
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-06-03  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Agneta Hägglund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Nordberg (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Lidén (M) 
Liselotte Grahn-Elg (M) 
Anders Persson (FP) 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 15:15 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Redovisning av delegationsbeslut 

  6. Redovisning av inkomna handlingar 

  7. Samråd av bostadsförsörjningsprogram 

  8. Detaljplaneuppdrag för Frösunda 3:1,Viby förskola i Bålsta tätort, Håbo kommun - Plan-
besked 

  9. Detaljplaneuppdrag för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 i Bålsta, Håbo kommun - Planbesked 

  10. Förtydligande av uppdrag - Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i Håbo kommun 

  11. Inrättande av näringslivsråd i Håbo kommun 

  12. Förslag till ny arbetsordning för Håbo kommuns ungdomsråd 

  13. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

  14. Övriga frågor 

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-06-03  

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-06-04 KS2014/11 nr 2014.1943 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2014-01-23 – 2014-005-05, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, 2014-04-28. 
• Skolförvaltningen, perioden 2014-04-10 – 2014-06-02. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-04-04 – 2014-06-02.  
• Bildningsförvaltningen, perioden 2014-05-07. 
 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar.  

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26.  

 
 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-06-11

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Delegationsbeslut upphandling april 
2014 

2014.1659 KS 2014-05-13

Redovisning av delegationsbeslut, 
upphandlingsavdelningen 2014

2014/51  2014-06-11 MARHEL

Vipul Vithlani, ekonomichef 2014.1730 KS 2014-05-19
2014-06-11 VV
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  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-13 KS2014/51 nr 2014.1659 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling april 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-04-01 till 2014-04-30: 

Enskilda beslut 

• Beslut att inte lämna ut begärda handlingar; vinnande anbud i upp-
handlingarna UH-13-568 samt UH-13-2225. Beslut daterat  
2014-04-01, undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Tilldelningsbeslut avseende upphandling IT konsulter, landstinget, 
dnr UPPH2014-0019. Beslut daterat 2014-04-01 undertecknat av 
Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut om att anmäla avrop från ramavtal upphandlat av SKL Kom-
mentus Inköpscentral, UH-14-3059 skolmaterial 2012-2.  
Beslut daterat 2014-04-09, undertecknat av Gudrun Lind, upphand-
lingschef. 

• Beslut om att anmäla avrop från ramavtal upphandlat av SKL Kom-
mentus Inköpscentral, UH-14-3060 trygghetslarm och larmmottag-
nings 2012. Beslut daterat 2014-04-09, undertecknat av Gudrun 
Lind, upphandlingschef. 

• Undertecknande av ramavtal för Tryckeritjänster UH-13-2340 med 
Tryckakuten i Sverige AB, org. nr: 556738-8714. Undertecknat 
2014-04-10, Gudrun Lind av upphandlingschef. 

• Undertecknande av ramavtal för Tryckeritjänster UH-13-2340 med 
Elanders Sverige AB, org. nr: 556262-1689. Undertecknat 2014-04-
14, Gudrun Lind av upphandlingschef. 

• Beslut om att anmäla avrop från ramavtal upphandlat av SKL Kom-
mentus Inköpscentral, avtal 6837, kopieringspapper-pall leveranser 
2012-2. Beslut daterat 2014-04-24, undertecknat av Gudrun Lind, 
upphandlingschef. 

• Beslut att inte lämna ut begärda handlingar; CV samt referensuppgif-
ter samtliga anbud, i upphandling UH-14-2885. Beslut daterat 2014-
04-25, undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut att inte lämna ut begärda handlingar; CV samt referensuppgif-
ter samtliga anbud och kvalitetsledning, i upphandling, UH-14-2885. 



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-13 KS2014/51 nr 2014.1659 

 

Beslut daterat 2014-04-25, undertecknat av Gudrun Lind, upphand-
lingschef. 

• Undertecknande av ramavtal för Tryckeritjänster UH-13-2340 med 
tryckservice i Ängelholm, org. nr: 556646-4458. Undertecknat 2014-
04-28, Gudrun Lind av upphandlingschef. 

• Undertecknande av förlängningsgodkännande avseende ramavtal 
Elbilar 2011 (-01), UH-10-238. Undertecknat 2014-04-29, Gudrun 
Lind av upphandlingschef. 

 

 

 

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-06-04 KS2014/10 nr 2014.1941 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-06-11 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-06-04.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-06-11

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1584 KS
Kungörelse, vattenverksamhet i 
samband med ombyggnad av 
Södertälje kanal och sluss med 
mer, för yttrande, Nacka 
Tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen

2014-06-11

Fredrik Holmgren
In 2014.1672 KS
TSTN 2014-05-06 § 36: Plan för 
internkontroll inom 
illståndsnämnden, 
Tillståndsnämnden

2014-06-11

Ellinor Tegnér
In 2014.1686 KS
MTn 2014-05-05 § 47: 
Information underhållsutredning, 
Miljö- och tekniknämnden

2014-06-11

Ellinor Tegnér
In 2014.1695 KS
MTN 2014-05-05 § 46. 
Information, utredning av 
fotbollsplaner vid Futurum., 
Miljö- och tekniknämnden

2014-06-11

Helena Andersson
In 2014.1696 KS
MTN 2014-05-05 § 45. 
Information om 
beläggningsunderhåll., Miljö- och 
tekniknämnden

2014-06-11

Helena Andersson
In 2014.1697 KS
MTN 2014-05-05 § 43. 
Information investeringsprojekt - 
Fridegårdskolans matsal., Miljö- 
och tekniknämnden

2014-06-11

Helena Andersson
In 2014.1703 KS
SN 2014-05-06 § 56. 
Revisionsrapport - 
Individanpassade aktiviteter för 
att skapa en meningsfull tillvaro 
på vårdboenden för äldre, 
Socialnämnden

2014-06-11

Helena Andersson
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-06-11

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1706 KS
SN 2014-05-06 § 53. Utredning 
rörande införande av en så kallad 
LSS-peng för daglig verksamhet, 
Socialnämnden

2014-06-11

Helena Andersson
In 2014.1708 KS
SN 2014-05-06 § 60. Val av 
adjungerad ledamot till 
Brottsofferjouren, Uppsala-
Knivsta-Håbo, styrelse, 
Socialnämnden

2014-06-11

Helena Andersson
In 2014.1712 KS
Föredragningslista och handlingar 
till Mälardalsrådets rådsmöte 
2014, Mälardalsrådet

2014-06-11

Caroline Uttergård
In 2014.1725 KS
C-Sam och krissamverkan i C-
län, avsiktsförklaring regionala 
krissamverkansrådet., 
Länsstyrelsen Uppsala län

2014-06-11

Ellinor Tegnér
In 2014.1783 KS
Ekonomirapporten. Om 
kommunernas och landstingens 
ekonomi - april 2014: ökade krav 
på välfärden utmanar ekonomin, 
Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-06-11

Ellinor Tegnér
Ut 2014.1831 KS
Verksamhetsövergång, Per 
Kjellander, kommundirektör

2014-06-11

Per Kjellander
In 2014.1900 KS
Remiss A 223.942/14. Remiss om 
begagnande av platsen/sporthallen 
samt brandsäkerhetsskyddet. 
Gäller ansökan om dans/live 
band., Polisen

2014-06-11

Caroline Uttergård
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-06-11

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1918 KS
Cirkulär 14:20 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta - Ny lag om registerkontroll 
av personer som ska arbeta med 
barn

, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-06-11

Ellinor Tegnér
In 2014.1919 KS
Cirkulär 14:22 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta - Arbetsdomstolens dom 
2014 nr 9 om avsked av 
läkarsekreterare
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-06-11

Ellinor Tegnér
In 2014.1920 KS
Cirkulär 14:23 från Sveriges 
Kommuner och Landsting samt 
Pacta - Arbetsdomstolens dom, 
AD 2014 nr 22 angående 
avskedande av en kommunal 
fastighetschef
, Sveriges kommuner och 
landsting, SKL

2014-06-11

Ellinor Tegnér
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 78 KS 2010/72 

 

Samråd av bostadsförsörjningsprogram 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-18 att uppdra förvaltningen att 
upprätta ett förslag till bostadsförsörjningsplan. Den 1 januari 2014 
ändrades lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Enligt lagen ska varje kommun med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla: 

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 

- kommunens planerade insatser för att nå målen samt 

- hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationell och regionala 
mål. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat samrådsförslag på 
Bostadsförsörjningsprogram för perioden 2015-2018 med utblick mot år 
2030. Under samrådet får aktörer enligt sändlista möjlighet att yttra sig om 
förslaget. 

Sändlista för samråd 

Internt 

- Miljö- och tekniknämnden 
- Skolnämnden 
- Bildningsnämnden 
- Socialnämnden 
- Tillståndsnämnden 
- Överförmyndarnämnden 
- Avdelningen för kultur och livsmiljö 
- Ekonomiavdelningen 
- Håbohus AB 
- Håbo Marknads AB 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1781 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 78 KS 2010/72 

 

Politiska partier (Håbo kommun) 

- Socialdemokraterna 
- Moderaterna 
- Miljöpartiet 
- Folkpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Centern 
- Vänsterpartiet 
- Bålstapartiet 
- Sverigedemokraterna 

Externt 

- Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm 
- Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
- Stockholms läns landsting, trafiknämnden 
- Regionförbundet Uppsala 
- Enköping, Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro 

kommuner 
- Trafikverket Region Öst 
- Svenska Kraftnät 
- Skanova 
- Vattenfall Distribution 
- Fastighetsägarna Mitt-Nord 
- Hyresgästföreningen Håbo 
- Kommunala handikapprådet 
- Lyssna och Njut 
- Bålsta Kabel-TV 
- E.ON Elnät och Värme 
- PEAB 
- Skanska 
- NCC 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av samhällsplanerare Fredrik Holmgren. 

Beslutsunderlag 
– Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram (KS nr: 2014.1147) 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1781 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 78 KS 2010/72 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att gå ut på 
samråd med samrådsförslaget av bostadsförsörjningsstrategin, enligt 
sändlista. 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1781 

           

           

 



 

 

 

PROGRAM 

               

Samrådsförslag 

Bostadsförsörjningsprogram 
för 2015-2018 med utblick mot 2030 

 

 



 

 PROGRAM 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupp 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
Klas Ljungberg, Utvecklingschef 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 

Referensgrupp 
Kommunledningsgruppen 

Styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 



 

 PROGRAM 3 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 
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 PROGRAM 4 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 

 

Ett planeringsverktyg för bostadsbyggandet 

Kommunens bostadsstrategiska arbete 
Detta dokument är ett verktyg för den långsiktiga och strategiska planeringen och 
utvecklingen av bostäder i Håbo kommun. Verktyg är framtaget enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska stödja kommunen i att uppnå sin vision och 
sina målsättningar. 

Enligt lagen ska dokumentet innehålla mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå uppsatta mål.  

Håbo kommun har en vision samt tre övergripande mål som fungerar vägledande för det 
bostadsstrategiska arbetet. Planerade insatser för att sträva mot visionen och uppnå 
övergripande mål är formulerade som riktlinjer för bostadsbyggandet och utvecklingen av 
det befintliga bostadsbeståndet. 

Utgångspunkt i planeringen  
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ta 
hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse 
för bostadsförsörjningen. Mål och riktlinjer ska särskilt grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särkskilda 
grupper och marknadsförutsättningar.  

Visionen, översiktsplaner, markanvisningspolicy och andra strategiska dokument har varit 
vägledande när riktlinjerna formulerats. Därutöver har planeringsprocessen hämtat underlag 
från regionala och lokala studier med relevans för bostadsmarknaden. 

Så ska dokumentet användas 
Strategi och riktlinjer för bostadsbeståndet i Håbo kommun är ett verktyg främst för 
planering och utveckling av bostäder. Riktlinjerna är vägledande för kommunen vid 
prioritering av detaljplaner och vid dialog med exploatörer samt vid planering och 
utformning av utbyggnadsområden.  

Därutöver ska riktlinjerna användas vägledande av det kommunala bostadsbolaget Håbohus 
AB. Dokumentet ska ligga till grund för bolagets strategiska inriktning och prioritering.   

Förutom mål och riktlinjer innehåller dokumentet planerad nyproduktion av bostäder för 
innevarande mandatperiod med utblick mot år 2025. 

Framtagande av strategin 
Strategi och riktlinjer för bostadsbeståndet i Håbo kommun har tagits fram av plan- och 
utvecklingsavdelningen i dialog med skol- och socialförvaltningen, miljö- och 
teknikförvaltningen samt det allmännyttiga bostadsbolaget Håbohus AB. Dialog har förts 
med Länsstyrelsen Uppsala län och en antal fastighetsägare i kommunen. 

Detta är en samrådshandling som remitteras enligt rekommendationer i lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Viktiga instanser är berörda kommuner, 
Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstingets kollektivtrafikförvaltning.  



 

 PROGRAM 5 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 

 

Uppdrag Samråds-
förslag Samråd Antagande

-handling 

Godkänd 
kommun-

fullmäktige 

Aktualitets-
prövning 

Strategi och riktlinjer för bostadsbyggandet i Håbo kommun ska aktualitetsprövas varje 
mandatperiod av kommunfullmäktige. 

 

  
 

Stadsbyggnadsprocessen och vision 
Håbo kommun ställer höga krav för att uppnå uppsatta målsättningar men verkar samtidigt 
för ett samspel med marknaden. Visionen, övergripande mål och översiktsplanen är 
vägledande för kommunens utvecklingsarbete, planering, exploatering och förvaltning av 
bostäder. För att säkerställa kommunens antagna målsättningar och intentioner inom 
stadsbyggande används en inom kommunen vedertagen stadsbyggnadsprocess som ska 
tydliggöra planering, genomförande och förvaltning samt underlätta kommunikation mellan 
berörda parter.  

Bostadsförsörjningsstrategins riktlinjer fungerar styrande för planering av bostäder enligt 
stadsbyggnadsprocessen vid prioritering av projekt och utformning av översiktsplan, 
detaljplaneprogram, gestaltningsprogram och detaljplaner.  



 

 PROGRAM 6 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 

 

Den levande småstaden i Sveriges främsta tillväxtregioner 

En växande kommun i Mälardalen 
Håbo kommun ligger mitt i Mälardalen och har 20 000 invånare (källa: Skatteverket). 
Kommunen har alltid haft en stadig befolkningstillväxt och har i sina strategiska 
planeringsdokument uttryckt en tydlig avsikt att fortsätta växa.  
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Figur 1: Historisk och planerad befolkningsökning 

Mälarbanan och E18 passerar genom kommunen i anslutning till centralorten Bålsta och de 
goda kommunikationerna med pendeltåg, regionaltåg och buss mot Storstockholm, 
Enköping, Västerås, Uppsala och Arlanda har varit avgörande för kommunens tillväxt. 
Kommunen är ett typiskt pendlingssamhälle där sju av tio arbetar utanför kommunen och sex 
av dessa i Stockholms län. 

Håbo kommun har en stor fördel av sin geografiska placering mitt i Mälardalen och i takt 
med att transportinfrastrukturen byggts ut och förbättrats har kommunen integrerats allt mer 
med regionens marknader för bostäder, arbete, varor, tjänster, service och kultur. Idag är 
Bålsta kommunens största tätort med 75 procent av kommunbefolkningen och fortsätter att 
växa som en regional stadskärna i Storstockholm. 

Flyttströmmar 
En person flyttar i snitt 11 gånger under livet. Två flyttar sker i barndomen tillsammans med 
föräldrarna. Sju av tio flyttar sker inom kommunen och fem av tio inom samma församling. 
En av tio flyttar beror på arbetet. 19 till 23-åringar flyttar till de större studieorterna men i 
åldrarna 24 till 28 år går flyttströmmen istället från universitets- och högskoleorterna till 
storstäderna. När man är kring 30 år eller något äldre går flyttströmmen tillbaka ut från 
storstäderna till förortskommunerna. Dessutom tenderar vi att flytta längs 
kommunikationslederna (Marknadsanalys Håbo kommun, Prognoscentret, 2012). 
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Denna generella beskrivning av flyttströmmar i Sverige stämmer väl in på beskrivningen av 
Håbo. Kommunen har en hög andel barn, medelålders och äldre samt en hög andel småhus i 
natur- och vattennära läge. Håbo har historiskt betraktats som en storstadsnära och 
familjevänlig kommun för den bilburne barnfamiljen i behov av småhus och villa. I Håbo 
finns goda kommunikationer och hög tillgänglighet till storstädernas arbetsmarknad men 
även en lokal närhet till natur, rekreation och Mälaren. Kommunen har med sin relativt sett 
stora andel småhus blivit attraktiv för barnfamiljen med Stockholms hela arbetsmarknad 
endast en pendeltågsresa bort. Enligt en enkätundersökning gjord 2012 bland 
kommuninvånare är en av kommunens största förtjänster just blandningen av närhet till stad 
och landsbygd, de goda kommunikationerna och det natur- och Mälarnära läget. 

