 
lokaliserade i Bålsta.  

2.2 Handel 

Handeln i Håbo kommun är i huvudsak 
fokuserad till Bålsta centrum med 
omgivning samt till Gamla Bålsta längs 
med Stockholmsvägen. Utanför Bålsta 
finns dagligvaruhandel i Skokloster, vid 
Skokloster slott samt en mindre lanthandel 
i Krägga.  

Handelsindexet för dagligvaruhandeln, 
som anger relationen mellan 
kommuninvånarnas konsumtion och 
butikernas omsättning, är 93 procent i 
kommunen. Det är ett högt värde som visar 
att många kommunbor väljer att utföra sina 
dagligvaruköp i kommunen. 
Sällanköpshandeln har ett betydligt lägre 
handelsindex, på 38 procent, vilket tydligt 
speglar konkurrensen från 
omkringliggande handelscenter så som i 
Uppsala och Stockholm. 

2.3 Sysselsättning 

Antalet förvärvsarbetande i Håbo kommun 
är cirka 10 000. Av dessa pendlar cirka 
6 500 ut från kommunen till sitt arbete. 
Majoriteten, cirka 5 500, pendlar till 
Stockholms län. Pendling förekommer 
även inom Uppsala län, främst till Uppsala 
och Enköping, samt till Västmanlands län, 
främst till Västerås. Kommunens 
fördelaktiga geografiska placering och 
goda kommunikationer är en förutsättning 
och den huvudsakliga förklaringen till den 
höga andelen utpendlare. 
Könsfördelningen bland utpendlarna är 
relativt jämn, cirka 55 procent är män och 
45 procent är kvinnor. 

I kommunen finns omkring 5 500 
arbetsställen, varav cirka en tredjedel finns 
inom den offentliga sektorn och två 

tredjedelar inom den privata sektorn. 
Inpendlingen till kommunen uppgår till 
drygt 2 000 personer. Precis som 
utpendlingen sker den största inpendlingen 
från Stockholms län, cirka 50 procent, men 
en betydande andel, nästan 40 procent, 
sker från Uppsala län och då i huvudsak 
Enköpings kommun.  Bland inpendlarna 
står männen för 60 procent och kvinnorna 
för 40 procent.  

Det har skett en kontinuerlig ökning av 
antalet personer som pendlar in till Håbo 
kommun, och under de senaste åren har 
ökningen av inpendlingen varit större än 
ökningen av utpendlingen.  

Håbo kommun har en hög sysselsättning. I 
slutet av år 2015 uppgick andelen som var 
arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska 
program eller arbetssökande till 4,1 
procent av befolkningen i 
förvärvsarbetande ålder. Motsvarande 
siffra för riket var 7,8 procent. Även bland 
unga har Håbo kommun en låg 
arbetslöshet. År 2015 var arbetslösheten 
bland personer 18-24 år 8,9 procent. För 
riket var motsvarande siffra 13,3 procent.  

2.4 Verksamhetsområden 

Inom kommunen finns tre större 
verksamhetsområden, Västerskog, Draget 
och Bista, vilka samtliga ligger i Bålsta. 
Inom Bista och Västerskogs 
industriområde utgör tillverkning och 
utvinning den största branschen, medan 
handel och byggverksamhet dominerar i 
Draget. Utbyggnad av 
verksamhetsområdena pågår för tillfället 
inom Västerskog och Draget.  

2.5 Besöksnäring 

Besöksnäringen har en omsättning på 
omkring 200 miljoner kronor årligen samt 
sysselsätter cirka 200 personer i Håbo 
kommun. Konferenssektorn, och då 
framförallt Aronsborg, Lastberget och 
Krägga herrgård, står för en stor del av 
omsättningen. 
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Skokloster slott är kommunens mest 
populära besöksmål och besöks årligen av 
cirka 70 000 personer. Skokloster kyrka 
har cirka 23 000 besökare per år och 
genomför ett stort antal evenemang, 
framförallt konserter. I området kring 
slottet finns stora öppna ytor med goda 

evenemangsmöjligheter. Utöver Skokloster 
slott utgör Åbergs museum i Bålsta, 
naturen med vandringsleder och milslånga 
strandlinjer, en stor mängd runstenar samt 
fem medeltida kyrkor populära målpunkter 
för turister.  

 

2.6 Styrdokument 

Näringslivsstrategi, Håbo kommun (under framtagande) 



© Lantmäteriet
© Håbo kommun

FNäringsliv

Bålsta
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Häggeby
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Brunnsta
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Verksamhetsområden

marie.pettersson
Maskinskriven text
Karta 1. Verksamhetsområden i Håbo kommun.
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3. Kommunikationer 

Håbo kommun har goda kommunikationer 
utifrån ett regionalt, nationellt såväl som 
internationellt perspektiv. E18 samt 
Mälarbanan löper genom kommunen vilket 
skapar en god tillgänglighet till 
omkringliggande städer i öst-västlig 
riktning. Tillgängligheten norrut, till 
Uppsala, är något sämre och effektiva 
transportvägar dit försvåras av de 
Mälarvikar som ligger mellan 
kommunerna. Håbo kommun ligger nära 
Arlanda och har därmed en god 
internationell tillgänglighet. I Kalmarviken 
går en allmän farled för Mälaren som är av 
riksintresse, se vidare under bilaga 2 
Riksintressen i Håbo kommun.  

Till stor del genom kommunens goda 
kommunikationer är Bålsta en pendlarort. 
Det är främst till Stockholmsregionen som 
kommuninvånare pendlar. Kommunen har 
sedan tidigare en utspridd bebyggelse där 
strukturen kan liknas vid satelliter. 
Bebyggelsestrukturen försvårar effektiva 
kommunikationer med exempelvis 
kollektivtrafik. Bilen är för många ett 
viktigt färdmedel, framförallt bland 
kommuninvånare som inte bor inom gång- 
och cykelavstånd till resecentrum.  

Den svenska riksdagen har antagit 
transportpolitiska mål som är styrande för 
vilka åtgärder och satsningar som görs i 
det svenska trafiksystemet. Målen säger 
bland annat att transportsystemet ska vara 
tillgängligt och jämställt, ha hög 
transportkvalitet, medföra en säker trafik, 
bidra till en god miljö samt en positiv 
regional utveckling. 

3.1 Väg 

E18 är av riksintresse för 
kommunikationer och sträcker sig mellan 
Stockholm och Oslo. En del av vägen 
sträcker sig genom Håbo kommun. 
Trafikverket är väghållare för vägen och 
det råder byggnadsförbud inom 50 meter 
från vägen. Om bebyggelse planeras inom 

100 meter från E18 ska en riskanalys 
utföras. Längs E18 finns tre trafikplatser i 
Håbo kommun, Åsen och Draget som är 
nordlig respektive sydlig infart till Bålsta, 
samt en trafikplats vid Ekolskrog i den 
västra delen av kommunen. En väg avsedd 
för utryckningstrafik från Ekolskrog till 
Krägga/Stämsvik planeras.  

Utöver europavägen är Trafikverket 
väghållare för länsväg 263 samt vägarna 
542, 543, 545, 553, 555 och 912 i 
kommunen. Väg 912 är precis som E18 av 
riksintresse för kommunikationer (se 
vidare under avsnitt Riksintressen).  

Håbo kommun är väghållare främst inom 
Bålsta, men har även väghållaransvar inom 
delar av Skoklosterområdet. Vägarna i 
Bålsta är uppbyggda enligt ett 
ringledsystem med stora vägar. 
Infartsvägar till bostadsområden ansluts till 
de stora lederna, ofta i form av 
återvändsgator. Lederna är generellt sett 
trafiktåliga, vilket skapar gynnsamma 
förutsättningar för biltrafik i Bålsta.  

Det övriga trafiknätet inom Håbo kommun 
drivs i huvudsak i enskild regi. 
Trafikverket svarar för planering och 
skötsel av de statliga vägarna, men har 
också det övergripande ansvaret för 
trafiksäkerheten och miljö inom hela 
vägsektorn.  

3.2 Gång- och cykelväg 

Totalt finns drygt 7 mil gång- och 
cykelväg i Håbo kommun. Dessa vägar är 
nästan uteslutande lokaliserade till Bålsta. 
Vid de större ringlederna, bortsett från 
Kraftleden, finns gång- och cykelvägar 
separerade från vägarna. Utanför Bålsta 
finns två cykelstråk, mot Ekillabadet och 
mellan Söderskogen till och igenom 
Slottskogen. 

För Uppsala län finns en regional 
cykelplan, framtagen av Regionförbundet 
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Uppsala län. Planen syftar till att 
möjliggöra en strukturerad utbyggnad av 
cykelvägar i länet genom att prioritera 
cykelvägsobjekt samt fastlägga principer 
för genomförandeprocessen. 
Regionförbundet arbetar för närvarande 
med att ta fram en ny cykelstrategi för 
länet, som beräknas vara klar 2017. Även 
länstransportplan för regional 
transportinfrastruktur hanterar åtgärder i 
länets cykelvägnät.  

3.3 Järnväg 

Mälarbanan, som sträcker sig från 
Stockholm till Örebro, går tvärs igenom 
kommunen och skapar goda förbindelser i 
öst-västlig riktning. Restiden mellan Bålsta 
och Stockholm är strax över en halvtimme 
och restiden till Västerås är strax under en 
halvtimme.  

Järnvägen är dubbelspårig genom Håbo 
kommun. SJ Regionaltåg samt SL 
pendeltåg trafikerar Mälarbanan till Håbo 
kommun med stopp i Bålsta. Mälarbanan 
är av riksintresse för kommunikationer, se 
vidare under Riksintressen.  

Spårkapaciteten räcker på många håll inte 
till och för tillfället pågår projektet 
Citybanan mellan Tomteboda och 
Stockholm södra för att fördubbla 
spårkapaciteten i Stockholm och därmed 
möjliggöra för tätare och punktligare 
tågtrafik. Citybanan planeras att öppna år 
2017 och kommer få positiva följder även 
för tågtrafiken till och från Håbo kommun. 
Den planerade Citybanan är viktig för en 
ökad funktionalitet i regionen. Citybanan 
krävs för att nå de transportpolitiska målen 
i Stor-Stockholm och Mälardalen. 

3.4 Kollektivtrafik 

Lagen om kollektivtrafik trädde i kraft år 
2012 och innebär bland annat att regionala 
kollektivtrafikmyndigheter ska etableras 
samt att kollektivtrafikföretag fritt får 
etablera kommersiell kollektivtrafik. Håbo 
kommun trafikeras av kollektivtrafik från 
SL och UL, som är 

kollektivtrafikmyndigheter samt del av 
landstinget i Stockholm respektive Uppsala 
län.  

Landstinget i Uppsala län bekostar den 
regionala kollektivtrafiken i Håbo 
kommun. Planering och upphandling 
utförs av kollektivtrafikförvaltningen i 
landstinget. Kommunen för en kontinuerlig 
dialog på politiker- samt tjänstemannanivå.  

Bålsta trafikeras av pendeltåg till och från 
Stockholm, sedan augusti 2001, varje 
halvtimme under trafikdygnet. Majoriteten 
av de kollektiva resorna i kommunen sker 
med pendeltåget. SL är ansvarig för 
trafiken men den bekostas av både UL och 
SL. Utöver pendeltåget trafikerar SL även 
kommunen med en busslinje mellan 
Bålsta, Sigtuna och Arlanda.  

Håbo kommun har tillsammans med 
Upplands-Bro kommun genomfört en 
spårutredning för utökad pendeltågstrafik i 
Bro och Bålsta. Utredningen konstaterar att 
det är möjligt att förlänga pendeltågen med 
15-minuterstrafik till Bålsta när den 
planerade fyrspårsutbyggnaden mellan 
Tomteboda och Kallhäll är utförd. 
Rekommendationen är dock att Bålsta 
station förses med ytterligare ett vändspår 
för att säkerställa en god trafikkvalitet samt 
minimera systemets störningskänslighet. 
Utredningen föreslår vidare att stationen i 
Bålsta kompletteras med ytterligare ett 
plattformsspår längs västra sidan av 
befintliga spår. Spårområdet behöver 
utökas på en sträcka om 2,3 kilometer med 
som mest cirka 4,5 meter västerut för att 
möjliggöra ytterligare ett vändspår i Bålsta.  

UL trafikerar kommunen med tätorts- samt 
regionbussar. Inom Bålsta finns tre linjer 
som går till Kalmarsand, Hagviken samt 
Skörby. Tätortstrafiken är i stor 
utsträckning anpassad efter pendeltågets 
ankomst- samt avresetider. Utöver de tre 
tätortslinjerna finns även Mjuka linjen 
inom tätorten. Utanför Bålsta finns 
kollektivtrafik till Skokloster, Krägga, 
Enköping, Uppsala samt Kista.  
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Sedan den nya lagen trädde i kraft år 2012 
räknas inte skolskjuts, färdtjänst och 
sjukresor som kollektivtrafik. Dessa 
benämns numer som särskilda 

persontransporter. Vad gäller skolskjutsen 
i Håbo kommun används kollektivtrafiken 
primärt som transportmedel. I de fall 
kollektivtrafiken inte kan användas sker 
transporten med taxi. Knappt 400 elever är 
beviljade skolskjuts i Håbo kommun varav 
drygt tre fjärdelar med kollektivtrafik och 
resterande med taxi. Knappt 400 personer i 
Håbo kommun är berättigade färdtjänst, 
och resorna sker med taxi. 

3.5 Bredband 

I Håbo kommun utgår arbetet med 
bredbandsfrågan från kommunens 
bredbandsstrategi och målsättningen är att 
90 procent av alla hushåll och 
verksamheter ska ha tillgång till minst 100 
Mbit/s till år 2020.  

Tillgången till bredband fyller en viktig 
funktion inom samhällsområden så som 
näringsliv och entreprenörskap, miljö, 
utbildning samt vård och omsorg. Post- 
och telestyrelsen (PTS) är ansvarig 
myndighet och har som mål att alla i 
Sverige ska ha tillgång till effektiva, 
prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 

Marknaden för bredband är i ständig 
förändring och tekniken utvecklas snabbt, 
bland annat på grund av en ökad 
efterfrågan, ett ökat utbud, ökade 
trafikvolymer samt ökade behov av 
mobilitet och tillförlitliga 
internetanslutningar. 

För tillfället har 51 procent av hushållen i 
Håbo kommun tillgång till 100 Mbit/s eller 
mer, medan 88 procent har tillgång till 30 
Mbit/s eller mer.  

 

3.6 Styrdokument 

Cykelstrategi (under framtagande), Regionförbundet Uppsala län 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, Regionförbundet Uppsala län (2013) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Regional cykelplan för Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län (2010) 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län, Landstinget Uppsala län (pågående) 

Regionbusstrategi, Regionförbundet Uppsala län (pågående) 

Strategi för bredbandsutbyggnad i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 
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4. Natur och kultur 

4.1 Natur 

Håbo kommun har en omväxlande natur, 
där barrskog, blandskog och åkermark är 
de mest förekommande biotoperna. 
Uppsalaåsen bidrar i hög grad till den 
varierande landskapsbilden och sträcker 
sig med en serie friliggande åsryggar från 
Arnöhuvud i norr till Bålsta i söder. 
Typiskt för kommunen är de mäktiga 
rullstensåsar som skiljer slätter och 
vattenområden åt.  

Kommunen är nästan helt omgiven av 
vatten i form av sund och vikar till 
Mälaren, vilket ger åtskilliga mil 
strandlinje. Mälarens stränder är 
omväxlande med dels flacka 
lermarksstränder med breda vassar och 
dels kala klipp- och hällmarksstränder. Det 
finns värdefulla och vackra 
landskapspartier med hög biologisk 
mångfald, speciellt i områdena nära 
Mälaren. 