Efterfrågan på bostäder 
I genomsnitt flyttar 2 400 person till och inom Håbo kommun varje år. Knappt hälften av 
alla som flyttar, cirka 1 200, är personer som flyttar in till Håbo från andra kommuner. En 
tredjedel av dessa nyinflyttade kommer från Stockholms län, främst från Stockholms 
västerort och längs kommunikationslederna. Enligt en etnografisk studie som genomfördes 
vintern 2012 på uppdrag av kommunen är Håbo en kommun man hamnar i. Det är inte 
ovanligt att bostadssökande i Storstockholm söker bostad längs pendeltågslinjen. Det 
förefaller alltså inte osannolikt att när Stockholmaren går in i en ny fas i livet och börjar söka 
efter en större bostad i form av villa eller radhus, hamnar i Bålsta just på grund av de goda 
kommunikationerna mot Stockholms och konkurrenskraftiga bostadspriser.  

Kommunen har historiskt haft en tydlig attraktionskraft och alltmer blivit en integrerad del 
av Mälardalen. Regionen växer i takt med att andelen människor bosatta i städer fortsätter att 
växa. Enligt beräkningarna kommer befolkningen i storstadsregionen runt Mälaren att öka 
med omkring 650 000 personer fram till år 2030 (Befolkning, sysselsättning och inkomster i 
Östra Mellansverige, Regionförbundet Uppsala län m fl, 2012). Det motsvarar en årlig 
ökning på 37 000 personer.  

Figur 2: Bostadsbeståndets utbyggnad 

Bostadsbrist 
En stor utmaning för 
storstadsregionerna, för Mälardalen 
och Håbo kommun är att hålla jämna 
steg inom bostadsbyggandet. Det 
råder stor brist på bostäder i 
huvudstadsregionen och i Håbo 
kommun. Enligt den regionala 
utvecklingsstrategin för Uppsala län 
behövs 5 000 nya bostäder per år 
fram till 2018 för att bygga bort 
bostadsunderskottet i Uppsala län 
(Uppländsk drivkraft 3.0, 
Regionförbundet Uppsala län, 2012). 

Enligt en enkätundersökning till fastighetsägare i Håbo kommun som genomfördes 2012 
råder det stor brist på bostäder i Håbo kommun och lägenheter pekas ut som en bristvara. 
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Kommunens bostadsproduktion hade under 1960- och 70-talen stort fokus på småhus i natur- 
och strandnära lägen och även under senare år har kommunens bostadsproduktion fokuserat 
på småhus och äganderätter. 

Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer 

Kommunens något ensidiga bostadsbestånd med 
överskott på småhus räcker inte till för att mätta 
dagens behov av lägenheter. Enligt en 
telefonenkätundersökning till 300 hushåll i 
kommunen finns en vilja bland kommunens 
invånare att flytta från hus till lägenhet i 
kommunens mer centrala delar. Faktum är att de 
svarande upplever att närheten till Stockholm 
och bra kommunikationer men också närheten 
till naturen och Mälaren är Håbo kommuns 

största fördelar. Till de viktigaste flyttanledningarna nämns viljan att bosätta sig i lägenhet 
närmare centrum. 

Den attraktiva bostadsplatsen 
Att vilja flytta från villan till centrum- och kollektivtrafiknära lägenheter är en generell 
urbaniseringstrend som pågår i Stockholm och Sverige. Stadens utbud av varor, tjänster, 
bostäder och arbete, kultur, nöjen, handel och service är en stor attraktionsfaktor för 
människor och företag. Enligt den nya ekonomiska geografin är det platsens eller regionens 
storlek i befolkning som har störst betydelse för dess tillväxt. Större befolkningsunderlag 
skapar högre lönesummor, större marknad och fler företag. Detta leder i sin tur till ökade 
valmöjligheter för individen och även enklare matchning mellan arbetskraft och företag. Mer 
människor och större utbud skapar större underlag och efterfrågan på utbildning och 
forskning vilket ökar kunskapen och kompetens hos arbetskraften. Mer människor skapar 
underlag för infrastrukturen som utvecklas och ger närhet mellan företag och kunder och 
detta leder till att konkurrensen ökar (En ny ekonomisk geografi, Tillväxt Miljö 
Regionplanering m fl, 2013). 

Alla dessa fördelar ger storstadsregionerna attraktionskraft och avfolkar glesbygderna. När 
storstäderna växer får frågeställningar kring stadskvaliteter fokus. Enligt en idéstudie 
genomförd av Spacescape och Evidens i syfte att identifiera hur människor värderar 
stadskvaliteter i Stockholms stad med kranskommuner, har närhet till stad, närhet till 
spårstation och urbana verksamheter, park och vatten stor betydelse i hur vi värderar stadens 
karaktär. Detta indikerar att vi inte bara efterfrågar att bo i stad utan även hur denna stad är 
utformad (Värdering stadskvaliteter, Spacescape och Evidens, 2011). 
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Kommunens andra tydliga konkurrensfördel är den geografiska närheten till natur och 
vatten. Tillgängligheten till dessa miljöer är i dagsläget inte tillräckligt definierade och 
behöver förtydligas för att öka känslan av närhet. Det handlar i hög grad om att vända 
bebyggelse och friluftsliv mot vattnet och förbättra möjligheterna för boende och besökare 
att ta sig ut till naturen och till Mälarens stränder. Kommunen har samtidigt ett stort ansvar i 
att förvalta och bevara känsliga natur- och Mälarmiljöer inom kommunen. Utmaningen 
ligger i att på ett långsiktigt hållbart sätt dra nyttan av närheten till naturen och vattnet.  

Särskilda grupper 
Ungdomar och studenter 
Det rådet brist på bostäder för ungdomar i Håbo kommun. Det beror generellt på att det 
saknas små och billiga hyresrätter. Kommunens generellt unga befolkning ställs inför valet 
att bo kvar hemma eller flytta ut från kommunen för att söka eget boende. Idag saknas det 
särskilda ungdomsbostäder i Håbo. Kommunen satsar istället på att bygga små billiga 
hyresrätter.  

Håbo kommun har förvisso goda kommunikationer till och från omkringliggande 
universitets- och högskolesäten så som Uppsala, Stockholm och Västerås, men avstånden i 
tid är ändå så pass omfattande att en efterfrågan på studentbostäder saknas. Kommunen har 
inga bostäder utpekade för studenter. 

Äldre 
Håbo kommun har en förhållandevis ung 
befolkning men befolkningen blir äldre. Det 
råder balans på utbudet av bostäder för äldre 
personer och det kommer inte under 
kommande år påbörjas några särskilda 
boende för äldre genom nybyggnad eller 
ombyggnad. Behovet bedöms vara täckt 
inom de närmsta fem åren. Det finns 
särskilda seniorbostäder men dock inga 
trygghetsbostäder i kommunen. 

Figur 4: Kommunens åldersfördelning 

Funktionshindrade 
Det råder underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Det 
bedöms som mycket svårt att få en bostad för de personer som söker en tillgänglig bostad. 
Det produceras bostäder för personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade eller Socialtjänstlag (2001:453) under 
kommande mandatperiod. Behovet bedöms vara täckt inom fem år. 

Nyanlända 
Det råder underskott på bostäder för nyanlända personer. Anledningen är att det råder 
underskott på hyreslägenheter och att hyresvärdarna ställer höga krav när det gäller inkomst 
eller anställning. Kommunen har dock ett regelbundet samarbete med det allmännyttiga 
bostadsföretaget för att säkerställa bostäder för nyanlända. 
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Socialt utsatta 
Kommunen har cirka 50 lägenheter som är förenade med tillsyn eller särkskilda villkor eller 
regler. Målet är att hyresgästerna i vissa fall ska ta över kontrakten.  

Regionala och nationella mål 
Vid framtagandet av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Håbo kommun har hänsyn 
tagits till regionala och nationella mål. De styrdokument som inventeras är Bovekrets 
Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk planering, 
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län samt Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen. Därutöver har kommunen hämtat underlag från regionala och lokala 
studier med relevans för bostadsmarknaden. 

Genomgående för den nulägesbeskrivning som nationella och regionala styrdokument utgår 
ifrån är att det råder stor bostadsbrist i Stockholms- och Mälardalsregionen. Målsättningen 
för Stockholms län och Uppsala län är att producera bostäder för att möta dels en 
eskalerande bostadsbrist samt en pågående befolkningsökning. Ambitionen är att planering 
av bostäder ska möta den långsiktiga efterfrågan. För Uppsalaregionen bedöms behovet av 
nya bostäder uppgå till 5 000 per år fram till år 2018. I Stockholms län behövs mellan 8 700 
och 13 000 lägenheter årligen till år 2030 för att möte efterfrågan på bostäder.  

Det finns tydliga målsättningar såväl regionalt som nationellt att skapa och utveckla 
ekologiskt hållbara bostäder i planering, byggnation och drift. Det innebär energi- och 
yteffektiv planering som samlar funktioner och förtätar i kollektivtrafiknära lägen. 
Ambitionen är att skapa ett stadslandskap med fler täta, attraktiva, promenadvänliga och 
varierande miljöer. Det innebär också att planering av boende samordnad med 
kommunikationer och service.  

Därutöver uttrycks målsättningar att skapa socialt hållbara bostäder och boendemiljöer som 
tillhandahåller bostadsbehov från alla grupper i samhället. Det är boendemiljöer som främjar 
social samvaro, öppenhet, tolerans och möten mellan olika människor. Det innebär också att 
ta hänsyn till att svaga gruppers behov av bostäder.  
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Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

Vårt Håbo 2030 
Våren 2014 antog Håbo kommun en ny vision. Visionen är vägledande för den kommunala 
verksamheten bland annat för planering, produktion och utveckling av bostadsbeståndet. 
Visionen formulerar en ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. 
Det motsvarar en ökning på nästan 300 personer varje år. 

Visionen säger att Håbo kommun ska vara en aktiv part av Mälardalsregionen. Det innebär 
att regionen och kommunens marknader för varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och 
kultur blir mer integrerade med varandra. Närheten till Mälardalen innebär boende nära 
kollektivtrafikens infrastruktur och digital/informationsteknologisk närhet i våra bostäder 
och verksamheter. Det ska vara prisvärt och effektivt att bo i Håbo samtidigt som man ska ha 
tillgång till hela Mälardalens utbud. 

Visionen säger också att Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Mälaren 
och naturen är attraktiva boendemiljöer men är även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska 
tillhandahålla Mälar- och naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för invånare och 
besökare till Mälaren och naturen. Samtidigt ska vi ta vårt ansvar vid nyproduktion för dessa 
känsliga miljöer.   

Visionen säger att Bålsta ska vara en levande småstad. Huvudorten ska vara dels en 
sammanhängande och tät centralort, dels en lugn och trivsam småstad med närhet till 
naturen. Det innebär blandade funktioner och variationsrik arkitektur. Vi ställer krav på 
utformning och gestaltning i vårt bostadsbyggande och att småstadens lugn bevaras. 

Visionen säger slutligen att Håbo kommun ska vara hållbart. I ett socialt sammanhang 
innebär detta inkluderande och mångfacetterade bostadsområden för alla. Vi blandar 
upplåtelseformer och skapar trygga stadsrum genom gemenskap och delaktighet. Vårt 
bostadsbyggande är ekologiskt hållbart i sin produktion och sin utformning. I Håbo gynnas 
hållbara färdsätt och sammanhållen tät bostadsbebyggelse som inte tar nya naturområden i 
anspråk. Ekonomiskt tar vi inga stora risker vid produktion och förvaltning. 

Kommunens övergripande mål  
Kommunfullmäktige antog 2011 tre övergripande mål för kommunens verksamheter. Dessa 
mål är vägledande för planeringen, produktionen och utvecklingen av bostadsbeståndet.  

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling 
och lärande 
Barn och unga ska utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. För bostadsbyggandet innebär detta att barn och ungas behov tillgodoses 
vid planering och produktion av nya bostäder men även vid utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet.  
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Förtroendet för Håbo kommun ska öka 
För att kommunen ska fortsätta växa krävs bland annat hög attraktionskraft och ett starkt 
varumärke. Förtroende är även en viktig del av den demokratiska processen.  

Inom bostadsbyggande och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet innebär detta att vi 
ökar möjligheterna för delaktighet och medbestämmande och en strävan efter transparens 
och öppenhet. Vi vill skapa attraktiva bostäder med arkitektoniska och gestaltningsmässiga 
kvaliteter. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun 
En balanserad ökning av antalet kommuninvånare ger bättre förutsättningar för god 
kommunal service inom exempelvis skola, vård och omsorg. En ökning av antalet 
arbetstillfällen ger förutsättningar för att utveckla den lokala kommersiella servicen, i form 
av till exempel restauranger och handel. 

Vi bygger nya bostäder för att kommunen ska kunna växa. Vår tillväxt är genomtänkt och 
balanserad och sker i etapper. 
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Riktlinjer för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet 

Utifrån visionen och kommunfullmäktiges övergripande mål har kommunen formulerat 
insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

I formuleringen av insatser har kommunen även tagit stor hänsyn till gällande översiktsplan 
från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 samt av relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

1 Den årliga produktionen av bostäder som samspelar med kommunens och regionens 
tillväxtambitioner. Det produceras 150-200 bostäder per år i kommunen. 

2 Bostadsproduktionen sker balanserat i etapper och samspelar med kommunens tillväxtambitioner 
och en årlig befolkningsökning om 1-1,5 % (200-300 personer). 

3 Kommunen har framförhållning i produktionen och god beredskap för befolkningsökningen. 
Fyraårig planberedskap upprätthålls och följer mandatperioderna. 

4 
Kommunen utvecklar platser och områden för rekreation, lek och aktivitet i takt med att 
bostadsbeståndet byggs ut och kommunens invånarantal ökar. I det befintliga beståndet 
säkerställs att barn och unga har tillgång till aktivitetsytor efter lokala behov och önskemål. 

5 
Tillskapandet av lokaler för skolor i och förskolor sker i samspel med bostadsproduktionen och 
befolkningsökningen. Bostadsförsörjningsstrategin ska ligga till grund för skolnämnden 
lokalplanering. 

6 

För att främja demokrati, delaktighet och transparens uppmuntras delaktighet från allmänheten vid 
produktion och utveckling av bostäder i kommunen. Delaktigheten vid planering av bostäder säkras 
genom plan- och bygglagen. Därutöver samordnar kommunen särskilda aktiviteter för allmänheten 
vid planering och utveckling av större bostadsområden. 

7 

Transparens och öppenhet i kommunens planering och utveckling av bostadsbeståndet säkras 
genom tydlig information om kommunens planering och insatser för bostadsbeståndet genom 
kommunens hemsida och det allmännyttiga bostadsbolaget. Särskilda insatser krävs för att nå 
resurssvaga, icke svenskspråkiga och minoriteter. 

8 
Nyproducerade bostäder har en kapacitet på 100 Mbit/sek för uppkoppling till fast eller mobilt 
bredband. Tillgång på bredband i det befintliga beståndet utvecklas av marknaden och genom 
enskilda initiativ.  

9 Bostäder som produceras i tätbebyggt område har max 400 meter till hållplats för kollektivtrafik. På 
landsbygd är avståndet max 1 000 meter. 

10 
Håbo kommun deltar aktivt i regionala närverk för politiker och tjänstemän för att främja en regional 
samverkan av bostadsproduktion. Bostadsproduktionen samordnas med berörda kommuner och 
regionala organ för att stärka de regionala sambanden. 

11 Mälaren är en särskild resurs för kommunen och Mälarnära nyproduktion av bostäder prioriteras 
högt. Mälarnära innebär gång- eller cykelavstånd till Mälarens stränder. 
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12 
Gränssnittet mellan bostadsområden och närliggande natur tydliggörs med gena stråk genom 
bostadsområden mot omkringliggande naturområden. I kommunens tätorter är naturen ett påtagligt 
inslag. 

13 I Bålsta tätort eftersträvas en mångfald av byggherrar för att skapa en variation i arkitekturen och 
upplåtelseformer. Kommunens markanvisningspolicy är vägledande. 

14 Vid nyproduktion avsätts i budget medel för estetisk utformning. 

15 Nyproduktion som förtätar i befintliga bostadsområden, längs kommunikationsstråk, med samlade 
funktioner och målpunkter och i kollektivtrafiknära lägen prioriteras högt. 

16 Bostäder i Håbo kommun planeras, produceras och drivs energieffektivt och resurssnålt. 
Kommunens markanvisningspolicy är vägledande. 

17 I Håbo kommun integreras olika boende- och upplåtelseformer. En tredjedel av all nyproduktion är 
hyresrätter. 

18 Obalansen i upplåtelseformer balanseras ut genom produktion av billiga hyreslägenheter med ett, 
två eller tre rum och kök. 

19 
För att kunna erbjuda bättre stöd till resurssvaga och bostadslösa i kommunen utreder 
socialförvaltningen möjligheten att från kommunens sida köpa bostadsrätter som kan hyras ut till 
särskilda grupper. 

20 Bostadsbehovet hos äldre tillgodoses genom bland annat anpassat boende så som 
trygghetsbostäder.  

21 Håbo kommun tillgodoser bostadsbehovet hos funktionshindrade. 

22 Håbo kommun arbetar för att effektivisera tillgänglighetsanpassningen och minskar kostnaderna 
genom anpassning i tidiga skeden. 

23 Håbo kommun uppfyller sina avtal med Migrationsverket samt underlättar flyttkedjan för 
nyankomna genom produktion av billiga hyresrätter. 

24 Bostadsförsörjningsstrategin ligger till grund för socialnämndens lokalplanering. 
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Planerat bostadsbyggande 

Det planerade bostadsbyggandet är en bedömning om framtida nyproduktion inom 
kommunen och är därför ungefärlig. Den har sin utgångspunkt i kommunens målsättningar 
och riktlinjer för bostadsförsörjningen men är i hög grad beroende av interna och externa 
faktorer såsom lokal och nationell politik, konjunktur och marknad samt kommunens dialog 
med exploatörer och byggföretag.  

Planerat bostadsbyggande 2015-2018 
 Nyexploatering Volym (färdigställd) 
 Område Bostadsrätt Hyresrätt Småhus 
1 Bålsta centrum 300 100 - 
2 Glastomten - 100 -  
3 Björkvallen 110 - -  
4 Väppeby äng Lindegård 1 60 - - 
5 Frösundavik - 30 60 
6 Dalängen 40 - -  
7 Viby äng - - 30 
8 Krägga - - 30 
9 Krägga Grindstugan -  - 20 
10 Skokloster udde - - 30 
        
 Totalt  510 230 170 

 

Planerat bostadsbyggande med utblick mot 2030 
 Nyexploatering Volym (färdigställd) 
 Område Bostadsrätt Hyresrätt Småhus 
1 Bålsta centrum 1100 500 - 
12 Väppeby äng Lindegård 2 20 - - 
13 Väppeby äng 3 180 - - 
14 Väppeby äng 4 - 50 - 
15 Kalmarsand 125 125 - 
16 Tvåhus 350 - - 
5 Frösundavik - 40 100 
10 Skokloster Udde 70 - 210 
     
 Totalt  2145  815 310 

 



 

 PROGRAM 17 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-01 KS nr 2014.1147 

 

 
Figur 5: Utbyggnadsområden i Bålsta tätort 

 
Figur 6: Utbyggnadsområden i Skokloster 

 
Figur 7: Utbyggnadsområden i Krägga 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 81 KS 2013/150 

 

Detaljplaneuppdrag för Frösunda 3:1,Viby förskola i Bålsta 
tätort, Håbo kommun - Planbesked 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltning, Fastighetsavdelning, har 2013-12-11 lämnat in 
begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i delen som 
omfattar Viby förskola. Upphävandet avser del av fastigheten Frösunda 3:1 i 
Håbo kommun.  
 
Begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby som avser del 
av fastigheten Frösunda 3:1 kompletterades också med ett önskemål att 
detaljplan även medge utökning av byggrätt till ca 4 000 - 5 000 m2. För att 
medge flexibilitet förskolebyggnad skulle ha möjlighet att uppföras i två 
plan. 

Viby förskola ligger i södra Bålsta, norr om Kalmarleden, ca 2500 m 
flyglinje sydväst om Bålsta centrum. Förskolan, tillsammans med inhägnad 
lekplatsen, är placerad delvis på kvartersmark, planlagd för allmänt 
ändamål, och delvis på parkmark.  
 
Planavdelningens bedömning är att fastighetsavdelnings önskemål inte kan 
uppfyllas med upphävandet av gällande byggnadsplanen utan med en ny 
detaljplan. Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för 
allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras därför att för paviljong och 
del av förskolan som är placerad på parkmark tillfälligt bygglov ej längre 
kan medges.  

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om 
Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är området Viby avsedd för 
boende och komplement service. Planavdelningens bedömning är att 
utökning av byggrätt för befintlig förskola är förenligt med intentionerna i 
fördjupad översiktsplan.  
 
Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag och framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Frösunda 3:1 som ägs av Håbo kommun.  
 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten.  
 
Detaljplanen bekostar kommunen.  
 
Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2015. 
Detaljplanen ska hanteras enligt nya PBL (2010:900). 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1823 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 81 KS 2013/150 

 

Avgift för detta beslut tas ej.  

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess.  

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång.  

Planbesked kan inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
– Begäran, daterad 2013-12-11 
– Uppdragsbeskrivning med karta över förslaget planområde, daterad 

2014-05-12 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet:  
Ärendet föredras av planarkitekt Domagoj Lovas.  
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Frösunda 3:1, Viby förskola. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Frösunda 3:1,Viby 
förskola bekostar kommunen.  

__________ 

Beslutsexpediering 
Planchef 

 

  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1823 

           

           

 



 

 UPPDRAGSBESKRIVNING 1(5) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-12 KS 2013/150 nr 2014.1609 

 

Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för Frösunda 3:1,Viby förskola i 
Bålsta, Håbo kommun  

 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Bakgrund 
Miljö- och teknikförvaltning, Fastighetsavdelning har 2013-12-11 lämnat in begäran om upphävande av 
del av detaljplan K42 Södra Viby i delen som omfattar Viby förskola. Upphävandet avser del av 
fastigheten Frösunda 3:1 i Håbo kommun. Viby förskola tillsammans med inhägnad lekplatsen ligger 
delvis på kvartersmark, planlagd för allmänt ändamål, och delvis på parkmark.  
 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med den här detaljplanen är att planlägga aktuellt område för allmänt ändamål, förskola/skola. 
Detta bör göras därför att för paviljong och del av förskolan som är placerad på parkmark tillfälligt 
bygglov ej längre kan medges.  
 
I samband med fastighetsavdelnings begäran och del av allmän platsmark som ska tas i anspråk ska en ny 
detaljplan uträttas. Detaljplanen ska hanteras enligt nya PBL (2010:900) med normalt planförfarande. 
 
Fastighetsägare/beställare Fastighetsavdelning, Håbo kommun 
Handläggare kommunen Domagoj Lovas, planarkitekt Håbo kommun 
  

 
Flygfoto– förslag till avgränsning av detaljplan för Frösunda 3:1, Viby förskola. Plangräns ska fastställas under 
arbetsgång. 
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Sökandens önskemål  
Fastighetsavdelnings begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby som avser del av 
fastigheten Frösunda 3:1 kompletterades också med ett önskemål att detaljplan även medge utökning av 
byggrätt till ca 4 000 - 5 000 m2. För att medge flexibilitet förskolebyggnad skulle ha möjlighet att 
uppföras i två plan. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. 
Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är området 
Viby avsedd för boende och komplement service. Utökning av byggrätt för befintlig förskola är förenligt 
med intentionerna i fördjupad översiktsplan.  
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan K42 Södra Viby som hade fastställts av länsstyrelsen i 
Uppsala län 1980-08-01 och vars genomförande tid gått ut. Fastigheten Frösunda 3:1 är delvis planlagd 
för allmänt ändamål i en plan och delvis för parkmark eller plantering. Eftersom kommunen har  
äganderätt till all väg- och parkmark inom planområdet fanns inget behov för länsstyrelsen att upprätta 
förordnande enligt § 113 byggnadslagen (BL).  
 
Behovet att planlägga parkmark som kvartersmark samt att medge bygge i två plan och utöka byggrätt 
upp till 4 000 - 5 000 m2 kräver ändring av gällande byggnadsplan K42 Södra Viby med en ny detaljplan. 
Allmänt intresse ligger till grund för det här uppdraget.  
 
Pågående detaljplaneprogram 
Planområdet omfattas inte av något detaljplaneprogram.   
 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan 
på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande miljöpåverkan. 
Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med länsstyrelsen.  
 
Strandskydd 
Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 
Miljöbalken. 
 
Riksintressen 
Inom planområdet finns inga riksintressen.   
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget vid Kalmarleden, ca 2500 m flyglinje sydväst om Bålsta centrum. Planområdet 
omfattar en del av fastigheten Frösunda 3:1. som ägs av Håbo kommun. 
  
Planområdets areal är ca 9 000 -10 000 m2. Plangräns ska fastställas under arbetsgång. 
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Nuvarande markanvändning 
Stor del av planområdet används som inhägnad tomt med förskolan. Mindre del av planområdet utgörs av 
parkmark.  
 
Gator och trafik 
Befintlig byggnad och en tillbyggd del av Viby förskola trafikförsörjas från Kalmarleden. På ömse sidor 
av Kalmarleden intil infarten till parkeringen ligger busshållplatser. Mellan busshållplatsen söder om 
Kalmarleden och korsningen med Torresta Byggvägen finns en separat gång- och cykelbana. 
Kalmarleden utgör huvudled för alla trafikanter mellan centrala Bålsta och Viby samt för bussarna inom 
Bålsta tätort.  
 
VA och dagvatten 
Planområdet är beläget inom VA-verksamhetsområdet. Kapacitet av befintliga VA ledningar med 
avseende på behov av tillbyggd del av förskolan ska utredas i samband med planläggning. Riktlinjer i 
kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas. 
 
 
Förorenad mark 
Inom planområdet finns ingen förorenad mark.  
 
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

Avtal - 
Planförfarande Normalt planförfarande 
Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 
Behov av upphandling Utredningar 

 
EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

• Grundkarta  
• Ortofoto 
• Fastighetsförteckning 
• Ev. Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Preliminära kostnader vid genomförande 

• El anslutningsavgift 
• VA anslutningsavgift  
• Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 

Samråd 1:a kvartalet 2015 
Granskning 2:e kvartalet 2015 
Antagande 4:a kvartalet 2015 

 
Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar.  
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Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsensarbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Domagoj Lovas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklingsavdelningen) 

Bygg- och miljöförvaltning (Byggavdelningen) 
Miljö- och teknikförvaltningen (VA avdelningen, gatuavdelningen, 
miljöavdelningen, fastighetsavdelning, administrativa avdelningen) 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera handlingar.  I 
projektet beräknas följande: 
1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
3. Projektmöte, ev utredningar 
4. Projektmöte, inför samråd 
5. Projektmöte, inför samråd slutversion 
6. Projektmöte, exploateringsavtal 
7. Projektmöte, uppföljning samrådet 
8. Projektmöte, inför granskning 
9. Projektmöte, inför godkännande och antagande 
 
Avdelning  Kompetens Person Tid 

(timmar) 
Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 

detaljplan, planfrågor, granskning 
Domagoj Lovas 130 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, exploateringsfrågor, 
avtal 

Sara Johansson/Anne-
Marie Engman 

50 

Plan- och utveckling Administratör Susanne Nyström 30 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, parkering   
Lars Åhlander/ 
Ulla Lindroth 

10 

VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 20 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 20 
Miljö, buller, 
föroreningar  

Miljö, föroreningar Frida Halling/ 
Anna-Lena Wilson 

20 

Kultur och livsmiljö Kultur Samråd 10 
Avfall Sophämtning Samråd 10 
Fastighet Fastigheter Samråd 10 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd 10 
Summa:   320 

Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning. 
 
PLANKOSTNAD 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett internöverenskommelse och ett startmöte där sökanden 
(fastighetsavdelning) får information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår i 
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kategorin ”Övriga detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 2009/59 nr 
2011.620). Övriga detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersättning se punkt 9 i taxan. 
Utöver timkostnaden tillkommer även kostnad för grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering, 
kopiering samt kostnader för eventuella utredningar. I planavtalet framgår den uppskattade 
plankostnaden. Fakturering sker vid planavtalets tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om 
antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. Moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 107 400 kr - 
Personalkostnader, projekt 155 200 kr 38 800 kr 
Grundkarta 2 000 kr 500 kr 
Fastighetsförteckning 15 000 kr 3 750 kr 
Annonsering 7 000 kr 1 750 kr 
Porto/utskick 5 000 kr 1 250 kr 
Kopiering och tryck 5 000 kr 1 250 kr 
Summa 296 600 kr 47 300 kr 
   
Totalsumma  343 900 kr 
 
Den totala plankostnaden beräknas till ca 343 900 kr ink. moms.  Kostnaderna är preliminära och kan inte 
ses som slutgiltiga. 
 
 

Cristin Ulvsbäck Lindh   Domagoj Lovas 
Planchef   Planarkitekt 

 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 79 KS 2014/36 

 

Detaljplaneuppdrag för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 i Bålsta, 
Håbo kommun - Planbesked 
Sammanfattning 
I centrala Bålsta, norr om Stockholmsvägen, äger 746 Entreprenad AB två 
angränsande fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. 746 Entreprenad AB 
har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om detaljplaneläggning 
av fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses byggas 
ca 30 nya ungdomslägenheter. De avses uppföras i ett eller fler 
flerbostadshus i två/tre plan. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 ingår det 
aktuella området i det centrala området av Bålsta tätort som är ett utpekat 
för bostäder och komplement service.  
 
Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta 
stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars 
genomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 är i 
byggnadsplanen Y2 planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan 
bebyggas med friliggande hus i en plan med möjlighet av vindinredning. Av 
tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas 
samt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad 
uppföras. 
 
Inom planområdet finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens 
förordnande enligt § 113 byggnadslagen (BL). Området bedöms kunna 
detaljplaneläggas utan avvaktan på programmets färdigställande. 
 
Gällande byggnadsplanens bestämmelser räcker inte till med avseende på 
sökandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens 
önskemål att bygga nya ungdomsbostäder i centrala Bålsta är förenligt med 
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planavdelningens förslag till 
beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan och framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar 
fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 som båda ägs av 746 Entreprenad 
AB. Områdets areal är ca 4.000 m2.  
 
Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten.  
 
Detaljplanen bekostar sökanden. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1790 
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 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 79 KS 2014/36 

 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 3:e kvartalet 2015. 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya PBL (2010:900). 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 540 kr enligt kommunens fastställda 
taxa.        

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess.  

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång.  

Planbesked kan inte överklagas. 
 
Beslutsunderlag 
– Ansökan, daterad 2014-01-20 
– Uppdragsbeskrivning med karta över planområdet, daterad 2014-05-12 
 
Arbetsutskottet behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Domagoj Lovas.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för  Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Bålsta 1:35 och 
Bålsta 1:36 bekostas av sökanden.  

__________ 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1790 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplan för fastigheter Bålsta 1:35 och 1:36 i 
Bålsta, Håbo kommun  

 
UPPDRAGSBESKRIVNING  
 
Syfte och huvuddrag 
I centrala Bålsta, norr om Stockholmsvägen, äger 746 Entreprenad AB två fastigheter, Bålsta 1:35 och 
Bålsta 1:36. 746 Entreprenad AB har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om 
detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses byggas ca 30 nya 
ungdomslägenheter. Områdets areal är ca 4.000 kvm. Infart föreslås ske från Stockholmsvägen.  
 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya PBL (2010:900). 
 