Det finns en riklig tillgång på natur och 
grönområden och stora delar av 
kommunen är viktiga rekreationsområden. 
Mälaren är bland annat av stor betydelse 
för det rörliga friluftslivet. Sjön, dess öar 
och strandområden samt dess omgivande 
landskap är utpekade som område av 
riksintresse, bland annat med hänsyn till 
det rörliga friluftslivet samt naturvården. 
Vidare finns åtta Natura 2000-områden i 
kommunen. Se vidare under Riksintressen.  

Förutom de möjligheter till rekreation som 
naturmiljöer ger människor, utgör de 
livsmiljöer för en mångfald av andra 
levande organismer. Ekosystemen 
producerar en mängd produkter och 
tjänster, så kallade ekosystemtjänster, som 
bidrar till människors välbefinnande. En 
hög biologisk mångfald är en förutsättning 
för ekosystemtjänsterna.  

Kommunens naturvårdsplan pekar ut 85 
områden med höga natur- och 
friluftsvärden. Naturvårdsplanen 

uppmärksammar många värdefulla 
områden nära vattnet. Ett flertal av 
områdena i naturvårdsplanen sammanfaller 
med skyddad natur i form av bland annat 
naturreservat. Läs vidare i Håbo kommuns 
naturvårdsplan som beskriver kommunens 
naturområden, hur de bör bevaras och 
utvecklas.  

4.1.1 Naturreservat 

Naturreservat är en skyddsform som syftar 
till att bevara värdefull natur och skydda 
den från exploatering eller andra ingrepp. 
Geologiskt intressanta formationer och 
landskapsbilder, som exempelvis 
hagmarker, kan också skyddas som 
naturreservat. Natur med särskilt stora 
värden för friluftslivet kan prioriteras för 
bildande av naturreservat.  

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och 
kommunerna i syfte att ge området ett 
långsiktigt skydd. Det finns åtta 
naturreservat i Håbo kommun: Skokloster, 
Sandhagen, Arnöhuvud, Sandviksåsen, 
Hjälstaviken, Granåsen, Ekillaåsen och 
området utmed Ekolsundsviken från 
Kalmarnäslandet till Baklura. Granåsens 
naturreservat är kommunalt medan övriga 
är statliga.  

4.1.2 Biotopsskyddsområden 

Biotopskyddsområden kan inrättas för att 
skydda små mark- och vattenområden med 
speciella och livsnödvändiga 
förutsättningar för växter och djur. 
Generella biotopskydd gäller för alléer, 
källor med omgivande våtmark i 
jordbruksmark, odlingsrösen i 
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och 
våtmark i jordbruksmark, stenmurar i 
jordbruksmark samt åkerholmar regleras i 
Miljöbalken. Skogsstyrelsen samt 
länsstyrelsen kan inrätta särskilda 
biotopskyddsområden. Ett antal sådana 
biotopskyddsområden inrättade av 
Skogsstyrelsen finns i Håbo kommun 
framförallt på Skohalvön. 
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4.2 Grönstruktur 

Grönområden och anlagda parker i tätorten 
fyller många viktiga funktioner. De har en 
social funktion som mötesplats, plats för 
rekreation, lek och upplevelser. 
Grönområden är viktiga för folkhälsan 
genom att bidra till ökad fysisk aktivitet. 
De fyller även en viktig ekologisk funktion 
genom att främja ett rikt växt- och djurliv 
samt bidra till ett gott närklimat och god 
luftkvalitet.  

Håbo kommun är en grön kommun med 
många värdefulla grönområden och skogar 
med sociala värden. Grönstruktur kan bidra 
till attraktivitet, hållbar tillväxt och ökad 
välfärd. Närheten till naturområden är en 
avgörande faktor för hur mycket 
grönområdena nyttjas. Grönområdenas 
funktion som rekreations- och 
friluftslivsområden beskrivs vidare under 
5.1 Friluftslivs- och rekreationsområden. 

4.3 Areella näringar 

Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk 
av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får endast tas i anspråk om 
det behövs för att tillgodose viktiga 
samhällsintressen och om dessa behov inte 
kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk.  

Antalet lantbruk inom kommunen har 
minskat i antal men ökat i storlek under de 
senaste åren. Den utvecklingen kommer 
troligen fortsätta framöver. Håbo kommun 
är ett attraktivt område för hästverksamhet 
och när en jordbruksfastighet säljs görs den 
ofta om till hästgård. Delar av 
odlingsmarken används då för vallodling 
och till beteshagar.  

Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett 
rationellt skogsbruk.  

Vidare ska mark- och vattenområden som 
har betydelse för yrkesfisket eller 
vattenbruk så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringens bedrivande.  

3.2.1 Jordbruk 

Jordbruksmarken i Håbo utgör nästan 30 
procent av kommunens totala markyta. 
Denna jordbruksmark består till 
övervägande del av åker. Marken ägs och 
brukas av ett trettiotal lantbrukare där 
medelvärdet av åkerareal per 
lantbruksföretag är högt. Spannmålsodling 
är den vanligaste driftsinriktningen i 
kommunen. Mälarregionens 
jordbruksmark är högproduktiv. 

Hästen är det djur som dominerar 
landskapsbilden och det finns ett antal 
hästgårdar i kommunen. Utöver dessa har 
kommunen få lantbruksföretag med 
djurhållning. Det finns en stor 
företagsamhet kopplade till lantbruk i 
kommunen, som exempelvis bo på landet 
koncept samt jakt- och 
äventyrsverksamhet.  

3.2.2 Skogsbruk 

Skogen är en nationell tillgång och en 
förnybar resurs som ska skötas så att den 
uthålligt ger en god avkastning samtidigt 
som den biologiska mångfalden behålls, 
enligt skogsvårdslagens allmänna 
bestämmelser. 

Skogen i Håbo kommun består framförallt 
av tall och gran. Längs strandzonerna är 
lövinblandningen större och där dominerar 
al. I vissa partier längs strandzonerna finns 
även ädellövträd. Under de senaste 50 åren 
har andelen skog ökat med över 100 hektar 
och idag finns cirka 6 500 hektar 
skogsmark i kommunen. Till övervägande 
del utgörs ökningen av planterad gran.  

I kommunen finns en handfull 
brukningsenheter som omfattar mer än 500 
hektar skog. Resterande skog är uppdelad 
på mindre brukningsenheter. Av den 
privatägda skogen ingår den mesta i 
lantbruksfastigheter och utgör komplement 
till jordbruket. Majoriteten av virket som 
produceras i Håbo går till timmer och 



17 
 

massaindustrin och skogsbruket omsätter 
cirka åtta miljoner kronor om året i 
kommunen.  

4.4 Kulturhistoriska miljöer 

Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön och det är ett 
ansvar som delas av alla. Såväl enskilda 
som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Skador på 
kulturmiljön ska undvikas eller begränsas. 
Inriktningen fastställs i kulturmiljölagen.  

Människor har varit bosatta i Håbo sedan 
senare delen av stenåldern och kommunen 
har en rik och varierad kulturmiljö. Det 
finns åtskilliga spår i naturen efter tidigare 
generationers aktiviteter. Håbos äldsta 
bevarade byggnader är sockenkyrkorna i 
Skokloster, Häggeby, Övergran, Yttergran 
och Kalmar. De är samtliga uppförda 
under slutet av 1100-talet eller i början av 
1200-talet. Läs vidare i Håbo kommuns 
kulturmiljöprogram som beskriver 
kommunens kulturmiljöer och landskap, 
hur de har vuxit fram samt hur de ser ut 
idag. 

Värdefull kulturmiljö och kulturhistoriska 
miljöer kan skyddas på olika sätt. I 

kulturminneslagen finns grundläggande 
bestämmelser till skydd för viktiga delar av 
kulturarvet. Håbo kommun är rik på 
fornminnen och bland annat dessa skyddas 
i kulturminneslagen. Kulturmiljön skyddas 
även i Miljöbalken, bland annat i form av 
riksintresseområden samt kulturreservat, 
och i Plan- och bygglagen, i exempelvis 
detaljplan eller områdesbestämmelser. I 
Håbo kommun finns två områden som är 
av riksintresse för kulturmiljövården, se 
vidare under Riksintressen.  

I Håbo kommun finns elva så kallade 
fornvårdsobjekt. Ett fornvårdsobjekt är av 
särskilt intresse och bör tillgängligöras för 
allmänheten om markägaren tillåter. 
Länsstyrelsen genomför för tillfället en 
översyn och revidering av 
fornvårdsobjekten. Bland 
fornvårdsobjekten i kommunen finns bland 
annat gravfält, en kyrkoruin samt en 
fornborg.  

I Håbo kommun finns sex stycken 
områden som är utpekade i Uppsala läns 
kulturminnesvårdsprogram. Programmet 
pekar ut särskilt bevarandevärda 
kulturmiljöer och är ett stöd för kommuner 
och myndigheter.  

 

4.5 Styrdokument 

Håbo - Mälarbygd att förvalta, kulturmiljöprogram för Håbo kommun, Håbo kommun (2013) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Naturvårdsplan för Håbo kommun, Bevarande och utveckling, Håbo kommun (2010) 
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5. Fritid 

5.1 Friluftsliv- och 
rekreationsområden 

Kommunens närhet till Mälaren samt goda 
tillgång till skog och mark skapar goda 
förutsättningar för rekreation. 
Upplandsleden som sträcker sig genom 
stora delar av kommunen, Hjälstaviken 
med sitt rika fågelliv, Biskops-Arnö med 
en tilltalande naturmiljö och historiska 
bebyggelse samt åtta naturreservat i 
kommunen är exempel på områden för 
rekreation i kommunen.   

I kommunen finns tre motionsslingor med 
elljusspår; Granåsen, Lastberget och Viby 
friluftsområde. Under vintern 
iordningsställs dessa till skidspår och 
områdena utnyttjas flitigt både sommar- 
och vintertid. Grillplatsen vid 
Granåsenstugan/Kvarnkojan är ett populärt 
besöksmål. Vid Viby friluftsområde finns 
frisbeegolfbana, mountainbikebana och 
utegym. Från Vibyspåret ned till Mälaren 
finns en vandringsled, Torresta naturstig. 
Naturreservatet Vattunöden är ett populärt 
friluftsområde där kommunen även 
bedriver naturskola.  

Naturvårdsverket, Havs och 
vattenmyndigheten och länsstyrelserna fick 
under år 2012 ett regeringsuppdrag att 
uppdatera och revidera områden som 
bedöms vara av riksintresse för friluftslivet 
med särskilt beaktande av de långsiktiga 
behoven som tätortsnära natur. Översynen 
förväntas vara klar år 2016. Många 
bostadsområden i Bålsta omges av 

grönområden i varierande storlek som 
utgör värdefull tätortsnära natur.  

Det finns ett femtontal mindre 
närlekparker i kommunen samt två större 
stadslekparker i Bålsta (Åbergs museum 
och Skeppsparken). Dessa lekparker är 
välbesökta mötesplatser.   

Vid Ekilla och Kalmarsand finns 
kommunala badplatser. Utöver dessa finns 
även anordnade badplatser i Krägga, 
Slottsskogen, Biskops-Arnö och Sånkan.  

5.2 Kultur- och 
fritidsanläggningar 

Kultur- och fritidsanläggningar är i 
huvudsak anläggningar för att utöva eller 
uppleva kultur, fritid och idrott. Hit räknas 
till exempel scener, utställningslokaler, 
bibliotek, ishallar, badhus och 
fritidsgårdar, men även övriga 
anläggningar för civilsamhällets olika 
föreningsaktiviteter. I dagsläget är de flesta 
anläggningarna kommunala och finns i 
anslutning till en skola där de utgör både 
undervisningslokaler och arenor för 
fritidsverksamhet. Utöver dessa finns även 
föreningslokaler för organiserade idrotter 
och för ökad folkhälsa.  

Kommunens många mil strandlinje skapar 
goda förutsättningar för båtliv. I Bålsta 
finns en kommunal gästbrygga i 
Aronsborgsviken och i Skokloster finns en 
gästhamn som drivs i privat regi. Utöver 
dessa finns tre båtklubbar i kommunen.  

 

5.3 Styrdokument 

Kultur- och fritidspolitiskt program, Håbo kommun (under framtagande) 
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Karta 3. Friluftsområden, kommunala badplatser, motionsspår samt naturstigar i Håbo kommun.
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6. Vatten 

Kommunens närhet till vatten är en stor 
resurs, bland annat för 
bostadsproduktionen, turismen och 
näringslivet. Mälaren och dess stränder 
fyller även en viktig funktion i kommunen 
utifrån ett friluftslivsperspektiv, där vattnet 
bland annat nyttjas till fritidsfiske, bad, 
båtliv och skridskoåkning. 
Dricksvattenförsörjning, avlopp, 
transporter samt livsmiljöer för växter och 
djur är andra exempel på intressen som är 
nära sammankopplade till vattnet och dess 
kvalitet.  

EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att 
uppnå ett långsiktigt och hållbart nyttjande 
av samtliga vattenresurser inom EU. 
Direktivet sätter ramarna för de 
övergripande målen kopplat till vatten och 
dess status. I Sverige hanteras 
vattendirektivet genom 
vattenförvaltningar, där Håbo kommun 
tillhör Norra Östersjöns vattenförvaltning. 
Vattenförvaltningen tar fram 
miljökvalitetsnormer, som anger vilken 
status vattenförekomster ska uppnå, samt 
åtgärdsprogram, som anger hur 
miljökvalitetsnormerna ska uppnås.  

6.1 Ytvatten 

Håbo kommun är en Mälarkommun vars 
yta består av cirka 30 procent vatten. I 
Håbo kommun finns nio 
ytvattenförekomster enligt 
vattenförvaltningens indelning. Samtliga 
av dessa är sund eller vikar till Mälaren. 
En ytvattenförekomst är en betydande 
vattenförekomst så som hav eller sjö. Håbo 
kommun ligger inom 
huvudavrinningsområdet Norrström, som 
sträcker sig från Kilsbergen och 
Bergslagen i väster till Stockholm i öster 
och omfattar hela Mälarens närområde. 
Övergödningsproblem samt utsläpp av 
miljögifter är de största 

vattenmiljöproblemen i kommunens 
ytvattenförekomster. 

Mälaren, dess öar och strandområden samt 
dess omgivande landskap är utpekade som 
område av riksintresse, bland annat med 
hänsyn till det rörliga friluftslivet samt 
naturvården. Vidare finns åtta Natura 
2000-områden i kommunen, varav 
samtliga är lokaliserade i anslutning till 
vatten. Ekologiskt känsliga vattenområden 
är främst Lilla Ullfjärden med sällsynta 
ishavsrelikter och Stora Ullfjärden med 
den rödlistade växten småsvalting. Lilla 
och Stora Ullfjärden är två av kommunens 
Natura 2000-områden. Se vidare under 
Riksintressen. 

I sydöstra delen av Bålsta ligger Lillsjön 
som är en så kallad åsgropsjö där stor del 
av vattentillförseln sker genom 
grundvattnet. Lillsjön är även klassat med 
högsta naturvärde i kommunens 
naturvårdsplan.  

6.2 Grundvatten 

I Håbo kommun finns tre 
grundvattenförekomster enligt 
vattenförvaltningens indelning. Tillgången 
till grundvatten är framförallt koncentrerad 
längs med Uppsalaåsens sträckning genom 
kommunen. I den södra delen av åsen finns 
störst tillgång till grundvatten.  