Fastighetsägare/beställare 747 Entreprenad AB 
Handläggare kommunen Domagoj Lovas, planarkitekt Håbo kommun 
 

Flygfoto– förslag till avgränsning av detaljplan för Bålsta 1:35och Bålsta 1:36 
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Önskemål angett i ansökan om planbesked 
Fastighetsägarens önskemål är att bygga ca 30 ny ungdomslägenheter varav 

• 10 st 2:or (ca 55 kvm/st) 

• 20 st 1:03 (ca 30 kvm/st) 

Lägenheter avses uppföras i form av ett eller fler flerbostadshus i två/tre plan. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA INTRESSEN 
 
Fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. 
Planområdet är beläget i centrala Bålsta, några hundra meter norr om resecentrumet. I den fördjupade 
översiktsplanen är centrala Bålsta avsedd för bostäder och komplement service. Komplettering och 
förtätning av centrala Bålsta med nya små ungdomslägenheter är förenligt med intentionerna i fördjupad 
översiktsplan. Området ligger på gångavstånd till både gamla Bålsta och nya Bålsta centrum.  
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas idag av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta stationssamhälle som hade vunnit laga 
kraft 1956-01-10 och vars genomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 är i 
byggnadsplanen Y2 planlagda för bostadsändamål (BFIv) som kan bebyggas med friliggande hus i en 
plan med möjlighet av vindinredning. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en 
femtedel bebyggas samt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad uppföras. 
Inom planområdet finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens förordnande enligt § 113 
byggnadslagen (BL).  
 
Planområdet gränsar även i norr och i söder till gällande detaljplan 260,  samt i väst till gällande 
detaljplan 349 och 408 (Glastomten på andra sidan Stockholmsvägen.  
 
Pågående detaljplaneprogram 
Planområdet omfattas inte av något detaljplaneprogram.   
 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande påverkan 
på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en 
helhetssyn av den påverkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande miljöpåverkan. 
Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med länsstyrelsen.  
 
Strandskydd 
Inom planområdet finns inga vattendrag eller vattenytor som omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 
Miljöbalken. 
 
Riksintressen 
Planområde gränsar i norr till Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikation (järnväg).  
 
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge, markägoförhållanden och areal 
Planområdet är beläget vid Stockholmsvägen några hundra meter norr om Bålsta centrum. Planområdet 
omfattar fastigheter Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 som ägs av 746 Entreprenad AB. 
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Planområdets areal är ca 4.000 kvm. 
Nuvarande markanvändning 
Planområdet utgörs huvudsakligen två tomter bebyggda med fristående villor i en plan med 
komplementbyggnader.  
 
Gator och trafik 
De nya bostäderna kommer att trafikförsörjas från Stockholmsvägen. Längs Stockholmsvägen finns gång 
och cykelbana som förbinder nya Bålsta centrum och gamla Bålsta. Stockholmsvägen utgör huvudled för 
alla trafikanter mellan gamla och nya Bålsta samt för bussarna inom Håbo kommun och mellan Bålsta 
och Enköping.  
 
Gestaltning av Stockholmsvägen i form av en ny entré till nya Bålsta från gamla Bålsta bör ske 
tillsammans med bebyggelsen på fastigheten söder om planområdet. Där planeras byggas nya 3 till 5 
våning höga flerbostadshus.  
 
VA och dagvatten 
Planområdet är beläget inom VA-verksamhetsområdet. Kapacitet av befintliga VA ledningar med 
avseende på antal av nya bostäder ska utredas i samband med planläggning. Riktlinjer i kommunens 
dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska efterföljas. 
 
 
Förorenad mark 
Inom planområdet finns ingen förorenad mark.  
 
 
GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

Avtal Planavtal, exploateringsavtal 
Planförfarande Normalt planförfarande 
Huvudmannaskap Kommunalt huvudmannaskap 
Behov av upphandling Utredningar 

 
EKONOMI OCH KALKYLER 
 
Preliminära kostnader i planprocessen  

• Grundkarta  
• Ortofoto 
• Fastighetsförteckning 
• Ev. miljökonsekvensbeskrivning 

 
Ev. kostnader som uppstår för kommunen ska regleras i ett exploateringsavtal. 
 
Preliminära kostnader vid genomförande 

• El anslutningsavgift 
• VA anslutningsavgift  
• Lantmäterikostnader 

 
PRELIMINÄR TIDPLAN 

Samråd 4:a kvartalet 2014 
Granskning 1:e kvartalet 2015 
Antagande 3:a kvartalet 2015 
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Observera att tidplanen är preliminär och endast gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar.  
 

Start PM - Resursbehov 
 
PROJEKTARBETETS BEDRIVANDE 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter 
 
Förslag till organisation 
- Beslutsgrupp:  Kommunstyrelsensarbetsutskott/KS/KF 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Domagoj Lovas 
- Projektgrupp: Kommunstyrelsens förvaltning (Plan- och utvecklingsavdelningen) 

 
Bygg- och miljöförvaltning (Byggavdelningen) 
Miljö- och teknikförvaltningen (VA avdelningen, gatuavdelningen, 
miljöavdelningen, administrativa avdelningen) 
 

RESURSBEHOV 
Tiden beräknas utifrån behovet av att delta på projektmöten, granska och uppdatera handlingar.  I 
projektet beräknas följande: 
1. Startmöte (ca 2 timmar) 
2. Projektmöte, kravspec. utredningar och ekonomi 
3. Projektmöte, ev utredningar 
4. Projektmöte, inför samråd 
5. Projektmöte, inför samråd slutversion 
6. Projektmöte, exploateringsavtal 
7. Projektmöte, uppföljning samrådet 
8. Projektmöte, inför granskning 
9. Projektmöte, inför godkännande och antagande 
 
Observera att resursbehovet är en preliminär uppskattning. 
 
Avdelning  Kompetens Person Tid 

(timmar) 
Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 

detaljplan, planfrågor, granskning 
Domagoj Lovas 120 

Plan- och utveckling Gestaltningsfrågor Ola Wikström 15 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning 
genomförande, exploateringsfrågor, 
avtal 

Sara Johansson 70 

Plan- och utveckling Administratör Susanne Nyström 35 

Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov Klas Klasson 10 
Gata Trafik/anslutning, 

tillgänglighet/utformning, parkering   
Lars Åhlander/ 
Ulla Lindroth 

15 
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VA Vatten och avlopp, lednings 
dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 15 

Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 10 
Miljö, buller, 
föroreningar  

Miljö, föroreningar Frida Halling/ 
Anna-Lena Wilson 

15 

Kultur och livsmiljö Kultur Åsa Ericsson 5 
Avfall Sophämtning Samråd - 
Fastighet Fastigheter Samråd - 
Räddningstjänsten Brand, risker, tillsyn Samråd - 
Summa:   310 

 
PLANKOSTNAD 
 
Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett plankostnadsavtal och ett startmöte där sökanden får 
information om planeringsarbetets fortskridande. Aktuellt planuppdraget ingår i kategorin ”Övriga 
detaljplaner” enligt kommunens taxa Plan- och byggavdelningen (MTN 2009/59 nr 2011.620). Övriga 
detaljplaner upprättas till självkostnadspris enligt tid ersättning se punkt 9 i taxan. Utöver timkostnaden 
tillkommer även kostnad för grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering, kopiering samt kostnader för 
eventuella utredningar. I planavtalet framgår den uppskattade plankostnaden. Fakturering sker vid 
planavtalets tecknande, vid beslut om samråd samt vid beslut om antagande. 
 
Sammanställning Kostnad exl. Moms Moms 
Plankostnad   
Personalkostnader, myndighetsutövning 115 700 kr - 
Personalkostnader, projekt 128 300 kr 32 075 kr 
Grundkarta 1 000 kr 250 kr 
Fastighetsförteckning 15 000 kr 3 750 kr 
Annonsering 7 000 kr 1 750 kr 
Porto/utskick 5 000 kr 1 250 kr 
Kopiering och tryck 5 000 kr 1 250 kr 
Summa 277 700 kr 40 325 kr 
   
Totalsumma  318 025 kr 
 
Den totala plankostnaden beräknas till ca 318 025 kr ink. moms.  
 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. 
 
 
 

Cristin Ulvsbäck Lindh   Domagoj Lovas 
Planchef   Planarkitekt 

 
 



-postadress kontaktperson 

v 

' 

Namn/företag 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

D Enbostadshus D Tvåbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus 

D Hotell/Restaurang D Skola l Förskola 

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

POSTADRESS 
7 46 80 BÅLST A 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

Mobiltelefon kontaktperson 

l Organisations-/personnummer 

l Eventuell referens 

D Gruppbyggda småhus/radhus ~ Flerbostadshus 

D Affärshus 

D Naturområde l park 

HEMSIDA 
www.habo.se 

D Industribyggnad 

D Obebyggd fastighet 

E-POST 
kommun@habo.se 



D Enbostadshus D Tvåbostadshus D Gruppbyggda småhus/radhus ifo Flerbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus D Affärshus D Industribyggnad 

D Hotell/Restaurang D Skola l Förskola D Naturområde l park D Obebyggd fastighet 1 
Annan byggnad eller anläggning, ange vilken 

.. . ... 

IZJ Karta över berört område l D Illustration l skiss över förslaget l D Projektbeskrivning 

D Övriga bilagor: 

Namnförtydligancle 

* F ör mer tn1rru·.-.~nT1 so1n vid handläggningen 
av ditt otano<:sKea. ''"'-"· ............ .._. planavdelning. 
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Förtydligande av uppdrag - Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, 
Bålsta i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10, § 36 att ett detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum skulle tas fram. I samband med Miljö- och tekniknämndens 
förnyade behandling av ärendet 2010-12-07, § 106 framgår att ”Det förslag 
som styrgruppen godkänner innebär att centrum och Gröna Dalen delas upp 
i två separat programområden. Motiveringen är att Gröna Dalen har en 
annan problembild som behöver andra typer av utredningar är 
centrumområdet.”. Kommunstyrelsen beslutade således 2011-02-07, § 18 att 
uppdra till förvaltningen att upprätta detaljplaneprogram för Gröna Dalen, 
kompletterat med lämplig temainriktning.  

En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 2011, 
utredningen visade att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen 
bedömde därmed att riskerna med att bygga ut hela Gröna Dalen området är 
stora och föreslog istället huvudinriktningen park. Kommunstyrelsen 
beslutade 2012-03-05, § 31 att godkänna stadspark som huvudsaklig 
inriktning för detaljplaneprogrammet Gröna Dalen, i kombination med ny 
bebyggelse på utvalda delar. 

Under våren 2012 genomfördes en medborgardialog i form av en enkät till 
kommunens invånare som fick besvara hur de ville använda en ny park i 
Gröna Dalen. Ca 50 person lämnade in sina synpunkter, idéer och visioner 
för ett framtida grönområde i Gröna Dalen. Några av de synpunkter som 
kom upp var plats för motion och rörelse i form av motionsspår, skid- och 
pulkabacke samt utomhusgym. Barnens behov framstods även som viktiga, 
många önskade en lekplats, utomhuspool och barnträdgård. Flera 
synpunkter handlade även om utsmyckning av parkmiljön såsom figurer, 
vattenpark, vattenkonst, broar, trevlig belysning, gång- och cykelvägar m.m. 
Mötesplatser för stanna upp, koppla av och umgås föreslogs även såsom 
café, picknick, utomhusscen och grillplats.  

Utöver medborgardialogen utfördes en del tekniska utredningar inom Gröna 
Dalen området under 2011-2012. Under år 2013 skedde inget större arbete 
med uppdraget då andra uppdrag prioriterade högre såsom Kvarter nr 3 och 
Bålsta centrum.  

Sedan våren 2014 har Plan- och utvecklingsavdelningen återigen startat upp 
arbeta med detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. För att förtydliga och 
strukturera uppdraget har en uppdragsbeskrivning tagits fram som redogör 
för projektets omfattning, organisation och intressenter, aktivitets- och 
tidplan, riskanalys samt budget och finansiering.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1824 
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Plan- och utvecklingsavdelning har studerat detaljplaneprogramgränsen för 
Gröna Dalen och föreslår en justering då ett utvidgat området kommer att 
generera ytterliggare positiva effekter för kommunen och dess invånare 
utifrån kriterier som direkt följer kommunens vision:  
- att skapa tillgänglighet för alla, nära till vatten och natur utmed Mälaren. 

Landområdet längst vattenlinjen vid Aronsborgsviken är idag ineffektivt 
utnyttjad och svårtillgänglig för allmänheten.  

Förslag till avgränsning alternativ 1 
Alternativ ett är att programområdets gräns avslutas vid egenskapsgränsen 
för V (småbåtsvarv) i gällande detaljplan 246, Bista 4:27 m.fl. ”Gyproc”. 
Den kvarvarande småbåtshamnen blir mer effektiv på en mindre markyta, 
vilket ger upphov till utbyggnad och aktualisering av programuppdraget för 
Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken aktualiseras, KS 2008/70. 
Uppdraget är ett vilande uppdrag i prioriteringslistan. Detta för att täcka 
behovet av vinteruppläggningsplatser för båtklubbarna i kommunen.  
 
Den befintliga marinan moderniseras, utvecklas och det kan tillskapas nya 
båtplatser utifrån den efterfrågan som finns i kommunen. Marinan blir en ny 
destinationsnod för såväl kommunens invånare som för besökare och skapar 
attraktion av egen kraft. Marinan inkluderar i förslaget även någon form av 
restaurang eller café verksamhet vilket också skapar mervärde för både 
platsen och kommunen. I förslaget rivs barriärer, och tillgänglighet skapas. 
 
Förslag till avgränsning alternativ 2 
Alternativ två är att programområdets gräns utvidgas ner till Gyprocs 
industriområde, enligt andrahandsupplåtelseavtalet Bista 4:27, som idag är 
delvis outnyttjad. Båtuppläggningsplatsen för Håbo båtsällskap koncentreras 
vid vattenlinjer vid Aronsborgsviken med uppläggningsplatser utspridd på 
en stor yta. Alternativet innebär en kortsiktig lösning för båtklubben och 
löser inte kommunens problem gällande större samlat område för 
båtuppläggning.  
 
Plan- och utvecklingsavdelningen förslag till beslut är att godkänna 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12, som underlag till fortsatt 
detaljplaneprogramarbete. 

Plan- och utvecklingsavdelningen förslag till beslut är att justera 
detaljplaneprogramgränsen för Gröna Dalen enligt alternativ 1. Genom att 
öppna upp befintliga barriärer och skapa utrymme för bostäder, livsmiljöer 
och småskaliga verksamheter såväl offentliga som kommersiella längst 
Aronsborgsviken. Stora mervärden skapas för kommunen över både kort 
och lång sikt då tillgängligheten till naturen och vattnet ger medborgarna 
ytterligare delaktighet i en del av kommunen som idag är relativt sluten och 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1824 
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okänd för allmänheten. Genom att integrera detta vattennära område 
förstärks ledmotiven avseende sammankoppling av vatten och natur i den 
pågående utvecklingsprocessen av kommunen. 
 
Ett utökat programområde ger effekter i form av större möjlighet för 
långsiktig ekonomisk planering för kommunen, vilket är vägledande i 
kommunens planeringsarbete.  
 
Beslutsunderlag 
– Uppdragsbeskrivning, Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i 

Håbo kommun, daterad 2014-05-12 
– Förslag till detaljplaneprogramgräns Gröna Dalen, daterad 2014-05-09 
 
Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Paulina Cifuentes Vargas och 
exploateringsingenjör Anne-Marie Engman.  
 
Yrkande 
Göran Eriksson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att detaljplaneprogramsarbetet ska utgå från 
den tidigare utarbetade grönstrukturplanen för området mellan 
Centrumleden och ner till Aronsborg.  

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att det avslås.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning, daterad 
2014-05-12, Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i Håbo 
kommun. 

2. Kommunstyrelen beslutar att ändra detaljplaneprogramgränsen för 
Gröna Dalen enligt alternativ 1 enligt kartbilaga Förslag till 
detaljplaneprogramgräns Gröna Dalen, daterad 2014-05-09. 