Uttagsmöjligheterna av grundvatten i berg 
är mindre goda i hela kommunen. 
Grundvattenförekomsterna i kommunen 
har generellt en god kvalitet och samtliga 
uppnår god status enligt 
vattenförvaltningens statusklassificering. 

6.3 Våtmarker 

Våtmarker fyller en viktig funktion för den 
biologiska mångfalden och dess biotoper 
är viktiga att skydda. Våtmarkerna utgör 
livsmiljö för många rödlistade arter. 
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Tidigare våtmarker har i stor utsträckning 
försvunnit genom utdikning och odling. 
Många av de våtmarker som finns kvar är 
starkt påverkade av mänsklig aktivitet. 
Våtmarker kan även anläggas på 
konstgjord väg. Dessa kan bland annat 
bidra till att rena dagvatten samt öka den 
biologiska mångfalden.  

Delar av Hjälstaviken finns i Håbo 
kommun och är en av Sveriges viktigaste 
våtmarker. Området är känt för sitt rika 
fågelliv. Hjälstaviken är ett naturreservat 
såväl som ett Ramsarområde i 
våtmarkskonventionen. Området är även 
klassat som bevarandeområde och 
länsstyrelsen i Uppsala län har gjort en 
bevarandeplan för vilken i syfte att skydda 
och vårda en internationellt viktig våtmark. 
Utöver detta är området även ett Natura 
2000-område, läs mer under Riksintressen.  

6.4 Strandskydd 

Strandskyddet innebär ett allmänt förbud 
att bebygga stränder i syfte att trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden samt för att 
bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten.  

Det generella strandskyddet är 100 meter 
från strandlinjen, i vattnet och på land men 
länsstyrelsen har möjlighet att utvidga 
skyddet till maximalt 300 meter. Det finns 
möjlighet för en kommun att göra avsteg 
från strandskyddet om det finns särskilda 
skäl och om intresset av att ta området i 
anspråk väger tyngre än 
strandskyddsintresset. Strandskyddet och 
möjligheter till avsteg hanteras i 
Miljöbalkens 7 kapitel. 

Under år 2014 genomförde länsstyrelsen i 
Uppsala län en översyn av det utvidgade 
strandskyddet. Innan översynen omfattades 
stora delar av Håbo kommuns stränder av 
ett utvidgat strandskydd på 300 meter. 
Översynen medförde att ett antal 
tätortsnära stränder, där exploatering redan 
skett, undantogs från den utvidgade 

strandskyddet. För dessa områden gäller 
istället det generella strandskyddet på 100 
meter. 

Inom strandskyddat område är det 
förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra 
befintlig bebyggelse, utöka den privata 
zonen genom att privatisera mark som är 
tillgänglig för allmänheten, utföra 
grävarbeten, anlägga bryggor, båthamnar 
eller parkeringsplatser och utföra åtgärder 
som kan skada växt- och djurlivet. 

Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge 

En kommun kan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
så kallade LIS-områden. Det är områden 
som genom utveckling av exempelvis 
bostäder, verksamheter eller 
förutsättningar för rekreation, friluftsliv 
och turism kan bidra till en mer livskraftig 
landsbygd. För att områdena ska vara 
lämpliga krävs att utvecklingen inom dessa 
säkerställer att strandskyddets syften 
fortsatt tillgodoses. 

I Håbo kommun finns fyra LIS-områden, 
Skokloster, Skokloster slott, Övergran och 
Sånka. Områdena fanns tidigare utpekade i 
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I 
samband med identifieringen av 
kommunens LIS-områden inventerades 
områdena.  

LIS-planens planeringsinriktning stämmer 
väl överens med den övergripande 
inriktningen gällande hela kommunens 
utveckling som presenteras i denna 
översiktsplan. LIS-områdena anses därmed 
vara tillämpbara även i den nya 
översiktsplanen, och områdena inkluderas 
därför i den nya översiktsplanen. 

Landsbygdsdefinition 

Vid utpekande av LIS-områden måste 
kommunen, utifrån egna lokala 
förutsättningar, ta ställning till vad som 
avses med landsbygd. Detta för att 
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fastställa om och i så fall var LIS är 
tillämpbart inom kommunen.  

En definition av begreppet landsbygd sker 
i detta sammanhang med utgångspunkt i 
frågan om utveckling av landsbygden. I 
detta sammanhang är tillgången till service 
en viktig faktor att beakta. Service i form 
av kommunalt VA, skola, 
dagligvaruhandel och kollektivtrafik bidrar 
till en positiv utveckling av landsbygden. 
En väl fungerande service kräver ett visst 
befolkningsunderlag. Orter där 
befolkningsunderlaget inte är tillräckligt 
stort för en fullgod service inkluderas i 
begreppet landsbygd. I dessa orter kan en 
befolkningsökning skapa positiva effekter 
genom de möjligheter till 
serviceutveckling som det skapar. En 
befolkningsmängd på 3 000 invånare anses 
vara en lämplig lägsta gräns för vad som 
krävs för att utveckla en fullgod och 
fungerande service i en ort.  

Håbo kommuns bebyggelsekoncentrationer 
har kategoriserats i tre kategorier. 
Förutsättningar för kommande utveckling 
skiljer sig åt i dessa områden. Centralorten 
Bålsta exkluderas från begreppet 
landsbygd. Befolkningsunderlaget är stort 
och tillgången till service god. Inom Bålsta 
är LIS inte tillämpbart.  

Tätorterna Skokloster och Krägga har 
kollektivtrafik och viss kommunal service. 
Stora delar av orterna är detaljplanerade 
och orterna är kopplade till det kommunala 
VA-nätet. Ett förstärkt 
befolkningsunderlag skulle skapa 
möjlighet att förädla samt utveckla 
servicen i orterna. En utveckling av 
servicen skulle skapa positiva effekter för 
orterna såväl som omkringliggande 
områden. Orterna Krägga/Stämsvik och 
Skokloster inkluderas i begreppet 
landsbygd. Landsbygdsutveckling genom 
tillämpning av LIS är därmed möjligt. Det 
faktum att det redan finns 
bebyggelsekoncentrationer i 
Krägga/Stämsvik och Skokloster ställer 
ökade krav på försiktighet vid utpekande 
av LIS-områden. 

Håbo kommun har stora områden av 
landsbygd med mindre 
bebyggelsekoncentrationer, bysamhällen 
och gårdar. Detaljplaner, koppling mot det 
kommunala VA-nätet och kollektivtrafik 
finns i varierande utsträckning. 
Landsbygdsutveckling genom tillämpning 
av LIS är utifrån landsbygdsdefinitionen 
möjlig inom dessa områden. 

 

6.5 Styrdokument 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Naturvårdsplan för Håbo kommun, Bevarande och utveckling, Håbo kommun (2010) 

Vattenprogram, Håbo kommun (under framtagande) 
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Karta 5. Våtmarker, grundvattenförekomster och deras kvantitativa status samt ytvattenförekomster och deras ekologiska status enligt vattenförvaltningens klassificering.
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Karta 7. Allmänt respektive utvidgat strandskydd samt befintliga och möjligt framtida LIS-områden.
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7. Teknisk försörjning 

7.1 Energi- och 
värmeproduktion 

All energianvändning påverkar miljön mer 
eller mindre. Den svenska energi- och 
klimatpolitiken syftar till en effektiv och 
hållbar energianvändning med låg negativ 
inverkan på klimatet, miljön och 
människors hälsa.  

Energianvändningen har totalt sett varit 
tämligen konstant i flera decennier, trots 
kraftig ekonomisk tillväxt. Av miljöskäl 
bör den på sikt minska, samtidigt som 
användningen av förnybar energi bör öka. 
Resursanvändning, energieffektivisering 
och val av energikällor kommer bli allt 
viktigare. Håbo kommuns arbete med 
energiförsörjningen sker med 
utgångspunkt i kommunens miljöstrategi. 

El och värme produceras till största delen 
med hjälp av energivaror som 
ursprungligen tillförts från naturen. 
Exempel på sådana kan vara biobränsle 
men även rörelseenergi i vatten och vind.  

Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett miljösmart 
uppvärmningsalternativ som tar till vara 
energi som annars skulle gå förlorad. I 
Bålsta finns fjärrvärme delvis utbyggt och i 
övriga delar av kommunen finns inget 
fjärrvärmenät. I Bålsta produceras 
fjärrvärmen till största del av biobränslen 
och överskottsvärme från industriföretaget 
Gyproc.  

Solenergi 

Solenergi är en förnybar energikälla som 
inte ger några utsläpp under drift. 
Uppskattningsvis används lite solenergi i 
kommunen även om intresset och antalet 
bygglovsansökningar för anläggande av 
solceller eller solfångare har ökat de 
senaste åren. Kommunen har en interaktiv 
solkarta som visar solens strålning på taken 

för att vägleda fastighetsägare i 
bedömningen om solenergi är aktuellt på 
den egna fastigheten. 

Värmepump 

Värmepump är en miljövänlig energiform 
som nyttjar den värme som finns lagrad i 
berggrunden, på sjöbotten eller i luften. I 
Håbo kommun har ett hundratal fastigheter 
installerat bergvärme. Markvärme och 
sjövärme är mer ovanligt förekommande. 
Luftvärmepumpar är vanliga i kommunen 
men då dessa inte är anmälningspliktiga 
saknas uppgifter om antalet hushåll som 
energiförsörjs genom dessa. 

Bioenergi 

Håbo kommun har inget eget 
kraftvärmeverk eller rötkammare för 
bioenergiproduktion. Hushållen producerar 
små mängder matavfall. Avfallet som 
produceras transporteras till 
avfallsanläggningen Högbytorp i 
Upplands-Bro och därefter till en 
rötningsanläggning vid 
Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun 
där biogas samt biomull produceras. 

Vindkraft 

Vindkraft är en förnybar energikälla med 
liten påverkan på miljön och den 
biologiska mångfalden och är en viktig 
energikälla i arbetet med att minska 
koldioxidutsläppen. På nationell såväl som 
kommunal nivå finns målsättningar att bli 
fossilbränslefria, och vindkraften kan ha en 
avgörande betydelse i arbetet för att nå 
denna målsättning. Användandet av 
vindkraft är inte stort i kommunen idag. 
Det finns inget riksintresse för vindkraft i 
kommunen, läs mer under Riksintressen. 

En kommun kan peka ut områden lämpliga 
och/eller olämpliga för vindkraft. Håbo 
kommun har utrett förutsättningarna för 
vindkraft, genomfört en landskapsanalys, 
undersökt höjdrestriktioner och 
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vindförhållanden samt tagit fram en fågel- 
och fladdermusinventering för att kartlägga 
möjliga områden för vindkraftverk. 
Underlaget ligger till grund för utpekade 
områden som är olämpliga för utbyggnad 
av vindkraft i kommunen. 
Vindberäkningar har tagits fram för att ge 
intressenter underlag till lämpliga platser 
för vindkraftverk i kommunen.  

7.2 Avfallshantering 

Håbo kommuns arbete med 
avfallshanteringen sker med utgångspunkt 
i kommunens avfalls-föreskrifter, 
avfallsplan samt avfallstaxa. Varje 
kommun ska enligt Miljöbalken ha en 
renhållningsordning som består av 
avfallsplan och föreskrifter. Kommunens 
avfallsplan fastställer kommunens 
långsiktiga mål gällande 
avfallshanteringen och utgår från EU:s 
avfallshierarki, de nationella miljömålen 
samt kommunens miljöstrategi och vision 
Vårt Håbo 2030.  

I Håbo kommun lämnar hushållen 
utsorterade förpackningar och returpapper 
vid återvinningsstationer. Det förekommer 
fastighetsnära insamling i begränsad 
omfattning för flerbostadshus. Den 
insamlade mängden förpackningar och 
returpapper per invånare i kommunen 
ligger på riksgenomsnitt. Samtidigt 
genereras relativt stora mängder restavfall, 
vilket innebär att andelen förpackningar 
och returpapper till materialåtervinning 
sannolikt understiger riksgenomsnittet. 

7.3 Vatten- och 
avloppssystem 

I Håbo kommun finns två kommunala 
vattenverk och två kommunala 
reningsverk. I kommunen är cirka 76 
procent av hushållen anslutna till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Bålsta, Krägga, Skokloster, Lugnet, 
Övergran, Brunnsta och Kivinge utgör 
kommunala vatten- och 
avloppsverksamhetsområden (VA-
verksamhetsområden). Det finns fyra 

större anläggningar för vatten och avlopp 
som inte ägs av kommunen. Dessa är 
Sånka camping, Skoklosters värdshus, 
Biskops-Arnö och Segersta gård.  

De första ledningarna som lades i 
kommunal regi är från år 1952 och finns 
fortfarande i drift. Under åren har 
ledningsnätet byggts ut och är nu cirka 51 
mil långt. Ledningsnätet är uppdelat i 
vattenledningar, avloppsledningar och 
dagvattenledningar. Vattenledningarna 
leder vattnet från verksamheten till 
konsumenten och är cirka 18 mil långt. 
Avloppsledningarna leder det använda 
vattnet från konsumenten till 
avloppsreningsverket och är cirka 19 mil 
långt. Avloppsledningarna transporterar 
även dräneringsvatten och en hel del 
dagvatten. Dagvattenledningarna leder 
vatten från gator, vägar, parkeringar, 
hustak med mera och dräneringsvatten från 
husgrunder till diken och vattendrag. 
Dagvattenledningsnätet i Håbo kommun är 
cirka 14 mil långt. I kommunen finns ett 
antal dagvattendammar som samlar upp en 
del av föroreningarna i dagvattnet innan 
det når recipienten. 

Vattenverket i Bålsta förser drygt 17 000 
personer med dricksvatten, vattenverket i 
Skokloster svarar för vattenproduktion för 
cirka 1 800 personer.  

Bålsta avloppsreningsverk togs i drift år 
1975, och genomgick en omfattande 
ombyggnation och modernisering under år 
1992. Under år 2011-2012 byggdes verket 
om igen för utökad kapacitet och för 
installation av kväverening och har numera 
tillstånd på maximalt 30 000 
personekvivalenter. Den gamla delen av 
reningsverket är dock dimensionerad för 
24 000 personekvivalenter, varför en 
utbyggnad av den delen kan krävas för att 
möjliggöra maximalt antal enligt 
tillståndet. Skoklosters avloppsreningsverk 
har en maxkapacitet enligt tillstånd på 2 
900 personekvivalenter. 
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Vidare finns cirka 900 enskilda 
avloppsanläggningar i kommunen. 
Inventering av dessa pågår. Av de 400 som 
hittills är inventerade krävs åtgärder för att 
uppfylla lagens krav på rening på cirka 100 
stycken av dem.  

7.4 Dricksvatten 

Dricksvattenförsörjningen i Håbo kommun 
sker via uttag från Mälaren. Mälaren utgör 
dricksvattentäkt för omkring två miljoner 
människor i Sverige. Det 
samhällsekonomiska värdet för Mälaren är 
mycket stort och värdet av en god 
vattenkvalitet är högt, inte minst på grund 
av dess dricksvattenförsörjning. Håbos två 
kommunala vattenverk, i Bålsta och i 
Skokloster, tar sitt vatten från Prästfjärden 
respektive Skofjärden, som båda är delar 
av Mälaren.  

Grundvattnet utgör inte vattentäkt till den 
kommunala dricksvattenförsörjningen, 
men det används till enskild 
dricksvattenförsörjning genom egna 
brunnar. En säkrad dricksvattenförsörjning 
berör grundvatten såväl som vårt ytvatten. 
Yt- och grundvattnet hänger samman och 
miljöproblem i ytvattnet kan påverka 
kvaliteten i grundvattnet och vice versa.  