3. Kommunstyrelen beslutar att aktualisera vilande uppdrag om 
detaljplaneprogram för Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken, KS 
2008/70. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Planchef 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1824 
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Start PM – Uppdragsbeskrivning 

Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i 
Håbo kommun  
 

 
Visionsskiss för Gröna Dalen. 
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1. Projektets omfattning 
 

1.1. BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10, § 36 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum 
skulle tas fram. I samband med Miljö- och tekniknämndens förnyade behandling av ärendet 
2010-12-07, § 106 framgår att ”Det förslag som styrgruppen godkänner innebär att centrum 
och Gröna Dalen delas upp i två separat programområden. Motiveringen är att Gröna Dalen 
har en annan problembild som behöver andra typer av utredningar är centrumområdet.”. 
Kommunstyrelsen beslutade således 2011-02-07, § 18 att uppdra till förvaltningen att 
upprätta detaljplaneprogram för Gröna Dalen, kompletterat med lämplig temainriktning.  

En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 2011, utredningen 
visade att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen bedömde därmed att riskerna 
med att bygga ut hela Gröna Dalen området är stora och föreslog istället huvudinriktningen 
park. Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-05, § 31 att godkänna stadspark som huvudsaklig 
inriktning för detaljplaneprogrammet Gröna Dalen, i kombination med ny bebyggelse på 
utvalda delar. 

Under våren 2012 genomfördes en medborgardialog i form av en enkät till kommunens 
invånare som fick besvara hur de ville använda en ny park i Gröna Dalen. Ca 50 person 
lämnade in sina synpunkter, idéer och visioner för ett framtida grönområde i Gröna Dalen. 
Några av de synpunkter som kom upp var plats för motion och rörelse i form av 
motionsspår, skid- och pulkabacke samt utomhusgym. Barnens behov framstods även som 
viktiga, många önskade en lekplats, utomhuspool och barnträdgård. Flera synpunkter 
handlade även om utsmyckning av parkmiljön såsom figurer, vattenpark, vattenkonst, broar, 
trevlig belysning, gång- och cykelvägar m.m. Mötesplatser för stanna upp, koppla av och 
umgås föreslogs även såsom café, picknick, utomhusscen och grillplats.  

Utöver medborgardialogen utfördes en del tekniska utredningar inom Gröna Dalen området 
under 2011-2012. Under år 2013 skedde inget större arbete med uppdraget då andra uppdrag 
prioriterade högre såsom Kvarter nr 3 och Bålsta centrum. Sedan våren 2014 har Plan- och 
utvecklingsavdelningen återigen startat upp arbeta med detaljplaneprogrammet för Gröna 
Dalen.  

1.2. SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar utefter Stadsbyggnadsprocessen, som är en 
arbetsmetod som ger förutsättningar för att på ett effektivt sätt samordna kommunens 
förvaltningar för att säkerställa projektets genomförbarhet. Stadsbyggnadsprocessen som 
metod skapar förutsättningar för tydlig styrning och kommunikation mot en gemensam 
målbild för projektet.  
 
Syftet med föreliggande Start PM - Uppdragsbeskrivning är att strukturera och förtydliga 
uppdraget om detaljplaneprogram för Gröna Dalen. I initieringsarbetet med 
uppdragsbeskrivningen har genomförda utredningar och underlag varit kunskapsunderlag. 
Under våren 2014 har en projektgrupp, se avsnitt 2.3, genomfört ett antal workshops i syfte 
att strukturera projektet med formulering av projekt- och effektmål, vision, aktivitets- och 
intressentanalys samt riskanalys. Projektdeltagarna har deltagit i olika omfattning. Resultatet 
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av detta arbete är denna uppdragsbeskrivning som ska tydliggöra projektets omfattning, 
organisation, aktivitets- och tidplan samt budget och finansiering. 
 
1.3. VISION FÖR GRÖNA DALEN 
En projektgrupp bestående av tjäntemän från olika avdelningar i Håbo kommun har under 
våren 2014 arbetat fram en vision för Gröna Dalen. Visionen grundar sig i tidigare 
genomförda utredningar och medborgardialog. Framsidan illustrerar projektgruppens vision, 
nedan beskrivs projektgruppens vision i ord. 
 
Gröna Dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop Bålsta centrum med 
Mälaren. Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planneras genom centrum 
föreslås få sin fortsättning genom Gröna Dalen och vidare ner till Aronsborgsviken. Stråket 
kan bli ett mångfunktionellt stråk som innehåller en mängd olika aktiviteter längs vägen. 
Exempel på funktioner skulle kunna vara små lekplatser/aktivitetsparker, utomhusgym, 
trädgårdsparker, café, sportaktiviteter, utomhusscen och vattenaktiviteter. Målsättningen är 
att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året och möjliggöra för aktiviteter under 
såväl vår, sommar, höst och vinter. 

Mälaren ska bli mer tillgänglig för både besökare och Håbobor. För att synliggöra 
vattenkontakten bör ett par siktlinjer ner mot Aronsborgsviken öppnas upp. För att 
tydliggöra Mälarkopplingen och ta tillvara vatten som estetiskt inslag bör stråket ner mot 
Mälaren innehålla återkommande vattenelement av olika slag. Stråket kan docka på 
befintligt dike och små bryggor/trädäck kan anläggas för att göra det möjligt att ta sig över 
på ett par ställen. Väl nere vid Aronsborgsviken ska det vara möjligt att slå sig ner på en 
parkbänk i en anlagd parkmiljö eller att ta en kaffe på ett café med utsikt över vattnet. Åkern/ 
ängen närmast vattnet kan användas för större återkommande publika sammankomster 
såsom bland annat midsommarfirande och cirkus. Åkern ersätter därmed den funktion som 
den stora parkeringsplatsen vid Badhusvägen har idag. 
 
Projektgruppen föreslår en dagvattenpark mellan Gröna Dalen skolan och Idrottsplatsen, 
detta är en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med utvecklingen av 
Bålsta centrum området. De befintliga fotbollsplanerna föreslås placeras på andra sidan 
Centrumleden, på om Västerängsbäcken. 
 
Befintliga koloniträdgårdar blir ett inslag i parken som utvecklas av Håbos invånare. 
Koloniträdgårdarna föreslås få ett större utrymme och en tanke är att de får bre ut sig på 
bägge sidor om promenadstråket. Bredvid koloniträdgårdarna skulle en energipark med 
kretsloppstänk kunna anläggas. 
 
Utöver Bålsta centrum och Mälaren finns det flera målpunkter kring Gröna Dalen såsom 
bland annat Åbergsmuseum. Ett flertal stråk behöver därför anläggas, både av mer formell 
och informell karaktär. Gemensamt för alla stråk är att det ska finnas tillgång till god 
belysning. Att röra sig genom Gröna Dalen ska kännas tryggt och säkert. Där stråken möts 
skulle en liten parnass kunna anläggas med bänkar och ett café i mitten.  
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1.4. PROJEKTMÅL  
Projektmålet för Gröna Dalen är att planera och bygga en mångfunktionell stadspark med 
aktiviteter för alla årstider i kombination med ca 1000 bostäder och mindre kommersiell 
service såsom caféer, Gröna Dalen ska vara färdigställt senast år 2030.  
 
Projektmålet för Gröna dalen är komplext och innehåller flera parametrar såsom kvantitativa 
och kvalitativa. Gröna Dalen blir en nod i vars nav en sammankoppling av natur, vatten, 
bostäder och kommersiella verksamheter sker ner mot Aronsborgsvikens strandremsa. Gröna 
Dalen blir en attraktiv plats med egen kraft, både för kommunens invånare och besökare. Det 
blir en levande destination mitt i Håbo som är tillgänglig för alla. I detta sammanhang skapas 
bostäder och goda livsmiljöer för såväl nyinflyttande som för redan boende i kommunen.   
 
Projektet kommer under processens gång att löpande stämmas av mot tidplan och kostnader 
för kontroll av delmål under processens gång och realiserbarhet. Projektorganisationen 
genomför projektet i enlighet med Stadsbyggnadsprocessens arbetsmetodik. 
 
1.5. EFFEKTMÅL 
Stadsparken Gröna Dalen är en trygg och lustfylld plats för rekreation och upplevelser - den 
naturliga mötesplatsen och energikällan för alla. Via promenadstråket, som börjar vid Bålsta 
station för att sedan fortsätta genom Bålsta centrum och vidare genom Gröna Dalens 
stadspark, leds du ner till Aronsborgsviken där du kan ta del av mälarnära aktiviteter.   

De starkaste effekterna med utvecklingen av Gröna Dalen är de positiva synergier det vid 
färdigställandet för med sig såsom, skapar arbetstillfällen i mindre skala, skapar inflyttning 
till kommunen under både kort och lång sikt, ökar attraktionskraften och värdet på 
omkringliggande områden i kommunen, attraherar både byggherrar och etablerare till 
kommunen. Kommunens identitet utifrån dess vision stärks över tid.  

Sammanfattningsvis skapar Gröna Dalen nytta för kommunens totala ekonomi och framtida 
utveckling.  
 

1.6. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE, KOMMUNALA OCH STATLIGA INTRESSEN 
1.6.1. Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 
Våren 2014 antog Håbo kommun en ny vision. Visionen är vägledande för den kommunala 
verksamheten bland annat för planering, produktion och utveckling av bostadsbeståndet. 
Visionen formulerar en ambition om att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun.  

Visionen säger att Håbo kommun ska vara en aktiv part av Mälardalsregionen. Det innebär  
att utbud på varor, tjänster, arbetsplatser, kompetens och kultur ska tillgängliggöras 
kommunens invånare samtidigt som det vi erbjuder tillgängliggörs regionen.  

Visionen säger att Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Mälaren och 
naturen är attraktiva boendemiljöer men även ett stort ansvar för kommunen. Vi ska 
tillhandahålla Mälar- och naturnära boendemiljöer med hög tillgänglighet för boende till 
Mälaren och naturen.  
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Visionen säger att Bålsta ska vara en levande småstad. Huvudorten ska vara dels en 
sammanhängande och tät centralort, dels en lugn och trivsam småstad med närhet till det 
gröna.  

Visionen säger att Håbo ska vara hållbart. Socialt innebär detta inkluderande och 
mångfacetterade bostadsområden för alla. Vi blandar upplåtelseformer och skapar trygga 
stadsrum genom gemenskap och delaktighet. Vårt bostadsbyggande är ekologiskt hållbart i 
sin produktion och sin utformning. I Håbo gynnas hållbara färdsätt och sammanhållen tät 
bostadsbebyggelse. Ekonomiskt tar vi inga stora risker vid produktion och förvaltning. 

Visionen för Gröna Dalen tillsammans med projektmålet och effektmålet stämmer väl 
överrens med kommunens övergripande vision. Genom att tydliggöra kopplingen till 
Mälaren i Gröna Dalen projektet skapar vi attraktiva boende- och livsmiljöer med närheten 
till naturen. Samtidigt bidrar detta även till att kommunen blir mer tillgängligt från vattnet 
och vi skapar nya vägar att vara aktiva och attraktiva i Mälardalsregionen. Stadsparken 
Gröna Dalen möjliggör rekreation för medborgarna i Bålsta och Håbo i en trivsam och 
händelserik oas i småstaden. Den kompletterar bebyggelsen i Bålsta centrum. Stadsparken 
ska vara den naturliga mötesplatsen för alla som erbjuder olika typer av aktivteter året om. 
Projektet ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.  

1.6.2. Översiktsplan/fördjupad översiktsplan 
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. I 
den fördjupade översiktplanen är Gröna Dalen utpekat som utbyggnadsområde för bostäder 
och service, område 2. 
 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs den framtida bebyggelseutvecklingen i Gröna 
Dalen karaktäriseras av stadstypen småstad med fokus på gröna inslag. Områdenas struktur 
bör utformas småskaligt med offentliga promenadstråk inom gårdsmiljöer. Inspiration och 
förlaga för bebyggelsen ska vara Järla Sjö i Nacka kommun. Genom Gröna dalen föreslås ett 
vattenstråk för att stärka känsla av att Bålsta centrum ligger i närheten av Mälaren. Därtill 
föreslås ett gångstråk inom en parkmiljö för att binda ihop Aronsborg, Gröna dalen och 
centrum. Parkområdet ska vara en stadspark med fokus på trygghet när det gäller planering 
och belysning. Området bedöms vara lämplig placering för äldreboende och trygghetsboende 
för äldre. Även mindre lägenheter för bland annat ungdomar bör tillkomma vid planering av 
området. 
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1.6.2. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnande 
 

 
Planmosaik Gröna Dalen, gällande detaljplan i och i anslutning till programområdet.  
 
1.6.3. Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § plan- och bygglagen). 
Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan kan 
få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 
 
I Håbo kommun finns en behovsbedömningsgrupp som gör en bedömning om betydande 
miljöpåverkan. Innan beslut om behovsbedömningen ska förslaget samrådas med 
länsstyrelsen. Avstämning med behovsbedömningsgruppen kommer att ske under 
programarbetet med Gröna Dalen.  
 
1.6.4. Strandskydd 
Enligt Miljöbalken gäller generellt strandskydd vid hav, insjöar och vattendrag. I 
miljöbalken 7 kapitlet 15 §, räknas upp vad som är förbjudet inom strandskyddsområde. 
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Syftet med strandskyddet är att för allmänheten trygga tillgången till stränderna för bad 
och friluftsliv för allmänheten och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- 
och djurliv. Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” innefattar också de strandnära 
miljöerna i vattnet.  
 
Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen, både på land och i vattnet. År 
1994 beslutade Länsstyrelsen att utökat strandskydd ska gälla i Mälaren samt Lilla och Stora 
Ullfjärden i Håbo Kommun. Det utökade strandskyddet är 300 meter på land och i vatten. 
Det nuvarande utökade strandskyddet utreds av Länsstyrelsen, som ska fatta ett nytt beslut 
senast under år 2014. Inom detaljplanelagda områden kan särskilda beslut om strandskyddet 
gälla. Vid detaljplaneläggning kan strandskyddet upphävas inom planområdet om särskilda 
skäl finns. 
 
Delar av Gröna Dalen området omfattas av det utökade strandskyddet om 300 meter. 
Strandskyddsfrågan kommer att beaktas i den fortsatta planprocessen.  
  
1.6.5. Riksintressen 
I Miljöbalkens fjärde kapitel, Särskilda bestämmelser för hushållningen med mark och 
vatten för vissa områden i landet, anges de områden som med hänsyn till sina natur- och 
kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Mälaren med öar och strandområden är ett av 
dessa områden. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Bestämmelsen utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller det lokala näringslivet. 
 
Mälaren är även av riksintresse för yrkesfisket, enligt bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 
5 §. Beslut om riksintresset fattades av Fiskeriverket. Områden av riksintresse för yrkesfisket 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Enligt 
Miljöbalkens 4 kap. 2 § omfattas Mälaren därutöver av riksintresse för fritidsfisket eftersom 
det ingår som ett av motiven för det rörliga friluftslivet. Ökad hänsyn måste tas till fisket i 
samband med sjöfart, muddring och vattenreglering. 
 
Farleden från Bålsta över Norra Björkfjärden till Ytterholm är av riksintresse för 
kommunikationer och omfattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap. 8 §. Beslut om 
riksintresset fattas av Sjöfartsverket. 
 
I det fortsatta arbetet med Gröna Dalen kommer dessa riksintressen att beaktas.  
 
1.7. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
1.7.1. Läge, markägoförhållanden och areal 
Gröna Dalen ligger intill Bålsta centrum och gränsar till bostadsområdena Väppeby, 
Västerdalen, Västerängen och Mansängen. I sydost ingår en del av Mälaren vid 
Aronsborgsviken i programområdet. Programområdet omfattar ca 82 ha. För 
programområdets avgränsning se bilaga 2. 
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1.7.2 Befintlig bebyggelse 

 
Foton på befintlig bostadsbebyggelse i Väppeby som angränsar till Gröna Dalen. 
 
Inom programområdet finns idag ingen bostadsbebyggelse. I intilliggande Väppeby finns ett 
par områden med flerbostadshus och friliggande villor där byggnation påbörjades 2003 och 
fortfarande pågår. Gemensamt för bostadsbebyggelsen är att de är uppförda i två våningar 
och har träfasader som är målade i vita, gula, röda och bruna kulörer. Den något äldre 
bebyggelsen har sadeltak i rött tegel medan bebyggelsen från senare har platta eller lätt 
sluttande pulpettak. I bakkanten av bostadsområdet ligger ett par punkthus med putsfasader i 
4-våningar.  
 