Håbo kommun har upprättat ett förslag till 
vattenskyddsområde för vattenintaget i 
Prästfjärden i Mälaren. Förslaget väntar på 
handläggning hos länsstyrelsen i Uppsala 
län. Föreslaget vattenskyddsområde 
kommer knyta samman befintliga 
vattenskyddsområden i Mälaren och på så 
sätt bidra till ett mer heltäckande skydd av 
Mälaren.  

 

7.5 Styrdokument 

Avfallsplan 2016-2025, Håbo kommun (2016) 

Dagvattenpolicy, Håbo kommun (2012) 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 
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8. Hälsa, säkerhet och risk 

8.1 Luftkvalitet 

Luftföroreningar uppkommer av en rad 
olika aktiviteter i samhället. I vår region är 
den dominerande källan till föroreningarna 
vägtrafiken. Andra påverkanskällor är 
bland annat båt- och flygtrafik samt 
industriella utsläpp. Luftföroreningar 
påverkar människors hälsa samt miljön 
negativt. Ofta transporteras föroreningarna 
över långa avstånd, vilket innebär att 
utsläpp utanför kommunen och landets 
gränser påverkar luftkvaliteten i Håbo 
kommun och vice versa. 

En dålig luftkvalitet ökar risken för 
andnings- och lungsjukdomar, hjärt- och 
kärlsjukdomar samt cancer. Det kan även 
medföra bland annat försurning av mark 
och vatten, skador på växtlighet, korrosion 
av material, skördebortfall på 
jordbruksgrödor och oönskad 
nedsmutsning.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft, 
som i huvudsak baseras på EU-direktivet 
luft-kvalitetsförordning (2010:477). 
Normerna anger det tillstånd i miljön som 
ska uppnås, istället för att reglera tillåtna 
utsläppsmängder.  

Håbo kommun är medlem i Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund. Förbundet genomför 
mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten med avseende på olika 
föroreningar. Dessa redovisas årligen 
genom en beräkning för innevarande år 
samt en prognos för situationen om några 
år. I Håbo kommun finns inga mätpunkter 
men schablonberäkningar som genomförts 
har visat på god luftkvalitet. Kommunens 
grönområden samt träd och övrig grönska 
längs de större gatorna i Bålsta bidrar med 
luftrening. 

8.2 Buller 

Såväl miljöbalken, plan- och bygglagen 
och plan- och byggförordningen innehåller 
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna 

intressen som hälsa och säkerhet. Enligt 
plan- och bygglagen ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet, bland annat med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
samt till möjligheterna att förebygga 
bullerstörningar. Buller kan få 
konsekvenser för människors hälsa, och 
därför ska ljudmiljön vägas in vid 
planläggning och bygglovsprövning.  

Bullervärden ska, vid behov, anges i 
planbeskrivning till detaljplan eller i 
bygglov för bostäder. Ljudnivåerna avser 
omgivningsbuller utomhus. Bullerfrågan 
vid detaljplaneläggning regleras i plan- och 
bygglagen, miljöbalken samt i ett antal 
förordningar. Plan- och bygglagen ger 
bland annat kommunen möjligheter att 
besluta om planbestämmelser med 
skyddsåtgärder som reglerar buller. 

Håbo kommun mäter trafikmängder på ett 
antal punkter i kommunen, men det saknas 
regelbunden eller övergripande statistik för 
bullernivåer för kommunens vägar. Utifrån 
genomförda mätningar är det möjligt att 
göra grova uppskattningar kring 
bullernivåer och eventuellt behov av att 
genomföra bullerundersökningar. 
Trafikverket ansvarar för bullerstatistik för 
väg E18 och Mälarbanan. 

8.3 Vibrationer 

Vibrationer uppstår vid överföring av 
energi och uppkommer bland annat av 
trafik, främst godstrafik, på järnväg och 
väg. Frekvensen på vibrationerna samt 
spridningen av dem beror på en rad 
faktorer som exempelvis byggnadstyp, 
geotekniska förhållanden, fordonstyp och 
hastigheter.  

Trafikverket har tagit fram riktvärden för 
vibrationer. Riktvärdena utgör stöd i 
Trafikverkets bedömning om behov av 
utredningar och åtgärder mot höga 
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vibrationsnivåer. Riktvärdena bör även 
uppnås vid nybyggnation i kommunen.  

8.4 Elektromagnetiska fält 

Det finns statiska och växlande magnetfält. 
Statiska fält finns ständigt omkring oss och 
är ofta svaga. Växlande magnetfält bildas 
kring ledningar för växelström, som 
kraftledningar, i tranformatorstationer och 
i vägguttag. De elektromagnetiska fälten, 
bland annat från kraftledningar, klassas 
numer som cancerframkallande och hänsyn 
till dessa krävs i samhällsplaneringen.  

I Håbo kommun finns en 400 kV-
kraftledning som går genom kommunen i 
nordsydlig riktning, samt en 400 kV-
kraftledning som möter den nordsydliga 
från öster. Strax norr om, och delvis i 
anslutning till en av 400 kV-ledningarna 
går även en 220 kV-ledning i öst-västlig 
riktning.  

Kommunens 400 kV-kraftledningar anses 
vara av riksintresse för energiproduktion 
och energidistribution och omfattas av 
bestämmelserna i miljöbalkens 3 kapitel 8 
§. Något formellt beslut som gör dessa till 
riksintresse har dock ej fattats av Statens 
energimyndighet. 

8.5 Ras, skred och erosion 

Erosion är en naturlig förändring av bland 
annat stränder. Stranderosion orsakas av 
vattenrörelser, vindar och is. För Håbo 
kommun finns ett fåtal områden längs 
Mälaren och Lilla Ullfjärden med grov- 
och finkornig sand som är känslig för 
erosion. 

Risken för skred och ras är begränsad i 
Håbo kommun. Detta till följd av 
markförhållanden, få kraftiga slänter av 
lerjordar och frånvaron av större 
vattendrag. Det har inte skett några större 
skred eller ras inom kommunen under 
senaste tid. Förutsättningar för ras och 
skred finns dock, och måste hanteras vid 
planläggning och lovgivning.  

8.6 Radon 

Radon är den dominerande källan till 
exponering för joniserande strålning i vårt 
land. Joniserande strålning kan ge upphov 
till en rad hälsoeffekter, bland annat cancer 
och ärftliga skador. Radon är en gas som 
tränger upp genom grusåsar och sprickigt 
berg och som bildas när uran i 
berggrunden vittrar till jord. Orsaker till 
höga radonhalter i bostäder kan vara att 
huset uppförts med radonförande material 
eller att marken som huset står på avger 
radon.  

I Håbo kommun saknas en heltäckande 
kartläggning av markradon, men områden 
med hög markradon har konstaterats. De 
flesta genomförda mätningar baseras på 
enskilda mätresultat. I dagsläget råder 
riktvärdet 200 Bq/m3 inomhusluft för 
bostäder och lokaler.  

8.7 Markföroreningar 

Markföroreningar härstammar från olika 
typer av verksamheter och mänsklig 
aktivitet som vid för höga halter kan 
orsaka skada för människor eller miljön. 
Bensinstationer, industritomter, gamla 
avfallsdeponier och villaoljecisterner är 
några exempel som kan ge upphov till 
föroreningar. Markföroreningar bryts oftast 
inte ned utan blir kvar i marken under lång 
tid om de inte saneras.  

Länsstyrelsen har på uppdrag av 
Naturvårdsverket ansvar för att inventera 
förorenade områden. Länsstyrelsens arbete 
med efterbehandling av förorenade 
områden beskrivs i ett regionalt program 
som uppdateras var tredje år. I programmet 
beskrivs arbetet med länets mest 
prioriterade områden och kommande års 
arbete. De största nedlagda 
avfallsdeponierna i Håbo kommun är 
Skörbydeponin och Kalmarsandsdeponin. 