1.7.3. Offentlig och kommersiell service 

 
Gröna Dalen skolan              Gröna Dalens sportanläggning  
 
Inom området ligger den kommunala grundskolan Gröna Dalen med förskola - åk 6 samt 
förberedelseklass, som uppfördes år 2000. Totalt har skolan närmare 300 elever. Från och 
med hösten 2014 kommer det även att finnas högstadieklasser i skolan. Granne med Gröna 
Dalen skolan ligger särskolan Delfinen. 
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Inom området för Gröna Dalens sportanläggning ligger ett par lägre byggnader med röda 
träfasader som fungerar för service till sportanläggningen. Byggnaderna är uppförda inom 
icke detaljplanelagd område. 

 
 

 
Åbergs museum 
 
På Väppeby äng ligger Åbergs museum som är ett stort besöksmål i kommunen och nere vid 
Aronsborgsviken ligger Aronsborgs konferensanläggning. 
 
I Bålsta centrum finns god tillgång till offentlig service bestående av bland annat skola, 
bibliotek, vårdcentral, polis, arbetsförmedling och kommunal administration, liksom 
kommersiell service i form av bank, postombud, apotek och handel.  
 
1.7.4. Gator och trafik  
 
Gatunät 
Större gator i och i anslutning till Gröna Dalen är Kalmarvägen och Centrumleden som 
senare övergår i Kalmarleden. I samband med utvecklingen av Väppeby kommer 
Lindgårdsvägen att byggas ut som matargata med anslutning till Centrumleden.  

Inom Gröna Dalen finns idag en brist på anlagda gång- och cykelstråk, speciellt saknas en 
tydlig koppling ner till Mälarens strand vid Aronsborgsviken. 
 
Kollektivtrafik 
Buss- och järnvägsstation finns ca en kilometer öster om Gröna Dalen. I samband med att 
Lindgårdsvägen breddas dimensioneras den även för busstrafik.  
 
1.7.5. Teknisk försörjning 
 
Vatten- och avlopp 
Öster om Bålsta centrum ligger Uppsalaåsen som är en rullstensås. Åsen är vattenförande 
och dricksvatten tas ut ur den på flera platser. I åsen skapas ett högt övertryck vilket 
resulterar i artesiska grundvattennivåer i området. I det PM som upprättats av WRS Uppsala 
AB (2012) angående en dagvattenpark i Gröna Dalen anges att det artesiska grundvattnet 
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skulle kunna användas för att få fram ett mindre grundvattenflöde som kan nyttjas för i första 
hand gestaltningsändamål. 
 

 
Båtar i Aronsborgsviken. 

 
Dagvatten 
Gröna Dalen avvattnas huvudsakligen mot sydost genom Västerängsbäcken. Vid överskott i 
samband med snösmältning och kraftigare regn sker även ytavrinning mot lägre liggande 
delar. Västerängsbäcken är ca 2,8 km lång och rinner från bostadsområdet Västerängen, norr 
om Bålsta centrum, genom Gröna Dalen och vidare ned till Aronborgsviken och Mälaren. 
Idag är dagvattnet obehandlat och tidigare undersökningar av Västerängsbäcken har visat på 
höga halter av fosfor i sedimenten och måttligt till höga halter fosfor och kväve i vattnet. 
 
Avsikten är att rening av dagvatten i en eller flera dagvattendammar ska integreras med den 
planerade stadsparken i Gröna Dalen. I det PM som upprättats av WRS Uppsala AB så 
bedöms ytbehovet för en reningsanläggning för Västerängsbäcken ligga inom intervallet 1,0-
3,5 ha. Utformning och kapacitetsberäkning för dagvattendammen behöver studeras närmare 
i kommande programskede. Utöver att dagvattendammen bör få en estetiskt tilltalande 
utformning behöver även säkerhetsaspekter även studeras.  
 
Vid utformningen och kapacitetsberäkning för dagvattendammen behöver även hänsyn tas 
till det dikningsföretag från 1929 som finns. Dikningsföretagets båtnadsområde berör idag 
minst fyra fastighetsägare utöver kommunen. Ändring av dikesbottens läge till en högre nivå 
än vad anges i dikningsföretaget kräver att dikningsföretaget ändras. En civilrättslig 
överenskommelse mellan markägarna inom båtnadsområdet är visserligen möjlig men 
medföljer inte en fastighet som byter ägare, varför en sådan överenskommelse inte är 
långsiktigt hållbar. En ändring av dikningsföretaget innebär förutom kostnader för 
ändringsarbetet även sannolikt ersättningsanspråk från markägare vars 
markanvändning/markvärde påverkas negativt. 
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Ledningar 
Inom området finns ett antal större vatten-, dagvatten-, tele-, data-, kabelTV- och 
fjärrvärmeledningar, se bilaga 6.  
 

1.7.6. Markförhållanden 
 
Geoteknik 
Markytan inom området varierar huvudsakligen mellan nivåerna cirka +2,5 till +15. Förutom 
nivåskillnader inom området är markytan relativt flack. Geologiska kartan (Enköping SO) 
redovisar postglacial finlera över hela området. Detaljkarta anger att gyttjelera finns vid 
Västerängsbäcken. Lerdjupen är mellan 11 till 20 meter. En översiktlig geoteknisk utredning 
har genomförts av Sweco Infrastucture AB år 2011 som visar att stora delar av området 
utgör svåra markförhållanden, främst närmast Västerängsbäcken.  
 
Risk för skred/ras/höga vattenstånd  
Inom områden med förekomst av gyttjelera bedöms risken för sättningar vara mycket stor.  
En dränering av området kommer att medföra ökade sättningar varför sådana åtgärder bör 
undvikas. Likaså bör all uppfyllning i möjligaste mån undvikas. Vid uppförande av ny 
bebyggelse är bedömningen att förstärkning av markstabiliteten behövs göras. 
 
Vid Mälaren bedöms mark som ligger under +1,30 till +2,30 i Rikets höjdsystem 1900 
(RH00) som område med sannolikhet för översvämning. Marken inom planområdet ligger 
som lägst på +2,5 meter varför det inte bedöms föreligga risk för översvämning. Nere vid 
Aronsborgsviken bräddar dock ytan närmast vattnet över vid stora dagvattenflöden, i 
samband med detta uppstår ibland en dålig lukt.  
 
Förorenad mark 
SWECO VIAK har på uppdrag av Tekniska förvaltningen, Håbo kommun (MTN 2005/191), 
utfört en miljöteknisk markundersökning enligt MIFOmodellen, fas 2, av deponin vid 
Väppeby, med efterföljande riskklassning. Vid riskklassningen placerades objektet i klass 3, 
måttlig risk. Området har använts för deponering av gipsmassor under 1950- och 60-talen. 
Under delar av tiden har även vanligt hushållsavfall och annat avfall deponerats. I ett par 
provpunkter påträffades föroreningar i området. Bedömningen är dock att de inte utgör 
någon risk under nuvarande förhållanden och att inga åtgärder behöver vidtas i området som 
ett resultat av undersökningen. 
 
Radon 
Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då 
markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas 
dock en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, 
förskolor, skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. Ny bebyggelse 
ska utföras radonsäkert.  
 
Fornlämningar 
Ett antal fornlämningar inom och i anslutning till programområdet är kända sedan tidigare. 
Det handlar bland annat om boplatser, gravar och rester av färdvägar från sten-, järn och 
bronsåldern samt från medeltiden fram till nyare tid. En fördjupad undersökning ska göras 
för de boplatser som är lokaliserade i närheten av Väppeby äng. Det är troligt att det kommer 
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att bli aktuellt med flera fördjupade undersökningar i samband med utbyggnaden av Gröna 
Dalen. Om ytterligare fornlämningar, som inte tidigare varit kända, skulle påträffas vid 
grävning eller annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen. 

1.7.7. Offentliga rummet 

 
Koloniträdgårdarna i Gröna Dalen. 

 
Gröna Dalens åkermark utgör idag ett naturligt lek- och rekreationsområde. I sydväst ligger 
Gröna Dalens koloniträdgårdar. Mellan Gröna Dalen och Bålsta centrum ligger Gröna Dalen 
Sportanläggning. I Gröna Dalen ligger arenan Gröna Dalen IP där det bedrivs friidrott av 
Bålsta IK och spelas fotbollsmatcher. Intill arenan har ett utegym nyligen uppförts. Bredvid 
arenan finns fyra gräsplaner och en grusplan för fotboll. På centrumsidan finns ishall, 
sporthall, bowlinghall, simhall och rehab-bad. Utöver sportanläggningen och 
koloniträdgårdarna finns idag inga offentliga mötesplatser i Gröna Dalen. 
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2. Projektorganisation och intressenter 
 

2.1. FÖRSLAG TILL ORGANISATION 
Planarbetet kommer att bedrivas i en projektgrupp med följande representanter; 
 
- Uppdragsgivare:  Kommunstyrelsen 
- Styrgrupp:  Plan- och utvecklingsavdelningen 
- Projektledare: Planarkitekt samt Mark- och exploateringsingenjör från 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
- Projektgrupp: Plan- och utveckling, Kommunikation, Kultur och 

livsmiljö, Gata och park, VA, Fastighet, Bygglov, Kart 
och mät, Miljö, Tillgänglighet  

- Referensgrupper: Kommunala tjänstemän från andra avdelningar såsom 
Skola, Socialtjänsten, Upphandling, Avfall, 
Räddningstjänsten m.m. Kommunala bolag.  
 

2.2. EXTERNA INTRESSENTER 
Då utvecklingen av Gröna Dalen är ett stort och komplext projekt som spänner över en lång 
tidsperiod så finns ett stort antal externa intressenter för projektet. Dessa är identifierade och 
kan indelas i olika kategorier. Näringsliv som redan är etablerade i nära anslutning till 
programområdet såsom t.e.x. Aronsborgs konferensanläggning, Åbergsmuseum och företag i 
Bista industriområde. Inom området finns befintliga aktiva föreningar som t.ex. Gröna 
dalens odlarförening, Håbo båtsällskap, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och 
hyresgästföreningar. Invånare i Håbo kommun påverkas alla av utvecklingen av Gröna 
Dalen och är även huvudmålgruppen för stadsparken. Övriga föreningar och 
intresseorganisationer inom kommunen berörs naturligtvis också av utvecklingen. I bilaga 5 
redogörs en intressentanalys med såväl externa som interna intressenter. 

2.3. RESURSBEHOV INTERNT FÖR INITIERING OCH PROGRAMARBETE 
Tiden beräknas utifrån uppskattat behov av deltagande på möten samt granskning och 
uppdatering av handlingar. I projektet beräknas följande resursbehov, se även tabell 1 nedan:  
 

1. Möten och workshops under initieringsarbetet 
2. Projektplanering  
3. Kommunikationsmöten  
4. Startmöte för programarbetet  
5. Arbetsmöten, internt med delar av projektgruppen och 

referensgrupper, externt med konsulter och intressenter  
6. Medborgardialog  
7. Intressentdialog  
8. Projektmöte, inför programsamrådet  
9. Programsamrådsmöte(n)  
10. Projektmöte, uppföljning programsamrådet  
11. Projektmöte, inför godkännande av program 
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Tabell 1. Uppskattning av internt resursbehov.  

Avdelning  Kompetens Person Tid 
(timmar) 

Projektgrupp    
Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning, 

detaljplanefrågor, ekonomi 
Paulina Cifuentes 
Vargas 

440 
 

Plan- och utveckling Uppdragsledning/samordning, 
mark- och exploateringsfrågor, 
avtal, ekonomi 

Anne-Marie Engman 440 
 

Plan- och utveckling Samhällsplanering, 
miljöstrategiska frågor 

Maria Ekberg 50 
 

Plan- och utveckling Administration, fakturering Susanne Nyström 30 
Kommunikation Kommunikation, 

marknadsförning 
Ida Ingemarsson 60 

 
Kultur och livsmiljö Kultur, evenemang, föreningsliv, 

offentliga rummet 
Åsa Eriksson 100 

 
Gata och park Trafik/anslutning, parkering, 

utformning av allmän platsmark 
Ulla Lindroth 200 

 
VA Vatten och avlopp, lednings 

dragningar, anslutningspunkt, 
dagvatten 

Marika Hanson 100 
 

Fastighet Verksamhetsfastigheter Lena Hagman 50 
Bygg Gestaltningsfrågor, bygglov, 

strandskydd 
Klas Klasson 100 

 
Kart- och mät Kartunderlag, grundkarta Erik Sundqvist 50 

 
Miljö Miljö, buller, föroreningar, 

strandskydd 
Anna-Lena Wilson/ 
Frida Halling 

50 

Tillgänglighet Tillgänglighet Annette Eliasson 50 
    
Referensgrupp    
Skola Utbildning, skola   
Socialtjänsten Stödboende   
Upphandling Upphandling   
Avfall Avfallshantering   
Räddningstjänsten Brand, risker, säkerhet, tillsyn   
Håbohus AB Hyresbostäder   
Håbo Marknads AB Näringsliv, marknadsföring, 

ekonomisk samverkan 
  

    
Summa:   1720 
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3. Aktivitets- och tidplan 
 
3.1. PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN 
Uppdragsbeskrivning   2:a kvartalet 2014 
Detaljplaneprogram  3:e kvartalet 2014 – 4:e kvartalet 2015 
 Medborgar- & Intressentdialog 4:e kvartalet 2014 
 Programsamråd  3:e kvartalet 2015 
 Godkännande  4:e kvartalet 2015 
4-5 detaljplaner  1:a kvartalet 2016 – 3:e kvartalet 2023 
 (Varje detaljplan beräknas ta ca 1 – 2 år, beroende på omfattning och komplexitet.) 
Genomförande  3:e kvartalet 2017 – 4:e kvartalet 2025 
 
Tidplanen är preliminär och kan inte ses som slutgiltig. I samband med uppdragsbeskrivning 
för respektive detaljplan inom området görs en mer exakt tidsplan. Tidplanen påverkas i hög 
grad av hur detaljplaneprogrammet och detaljplanerna prioriteras bland Plan- och 
utvecklingsavdelningens pågående detaljplaneärenden.  
 
3.2. DETALJPLANER 
Programområdet bedöms i dagsläget kunna delas in i 4-5 detaljplaner, mer detaljerad 
avgränsning tas i samband med godkännande av detaljplaneprogrammet. 
 
3.3. KOMMANDE UTREDNINGAR 
 
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras? 

- Landskapsanalys 
- Naturinventering/naturvärdesbedömning 
- Dagvattenutredning inkl. MKN 
- Markavvattningsföretag 
- Trafikutredning (mätning) 
- Arkeologisk utredning 
- Fördjupad geoteknisk undersökning 
- Förorenad mark vid Båtklubb 
- Uppdatering av grundkarta 

 
I samband med utredningar och inventeringar ska en plan för medfinansiärer utarbetas.   
 
Vilka tillstånd kan krävas? 

- Strandskyddsupphävande 
- Dispens för markavvattning 

 

3.4. KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
Gröna Dalen är ett stort projekt där olika detaljplaner kommer att planeras, utvecklas och 
skapas under en lång tidsperiod. Det finns samtidigt många intressegrupper att ta hänsyn till. 
Därför är det av stor vikt att informations- och kommunikationsarbetet planeras redan från 
start. Genom att planera informations- och kommunikationsarbetet i ett tidigt skede ger det 
en bra överblick exempelvis över vilka intressegrupper som finns, vid vilka tidpunkter 
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kommunikationsinsatserna kommer att vara extra viktiga och vilka budskap som ska föras ut 
och i vilka kanaler. Bra information och kommunikation stärker projektet som helhet och 
lyfter även kommunens anseende externt på längre sikt. En kommunikationsplan för Gröna 
Dalen projektet har därför tagits fram, se bilaga 3.  

Kommunikationsplanen beskriver övergripande hur informations- och 
kommunikationsarbetet kommer att se ut under projektet med att utveckla Gröna Dalen. 
Under hela projektet kommer kommunikationsplanen att följa projektplanen där 
kommunikationsplanen ska ses som en länk som lever i symbios med projektplanen. Ändras 
projektet ändras också kommunikationen.  

3.5. KVALITETS- OCH HÅLLBARHETSKRITERIER 
Kommunens Vision, Vårt Håbo 2030 ska prägla projektet. Projektet ska vara ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart, se vidare avsnitt 1.2. Vision Gröna Dalen samt avsnitt 1.6.1. 
Kommunens vision – Vårt Håbo 2030.  
 