8.8 Miljöfarlig verksamhet 

Enligt miljöbalken är en miljöfarlig 
verksamhet något som kan medföra skada 
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eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. En del miljöfarliga verksamheter är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga.  

Det finns relativt få miljöfarliga 
verksamheter av större storlek i Håbo 
kommun. Betong-, cement- och 
gipsindustri är karaktäristiskt för 
kommunen. Även kommunens 
avloppsreningsverk, kommunens 
återvinningscentral, bensinstationer, 
fordonstvättar och skjutbanor utgör 
miljöfarliga verksamheter. De flesta 
miljöfarliga verksamheterna i kommunen 
ligger i Bålsta och främst inom Bålstas 
industriområden. De vanligaste 
störningarna från kommunens miljöfarliga 
verksamheter utgörs av buller och 
damning.  

Åsarna i kommunen är en viktig 
naturresurs, både för vatten- och 
grusförsörjning. Grustäkter har tidigare 
varit karakteristiskt för Håbo kommun men 
täktverksamheterna håller i stor 
utsträckning på att avslutas. I dagsläget 
finns två täktverksamheter i kommunen. 
Den ena, Vi täkt, är lokaliserad norr om 
Bålsta intill Stora Ullfjärdens västra strand 

och den andra ligger i östra delen av 
Bålsta, vid Dragets industriområde.  

8.9 Farligt gods 

Med farligt gods avses transporter av 
ämnen och föremål som kan orsaka skador 
på människor eller miljön om de inte 
hanteras på rätt sätt. I Håbo kommun går 
transporter av farligt gods på väg och 
järnväg. 

Det primära vägnätet utgör stommen i det 
rekommenderade vägnätet och används för 
genomfartstrafik av farligt gods. I Håbo 
kommun utgör E18 primär transportväg. 
Utöver det finns sekundära transportvägar 
som är avsedda främst för lokala 
transporter från det primära vägnätet till 
leverantör eller mottagare av farlig 
verksamhet. I Håbo kommun utgörs de 
sekundära transportvägarna av 
Enköpingsvägen, Stockholmsvägen (utom 
delen Österled till Runbrovägen), 
Kalmarleden (delen Råbyleden till Södra 
Bålstaleden), Kraftleden och Södra 
Bålstaleden. Mälarbanan utgör primär 
transportväg för järnvägstransporter av 
farligt gods.   

 

8.10 Styrdokument 

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller, Miljö- och energidepartementet (2004) 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, Regeringskansliet (2015) 

Magnetfältspolicy, Svenska kraftnät (2016)  

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, Håbo kommun (2015) 

Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren – med 
hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelsen (2015) 

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder (2015:21) Naturvårdsverket (2015) 
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Karta 10. Översvämmade områden vid en förhöjd vattennivå på +2,7 meter (RH2000).
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Karta 11. Områden med risk för skred enligt Länsstyrelsen i Uppsala läns skredkartering (2016). 
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9. Utbildning 

9.1 Förskola 

I Håbo kommun finns 12 kommunala 
förskolor, fem fristående förskolor och två 
dagbarnvårdare som driver fristående 
pedagogisk omsorg. Knappt 85 procent av 
förskolebarnen går i en kommunal 
förskola, nästan 15 procent i en fristående 
förskola och mindre än en procent i den 
fristående pedagogiska omsorgen.  

Efterfrågan på förskoleverksamhet har 
under de senaste åren varit mycket hög. 
Nyttjandegraden är cirka 90 procent, vilket 
framförallt beror på den låga 
arbetslösheten och de förskolereformer 
som genomförts under 2000-talet. 

Kommunens förskolor är framförallt 
lokaliserade till Bålsta. Förskolorna är 
relativt jämnt geografiskt fördelade över 
hela tätorten. Utöver förskolorna i Bålsta 
finns även två förskolor i Skokloster.  

9.2 Grundskola 

I Håbo kommun finns sex kommunala 
grundskolor, varav fyra är för årskurs F-9 
och två för årskurs F-6. För dessa skolor är 
förskoleklassen och 
fritidshemsverksamheterna organisatoriskt 
integrerade med grundskolans verksamhet.  

Det finns en relativt nybyggd 
grundsärskola som inrymmer 

grundsärskola och träningsklasser i 
anslutning till Gröna Dalenskolan. I 
kommunen finns även tre fristående 
grundskolor, en för årskurs F-9, en för 
årskurs F-6 och en för årskurs 4-9.  

Drygt 80 procent av kommunens elever går 
i någon av de kommunala skolorna, cirka 
16 procent i en av kommunens fristående 
skolor och resterande i någon grundskola 
utanför kommunens gränser. Två av 
kommunens grundskolor är lokaliserade i 
Skokloster medan övriga ligger i Bålsta.  

9.3 Gymnasieskola 

Håbo kommun har samverkansavtal med 
Stockholm läns gymnasieantagning, vilket 
innebär att kommunens elever fritt kan 
söka till valfri skola inom 
samarbetsområdet. Samverkansavtalet 
innebär även att elever bosatta utanför 
kommunens gränser, men inom 
samarbetsområdet, kan söka till 
kommunens gymnasieskola 
Fridegårdsgymnasiet.  

Fridegårdsgymnasiet ligger centralt, i 
anslutning till Bålsta centrum. Gymnasiet 
har plats för 550 elever. Gymnasiet är för 
närvarande fullt och alla sökande blir inte 
antagna. Antagning sker genom 
gymnasieantagningen i Stockholm utifrån 
meritvärde på betyg från grundskola. 



!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!( !(
!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

FUtbildning

Bålsta

Krägga

Skokloster

Lugnet

Häggeby

Kivinge

Övergran

Brunnsta

Yttergran

!( Gymnasieskola
!( Grundskolor
!( Förskolor

marie.pettersson
Maskinskriven text
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10. Omsorg 
Enligt Socialtjänstlagen har kommuner 
ansvar för att kommuninvånarna ska få den 
hjälp och det stöd som de behöver. 
Omsorgen om utsatta grupper är en viktig 
kommunal verksamhet. Utsatta grupper 
omfattar äldre, funktionshindrade och 
andra personer som är i behov av stöd och 
hjälp på olika sätt. 

10.1  Äldreomsorg 

I Håbo kommun finns goda möjligheter för 
äldre att bo kvar hemma, och hemtjänst 
förekommer i större utsträckning än 
särskilt boende. I åldersgruppen 65-84 år 
bor 1,9 procent i särskilt boende och bland 
personer äldre än 85 år bor 22,7 procent i 
särskilt boende.  

I Håbo kommun finns 114 platser i särskilt 
boende samt 10 platser i så kallat 
korttidsboende, varav två platser är för 
personer med demenssjukdom. Samtliga 
äldreboenden i kommunen är lokaliserade i 
de centrala delarna av Bålsta. Det finns en 
stor efterfrågan på centrumnära boenden 
bland kommunens äldre befolkning. 

10.2  Omsorg om 
funktionshindrade 

Lagen om stöd och service (LSS) ger 
personer med vissa funktionshinder rätt till 
hjälp. Det kan röra sig om personlig 
assistans eller andra typer av stöd och 
service. Lagens syfte är att främja alla 
människors rätt till jämlikhet och 
delaktighet i samhället. 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen 
ansvar för boende och sysselsättning för 
personer med psykisk sjukdom. 

10.3  Nyanlända och 
ensamkommande barn 

Håbo kommun ansvarar för nyanlända som 
kommer till kommunen. För att möjliggöra 
en bra introduktion i det svenska samhället 
har berörda nämnder i Håbo kommun 
beslutat om en gemensam handlingsplan 
för ökad integration.  
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Karta 13. Boenden med särskild service och särskilda boenden i Håbo kommun. 