Håbo kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun till 2050. Stor vikt kommer 
att läggas vid att integrera och utvecklad det nya området Gröna Dalen med gång- och 
cykelvägar och dess struktur i tätorten Bålsta. Detta för att underlätta och göra det enkelt att 
ta sig korta sträckor inom samhället till fots eller med cykel såväl för boende såsom för 
människor som vill rekreera i Gröna Dalen området. Förutsättningar för en hållbar livsstil 
bör skapas i de nya bostäder och lokaler som utformas i området. Exempel på sådana 
förutsättningar är smarta energilösningar och möjlighet till avfallssortering.  
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4. Riskanalys 
 
Nedan listas några identifierade risker som kan komma att påverka projektet och dess 
tidplan. Dessa risker måste värderas och hanteras inom ramen för projektet. Riskanalysen 
bör kontinuerligt stämmas av med jämna tidsintervaller under projektets gång. Viktigt är att 
även arbeta med att identifiera nya risker som kan tillkomma. 
 

 Bristande förvaltningsövergripande samarbete. 
 
 Resursbrist och kompetens bortfall inom organisationen. 

 
 Finansiering av projektet framförallt stadsparkområde då det kommer att medföra 

stora kommunala kostnader vid genomförandet. 
 

 Bristande kommunikation och marknadsföring. 
  

 Brist i tydliggörandet av Mälarkopplingen mellan Aronsborgsviken genom Gröna 
Dalen till Bålsta centrum och nya stationsområde.  

 
 Opinionen mot hela eller delar av projektet blir stark. 

 
 Bristande intresse av medfinansiärer/samarbetspartners.  

 
 Eventuell efterfrågan på bostäder minskar, konjunkturläge. 

 
 Konkurrerande utvecklingsprojekt inom kommunen. 

 
 Konkurrerande utvecklingsprojekt i andra kommuner. 
 

Ett antal åtgärder för att hantera ovanstående risker har även identifierats i samband med 
riskanalysen. Dessa tydliggörs i aktivitetsanalysen, se bilaga 4. 
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5. Projektbudget och finansiering 
 

5.1. EKONOMI OCH KALKYLER  
Ekonomin som redovisas i denna uppdragsbeskrivning berör främst programarbetet. Plan- 
och utvecklingsavdelningen kommer att redovisa uppdaterad ekonomisk redovisning för 
kommunstyrelsen i samband med politiska beslut samt när kommunstyrelsen begär särskild 
redovisning av ekonomiska läget av projektet. 
 
Den kommande detaljplanen som berör det stora parkområdet, kommer att finansieras via 
skattemedel, eftersom det inte finns någon exploatör i detta område. Det är därmed av 
ekonomisk vikt för kommunen att hitta externa samarbetspartners. En plan för 
medfinansiärer ska utarbetas.   
 
5.2. PRELIMINÄRA KOSTNADER FÖR DETALJPLANEPROGRAM 

 
Kostnaderna är preliminära och kan inte ses som slutgiltiga. Enligt gällande Plan- och 
byggtaxa i det fall då detaljplaneprogrammet har upprättats på kommunens bekostnad tas 
kostnaden för programmet ut i samband med detaljplaneavtalet. Om programområdet delas 
upp i flera planområden fördelas programkostnader efter andel av programområdet. 
 

Sammanställning Kostnad exl. moms 
Interna personalkostnader, VT 2014 230 000 kr
Extern konsult, VT 2014 100 000 kr
 
Detaljplaneprogram 
Interna personalkostnader 1 250 000 kr
Extern konsult 400 000 kr
Administrativa kostnader 100 000 kr
 
Utredningar 
Landskapsanalys 300 000 kr
Dagvattenpark, kapacitet & utformning 500 000 kr
Markavvattningsföretag  400 000 kr
Åtgärder vid Mälaren, inventering 300 000 kr
Fördjupad geoteknisk utredning, hydrologi 300 000 kr
Naturinventering/naturvärdesbedömning 500 000 kr
Arkeologi 3 000 000 kr
Förorenad mark, Småbåtshamn 300 000 kr
Ev. inmätning 
Ev. trafikutredning (mätning) 
 
Summa: 7 680 000 kr
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Källförteckning 
 

 Geoteknisk grundundersökning (AB Skånska cementgjuteriet, 1972) 

 Grundundersökning Väppeby gärde (Bjerkings, 1990) 

 Geoteknisk undersökning Gröna Dalen skolan (Sydkraft konsult, 1998) 

 Geoteknik Väppeby 7:221 (Bjerkings, 2010) 

 Översiktligt geoteknisk utredning Gröna Dalen (Sweco, 2011-12-15) 

 

 Utredning om förutsättningar för anläggande av vattenpark inom Gröna Dalen (WRS 
Uppsala, 2012-11-02) MTN 2012/40 hid 2012.3115 

 Vattenprovtagning i Västerängsbäcken (Bjerkings 2012) MTN 2010/40 hid 2012.385 

 Miljöteknisk markundersökning, Mifo fas 2, Väppeby (Sweco Viak AB, 2006-07-28) 
MTN 2005/191 hid 2006.1344 

 

 Medborgardialog Gröna Dalen (Håbo kommun 2012) KS 2011/90 
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 Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunikationsavdelningen  
Ida Ingemarsson, kommunikatör 
0171-46 43 33 
ida.ingemarsson@habo.se 

 

 

Kommunikationsplan för Gröna Dalen 
 
  

1. Inledning 
 
Den här kommunikationsplanen beskriver övergripande hur informations- och kommunikationsarbe-
tet kommer att se ut under projektet med att utveckla Gröna Dalen. Under hela projektet kommer 
kommunikationsplanen att följa projektplanen där kommunikationsplanen ska ses som en länk som 
lever i symbios med projektplanen. Ändras projektet ändras också kommunikationen.  
 
Gröna Dalen är ett stort projekt där olika detaljplaner kommer att planeras, utvecklas och skapas un-
der en lång tidsperiod. Det finns samtidigt många intressegrupper att ta hänsyn till. Därför är det av 
stor vikt att informations- och kommunikationsarbetet planeras redan från start. Genom att planera 
informations- och kommunikationsarbetet i ett tidigt skede ger det en bra överblick exempelvis över 
vilka intressegrupper som finns, vid vilka tidpunkter kommunikationsinsatserna kommer att vara ex-
tra viktiga och vilka budskap som ska föras ut och i vilka kanaler. Bra information och kommunika-
tion stärker projektet som helhet och lyfter även kommunens anseende externt på längre sikt. 

2. Syfte  
 

I projektet är det mycket viktigt att se till medborgarnas och övriga intressenters åsikter och intres-
sen. För att förenkla arbetet kan syftet delas in i två typer av dialoger som kommer att löpa genom 
hela projektet. 
 
Medborgardialog: Vi ska sträva efter att medborgarna ska känna sig delaktiga och involverade i 
processen vid framtagandet av programförslaget till Gröna Dalen. Det kan ske exempelvis genom 
fokusgrupper där medborgarna får framföra sina åsikter och förslag kring innehållet i temaparkerna.  
 
Intressentdialog: Vi ska sträva efter att få åsikter, tankar och återkopplingar från olika intresseföre-
ningar i området. Då kan vi tillsammans skapa ett bra samarbete och en god dialog. Intresseföre-
ningar i området kan exempelvis vara båtklubben, koloniträdgårdsföreningen och olika företag.  
 
 

3. Mål 
 
Vi har flera mål med kommunikationen i projektet. Vi vill sträva efter att målgruppen ska veta, kän-
na och tycka olika saker när de har tagit del av information från oss. Målen delas lättast in i tre olika 
kategorier.  
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3.1 Kunskapsmål 
Kunskapsmål – vad vill vi att målgruppen ska känna till eller veta efter att de har tagit del av infor-
mationen? 
 
Vi vill att målgruppen ska veta att processen, planeringen och byggnationen av Gröna Dalen kom-
mer att pågå under en mycket lång tid. Gröna Dalen är ett stort område som kräver mycket planering 
och arbete. Vissa delar kommer att kunna byggas och skapas snabbt och andra delar kommer ta 
längre tid. I den här aspekten är det viktigt att målgruppen får löpande information och kunskap om 
statusen i projektetet, det vill säga vart i processen vi arbetar. Det är också viktigt att målgruppen får 
kunskap och känner till den demokratiska processen i planeringen med Gröna Dalen. Alltså att de 
kommer att kunna lägga önskemål, bidra med idéer och även få veta vid vilka tidpunkter de kan göra 
det.  
 

3.2 Attitydmål 
Attitydmål – vad vill vi att målgruppen ska känna eller tycka efter att de har tagit del av informatio-
nen? 
 
Gröna Dalen kommer att bli ett område där kommuninvånare och turister kan spendera tid till av-
koppling och rekreation. Gröna Dalen är ett område som byggs för att kommunens invånare och be-
sökare ska trivas, uppleva, verka och koppla av i. Därför är det av stor vikt av målgruppen känner 
sig sedda, delaktiga och involverade i planeringen och utvecklingen. Det kommer att finnas en viss 
möjlighet att påverka projektet och innehållet i stadsparken i vissa begränsade områden, exempelvis 
temaparkerna. Det är viktigt att de känner sig nöjda med informationen som de får.  
 

3.3 Handlingsmål 
Handlingsmål – vad vill vi att målgruppen ska göra efter att de har tagit del av informationen? 
 
Vi vill sträva efter att få målgruppen att känna engagemang och vara aktiva kommuninvånare som 
tillsammans med Håbo kommun skapar Gröna Dalen.  
 
 

4. Budskap 
 
Som tidigare har presenterats är Gröna Dalen ett stort projekt med många olika delprojekt. Därför är 
det av största vikt att hela tiden informera ”Det här sker nu”. Stora delar av projektet kommer att 
handla om information snarare än kommunikation. Håbo kommun kommer kontinuerligt att infor-
mera vad som händer och sker just nu samt vad som kommer att hända härnäst. Genom att ständigt 
informera vad som händer med en transparens där ingenting döljs visar vi upp oss som en trygg, 
stark och handlingskraftig kommun som skapar förtroende. Genom att ge målgruppen tydlig infor-
mation är målet att de ska känna sig lugna, trygga och välinformerade.   
 
Givetvis kommer det såklart finnas möjlighet till kommunikation där en dialog är möjlig, exempel-
vis vid medborgarförslag och dess dialog.  
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5. Informationskanaler 
 

För att informera och kommunicera på ett bra sätt är det av stor vikt att använda sig av flera olika 
kanaler, allt beroende på budskap och vald målgrupp. För enkelhetens och tydlighetens skull är ka-
nalerna uppdelade i interna och externa kanaler.  
  
 

5.1 Interna kanaler 
 

 Intranät  
 

 Intern information via E-post  
 

 Möten 
 

5.2 Externa kanaler 
 

 Håbo kommuns externa webbplats.  
Här ser vi vikten av att skapa en egen ”kampanjsida” för projektet där all information samlas för 
ett enhetligt och lättöverskådligt sätt, www.habo.se/gronadalen 
Kampanjsidan hör till kommunens externa webbplats och är alltså inte en egen webbplats på en 
annan domänsida.  
 

 Pressmeddelanden  
 

 Håbo kommuns informationssidor i Bålsta Upplands-Bro Bladet (BUBB)  
 
 Vid behov annonsering  

 
 Enköpings-Posten, Detaljplansprocessen 
 
 Nyhetsbrev till externa intressegrupper, exempelvis båtklubben, kolonilottsföreningen, PRO, SPF 

med flera.  
 

 Facebook 
 

 Twitter 
 
 

6. Målgrupper 
 
I projektet för Gröna Dalen finns det många målgrupper och intressenter. För enkelhetens skull kan 
målgrupperna delas in i tre grupper med olika undergrupper.  
 

1. Medborgare i Håbo kommun 
 

2. Näringsliv och föreningsliv 
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3. Besökare/turister 

 
Se även bilaga 5 – intressentmodellen för övriga intressenter som är viktiga att komma ihåg.  
 
 

7. Omvärld 
 
Faktorer i omvärlden kommer och kan spela en betydande roll i projektet. Att i ett tidigt skede ana-
lysera dem och även arbeta fram eventuella insatser är en fördel om något skulle inträffa.  
 
Exempel på faktorer som kan påverka projektet: 
 

 Ekonomiska läget i omvärlden 
 

 Opinionen mot hela eller delar av projektet blir stark 
 

 Politik och valår 
 

 Överklagande av detaljplaner 
 

 Konkurrens med andra kommuner, medborgarna väljer en annan park för rekreation 
 
Se även kapitel 4 om riskanalys för mer information.  
 
 

8. Tidplan 
 
Tidplanen och kommunikationsplanen följer projektplanen där kommunikationsplanen ska stötta 
projektplanen. Ändras projektplanen ändras också kommunikationsplanen och den preliminära tid-
planen. 
 
Några preliminära ”milstolpar”: 
 
Augusti 2014: 
Planprogrammet börjar att tas fram.  
Kommunikationsinsats: informera om projektet, informera om planprogram, vad som händer nu. 
Hur projektet ser ut och berätta lite framtid.  
Kanal: extern webbplats www.habo.se/gronadalen  
 
Nå även ut till media för att berätta om KS beslut som togs i juni, kort berätta vad som händer nu 
och lite framtid.  
Kanal: pressmeddelande 
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Datum 

Vår beteckning 
 

 2014-05-07 KS 2011/90 nr 2014.1620

 

September 2014: 
Planprogrammet fortsätter att arbetas fram.  
Kommunikationsinsats: informera hur det går, berätta vad vi har gjort och kommit fram till hittills.  
Informera om kommande medborgardialog och intressentdialog som är på gång.  
Kanal: extern webbplats www.habo.se/gronadalen 
 
Oktober/november 2014: 
Medborgardialog och intressentdialog 
Kommunikationsinsats: arbeta inför mötet, informera om mötet för att skapa intresse.  
 
Vi vill sträva efter att ha medborgardialog och intressentdialog tidigt för att få medborgarna delakti-
ga i ett tidigt skede. Det är ett viktigt underlag för att fortsätta projektet på ett bra sätt.  
 
Augusti 2015: 
Medborgardialog och intressentdialog 
Kommunikationsinsats: arbeta inför mötet, informera om mötet för att skapa intresse. 
 
Se även kapitel 3 om preliminär huvudtidplan för Gröna Dalen.  
 
 

9. Utvärdering 
 
Varje kommunikationsaktivitet kommer att utvärderas. I samband med att de specifika aktiviteterna 
planeras kommer också riktlinjer planeras för hur aktiviteterna ska utvärderas.  
 
 

10. Budget och fakturering 
 
Under 2014 och 2015 behöver projektet stöttas med kommunikation i flera olika kanaler, med olika 
budskap, till olika målgrupper och vid olika tidpunkter.  
 
För att nå målgruppen och informera om projektet på ett bra och förtroendeingivande sätt ser vi ak-
tiviteter som annonsering, trycksaker, roll-ups, utskick, illustrationer med mera som viktiga kanaler 
och strategier. För att täcka kostnader för detta är en budget på 100 000 kronor för 2014-2015 rimlig 
för att klara detta.   

 



Projektekonomi
Uppdragsbeskrivning Målformulering Driftekonomi
& Projektplan Projektutv.kalkyl (Fas 1-4)

Projektorganisation Resursbehov
FAS 1 Kommunikationsplan
INITIERING Analyser Omvärldsanalys (Förebilder)

Tidplan Riskanalys m.m.
Projektmöten/WS

Ekonomi Samarbetsprojekt Policy för samarbete
med privata aktörer

Policy för offentlig utsmyckning
Beslut KS 

Kommunicering enl. PBL
 Programarbete Intern & Extern kom.

Medborgardialog&Intressentdialog
Marknadsföring

Kommunikation
Behovsbedömning (Miljöbed.)

FAS 2 Gestaltningsprogram
PLANERING Markanv.tävling? Landskapsanalys

Utredningar& Upphandling Arkeologi
Geo. & grundvatten

     Dagvattenutredning
(Hydrologi)
Diktningsföretag

Upprätta planhandlingar Trafikutr./Bullerutredning?
Kartmaterial (Grundkarta m.m.)
Förproj. Gata&VA

Ekonomi Bidragsansökan (Boverket&EU?)

Avtal Ramavtal
Planavtal
Exploateringsavtal

Beslut KS/KF Samråd
Granskning
Antagande

Detaljplanearbete

Projektplan
  

Ekonomi
 

Upphandling
FAS 3
GENOMFÖRANDE Kompl. Utredningar

Projektering

Fastighetsbildning

Bygglov & Marklov Beslut Tillståndsnämnden Byggnation
Besiktning

Drift & Underhåll

FAS 4 Ekonomi
FÖRVALTNING

Uppföljning Fas 1-2
Fas 3

Aktiviteter

Gröna dalen



Intressenter

KS förvaltning Plan- och utveckling
Kultur- och livsmiljö
Upphandling
Ekonomi
Kommunikation

Bygg- och Bygglov
miljöförvaltning Kart, mät och GIS

Miljö
Bostadsanpassning/tillgänglighet

INTERNA
Miljö- och VA

 teknikförvaltning Gata & park
Fastighetsavdelning

Övriga Socialförvaltningen
Skola (Förskola, grundskola & gymnasium)
Bålsta Polarna? (Fritidsverksamhet)
Kommunala råd
Ekolog!?

     Politik Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tillståndsnämnden

Kommunala bolag Håbohus AB
Håbo Marknads AB

Myndigheter Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
  Räddningstjänsten

 Ambulansservice Enköping/Bålsta
 Polisen

Länsstyrelsen
 Lantmäteriet

Trafikverket (Båtar)
Landstinget/UL (SL?)
Riksantikvarieämbetet
Statens konstråd
Hadisam
Boverket (Bidrag)
Andra kommuner (Förebilder)

Föreningar Bostadsrättsföreningar
Hyresgästföreningen
Samfällighetsföreningar

 Företagarföreningar
Naturskyddsförening

EXTERNA Friluftsfrämjandet
Gröna dalens odlarförening
Idrottsföreningar (Klubbar)
Båtklubbar
Skidklubben
Scouterna
Finska föreningen
Kulturföreningar
Kreativa händer?

Näringsliv Samarbetspartner
Aronsborg konferenshotell
Åbergs museum
Företag i Bista industriområde
Handel (Grossvenor?)
Camping
KKN (Kulturella kreativa näringar)
GN (Gröna näringar)

Allmänheten Berörda fastighetsägare/Närboende
Håbobor (ungdomar/barn/familj/äldre/m.m.)
Övrig allmänhet (besökare/turister m.m.)

Båtklubben
Övriga Nyttjanderättshavare Jorbruksarrendator

Ledningsägare
Intresseorganisationer Handikappsorg.
Kyrkan Pensionärsorg. m.m.
Konsulter (Utredningar m.m.)
Forskare/Universitet/Högskola Håbos hemsida
EU (Bidrag) Enköpingsposten
Andra kommuner (Förebilder) BUBB
Media Nätverkstidningar
Motståndare ToreTV m.m.

Gröna dalen



• __ Dagvattenledning 
~--- Dataledning 1----- Fjärrvärmeledning 
1---- KabeiTVIedning 
1---- Kraftledning t---- Teleledning 
___ Spillvattenledning 
___ Vattenledning 

c 
HÅBO 
KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 
7 46 80 BÅLSTA 
Tel. 0171-525 00 Fax 0171-56333 
Fastighetsgränser och kartdetaljer kan vara av olika 
noggrannhet och kvalitet. 

Utdrag ur Håbo kommuns kartdatabas. 
Aktualitet och objektens riktighet garanteras ej. 
Fastighet: 
Datum: 2014-05-06 Skala: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 77 KS 2014/89 

 

Inrättande av näringslivsråd i Håbo kommun 
Sammanfattning 
Enligt antaget reglemente så ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion 
att utveckla, samordna och följa upp kommunens övergripande 
näringslivsfrågor.  

För att formalisera och effektivisera detta arbete föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att det under kommande mandatperiod inrättas ett näringslivsråd 
under kommunstyrelsen. 

Förvaltningen bifogar förslag på reglemente.  

Beslutsunderlag 
– Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Näringslivsråd i Håbo 
kommun från och med 1 januari 2015.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för 
Näringslivsrådet.  

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Håbo Marknads AB 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1780 

           

           

 



 

 

 

REGLEMENTE 
               

Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-12 KS nr 2014.1633 

 

Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 
Allmänt 
Håbo kommuns näringslivsråd är knutet till kommunstyrelsen.  
 
Näringslivsrådet (Rådet) ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv och har till syfte att 
utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.  
 
Rådets uppgift 
Håbo kommuns näringslivsråd ska utifrån kommunstyrelsens ansvar för övergripande 
näringslivsfrågor;  
 

• stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet 
• skapa förståelse för aktörernas olika roller 
• yttra sig i ärenden som remitterats till rådet 
• bidra till att kommunens mål uppfylls 

 
Sammansättning, mandatperiod och arbetsformer 
Rådet är knutet till kommunstyrelsen 
 
Rådet väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter det år då val har hållits till 
kommunfullmäktige. 
 
Rådet består av fem ledamöter och inga ersättare: 
 

• Två representanter från kommunstyrelsen, väljs av kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsens representanter väljs också till ordförande samt vice ordförande 
• Tre av näringslivet utsedda ledamöter, ledamöterna ska vara utsedda i samråd av samtliga 

näringslivsföreningar i Håbo kommun. 
 
Från tjänstemannaorganisationen närvarar alltid kommundirektören, näringslivschefen och rådets 
sekreterare på rådets sammanträden.  
 
Rådet får besluta om att adjungera deltagare för enskilda ärenden. 
 
Samtliga ledamöter och närvarande tjänstemän har rätt att ställa frågor i näringslivsrådet. Rådet äger 
dock ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger inte rätt att väcka ärenden i 
kommunstyrelsen. 
Administration 
Kommunsdirektören utser rådets sekreterare.  
 
Rådet ska sammanträda fyra gånger per kalenderår. Extra sammanträde ska hållas om rådets 
ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. I övrigt beslutar det rådet om sina egna 
rutiner. 
 
Kallelse till rådets sammanträden utfärdas av ordförande och ska på lämpligt sätt vara ledamöterna 
tillhanda senast 7 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall återföljas av föredragningslista. 



 

 REGLEMENTE 3 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-12 KS nr 2014.1633 

 

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Protokoll justeras av ordförande och i samband med varje sammanträde utsedd justerare senast 14 
dagar efter sammanträde. Protokollet delges rådets ledamöter eventuellt adjungerade och samtliga 
nämnder. Protokollet anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Ersättning till förtroendevalda ledamöter och ersättare i rådet utgår enligt kommunfullmäktiges beslut 
om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda. 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-05-26  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 83 KS 2011/15 

 

Förslag till ny arbetsordning för Håbo kommuns ungdomsråd 
Sammanfattning 
Enligt tidigare arbetsordning antogs medlemmarna i rådet efter beslut i 
Kommunstyrelsen. Detta medförde en rad fyllnadsval som 
kommunstyrelsen hade att ta ställning till. För att underlätta inval och bättre 
anpassa arbetsordningen efter hur ungdomsrådet utvecklats föreslår 
Ungdomsrådet att arbetsordningen skrivs om gällande dels att: 

• ungdomsrådet själv kan fastställa ungdomsrådets ledamöter 
utifrån de nomineringar som inkommit, utifrån den 
mandatfördelning kommunstyrelsen fastställt 

• att ersättning för heldagssamanträden tas bort 

• att rådet utöver politiskt obundet organ även är religiöst obundet 

• att rådet ges möjlighet att sammanträda 5 gånger per år.  

Beslutsunderlag 
– Ungdomsrådets minnesanteckningar från 2014-02-27  
– Ungdomsrådets minnesanteckningar från 2014-03-31 
– Arbetsordning för ungdomsrådet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar anta nytt förslag till arbetsordning för Håbo 

kommuns Ungdomsråd 
__________ 

Beslutsexpediering 
Barn- och ungdomskoordinator 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1827 
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Arbetsordning för ungdomsrådet 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-16 KS2011/15 nr 2014.1357 

 

Arbetsordning för ungdomsrådet 
Ungdomsrådets arbete och syfte  
Ungdomsrådet är ett fristående och partipolitiskt och religiöst obundet rådgivande organ av och för 
ungdomar i kommunen. Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Ungdomsrådet sammanträder 5 gånger 
per år. Mötena förläggs på icke skolpliktig tid.  
 
Ungdomsrådets verksamhet syftar till att: 

- öka ungdomars möjlighet till inflytande i kommunen 
- följa upp Demokratidag, hearings och handlingsplaner 
- formulera gemensamma visioner, utveckla idéer, förslag och lösningar  
- öka den kommunala kompetensen  
- vara remissinstans  
- ge kunskap i mötesteknik  
- utveckla kommunens ungdomsdemokrati och föreslå nya former för ungdomars delaktighet 
- medverka till att göra Håbo kommun till en attraktiv kommun för ungdomar att bo och leva i 

nu och i framtiden 
 
Ungdomsrådet är en lärande organisation där ungdomarna på sikt tar på sig ett ökat ansvar för rådets 
verksamhet. Kommunalråd, ungdomspolitiker, barn- och ungdomskoordinator, ungdomssamordnare 
och ungdomscoach har en stödjande roll i arbetet. Ungdomsrådet har möjlighet att bjuda in 
förvaltningarnas tjänstemän för att bidra med sakkunskap i frågor rådet vill veta mer om.  
 
Minnesanteckningar förs vid ungdomsrådets sammanträde. De justeras vid nästkommande möte, 
därefter delges de kommunstyrelsen och offentliggörs på kommunens hemsida.  
 
Ungdomsrådets uppgift 

- de frågor som ska komma upp på sammanträdet 
- utse vice ordförande 
- förslag och yttrande de arbetat fram 
- välja in personer som nominerats till rådet 
- föreslå ändringar i arbetsordningen  
- godkänna ungdomsrådets minnesanteckningar 

 
Rådet är beslutsmässigt när minst sju ledamöter är närvarande. Kommunalrådet fungerar som 
ordförande i rådet. Ungdomsrådet utser en vice ordförande som kan gå in i ordförandes ställe. Alla 
som ingår i ungdomsrådet har yttrande-, förslags-, och rösträtt. 
 
Mandatperiod och val  
För att kunna väljas till ungdomsrepresentant ska man bo eller gå i skolan i Håbo kommun. 
Ungdomsrepresentanter väljs på en mandatperiod av ett år enligt den mandatfördelning som 
kommunstyrelsen fastslagit (se nedan samansättning ungdomsråd). Fastställandet av nya ledamöte 
sker vid ungdomsrådets möte i oktober månad utifrån de nomineringar som inkommit från respektive 
enhet/elevråd med rätt att välja representant i ungdomsrådet. En ungdomsrådsperiod sträcker sig från 
november till oktober (12 månader), ledamot kan omväljas för fler mandatperioder.  
 
 
 



 

 REGLEMENTE 3 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-16 KS2011/15 nr 2014.1357 

 

 
Styrgrupp för ungdomsdemokrati 
De kommunala representanterna väljs av Kommunstyrelsen och ingår i Styrgrupp för 
ungdomsdemokrati med kommunalrådet som är ordförande, Barn- och ungdomskoordinator samt 
ungdomssamordnare.   

Sammansättning ungdomsråd 
Ungdoms representanter:  

 Fridegårdsgymnasiet och Kämpe  3 stycken representanter 

 Verkstan  2 st. ungdoms representanter 

 Slottsgården  2 st. ungdoms representanter 

 Polarna  3 st. ungdoms representanter 

 Futurum  2 st. ungdoms representanter 

 Gransäterskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Västerängsskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Läraskolan  2 st. ungdoms representanter 

 Potentia education  2 st. ungdoms representanter 

 Sverigefinska rådet  3 st. ungdoms representanter 

 
Kommunala representanter: 
 Ungdomspolitiker  2 stycken representanter 

 Kommunalråd  1 stycken representant 
 
 

Arvoden 
Ungdoms representant arvoderas med 200 kronor per sammanträde. Ersättning för resor till och från 
sammanträde kan utbetalas mellan skola, arbete eller hemadress mot uppvisande av kvitto. Ingen 
ersättning utgår för eventuella sammanträden på ordinarie skoltid eller för annan typ av aktivitet än 
rent sammanträde. Ersättning för kommunala representanter regleras enligt ersättning för 
förtroendevalda. 
 
Förhindrad att delta vid sammanträde  
Har en ledamot förhinder att delta vid ungdomsrådets sammanträde ska det anmälas till Barn- och 
ungdomskoordinator. 
 
Avsägelse  
Att vara ledamot är frivilligt. Vill man inte längre vara med i Ungdomsrådet meddelas Barn- och 
ungdomskoordinator och den verksamhet man representerar som väljer en ny representant. 
 
Arbetsordning 
Ändringar i arbetsordningen beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med ungdomsrådet. 



 

 MINNESANTECKNING 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-10 KS nr 2014.1279 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Ungdomsrådets minnesanteckning 2014-03-31 
Närvaro: Rebecka Wiklund, Elinor Månsson, Maria Demirian, Lisa 
Tchibalina, Ellin Larsson, Johanna Bergbäck, Otto Widén, Rebecca 
Granluns, Viveca Brolin, Janne Sundling, Fredrik Anderstedt, Rasmus 
Kraftelid, Agneta Hägglund, Daniel Cramnell och Charlotta B Carlsson. 

1. Agneta hälsade alla välkomna 
Vi gjorde en presentationsrunda. 

2. Tema kollektivtrafik, Fredrik Holmgren 
Charlotta föredrog grupp 3 handlingsplan om kollektivtrafik och de 
olika kort/biljetter som SL och UL har samt lite om regler kring 
skolkort. Rådet var överens om att det redan i dag finns ganska goda 
möjligheter att åka till rabatterat pris för skolungdom, men att det för 
vissa ungdomar/familjer trots rabatt kan vara en alltför stor 
utgiftspost man inte har råd med. Att gymnasieeleverna fått access 
kort är bra, men även de borde gälla för senare tid då de måste 
komplettera med UL kort kvällstid.  

• Det som upplevs som ett problem är att skolelever måste 
köpa tilläggsbiljett kvällstid. Det förekommer att skolan har 
kvällsarrangemang senare än åtta på kvällen eller om man 
studerar med en kamrat kvällstid. Önskemål finns om att 
giltighetstiden bör förlängas med 2 timmar. Detta även också 
på grund av dålig bussturtäthet vilket gör att man måste 
avbryta sina studier i god tid före kl. 20. Tilläggsbiljett helger 
ser man som naturligt eftersom skolkortet är till för 
skoldagar. 

• Samordningen mellan UL och SL kort önskas kunna bli ännu 
bättre nu när pendeln går både Stockholm - Bålsta och 
Stockholm - Uppsala. 

3. Minnesanteckningar från rådets möte 2014-02-27 
Godkändes och lades till handlingarna. 

4. Arbetsordningen 
Charlotta föredrog förslag till ändringar i arbetsordningen. Råden 
ansåg dem i stort som bra. Förslaget kan framkläggas efter samråd 
med kanslichef. Dock avslogs förslag om att införa en åldersgräns i 
rådet. Rådet ansåg att detta borde vara självreglerande.  

      

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 

 

 

http://www.habo.se/


 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-04-10 KS nr 2014.1279 

 

5. Information  
Agneta informerade om: 
att fritidskonsulent  sagt upp sig och slutar i 
kommunen 
att föreningar nu kan få ersättning för att nattvandra 
att vi nu blivit 20 000 invånare i kommunen 
att cafét i BCJ kommer att ha kvällsöppet från augusti och att det 
även kostnadsberäknas för att eventuellt hålla kvällsöppen även 
under sommaren 

6. Karin Bärudde intervju aktivitetsgruppen 
Arbetsgruppen tyckte att Karin kunde intervjua dem kl. 17 den 26 
maj i anslutning till ungdomsrådets möte. 

7. Övriga frågor 
- Arbetet är i gång med niornas avslutningsfest/balen, blir 11 juni på 
Krägga värdshus i Stallet. 
- ALPA gruppen erbjuder sig att utbilda nattvandrare i första 
hjälpen. Janne är kontaktperson och Charlotta förmedlar kontakten 
till nattvandring i Bålsta och Skokloster.  
- 130 hus kommer att byggas i Frösundavik 

8. Kommande möten 
Tisdag den 29 april kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte styrgrupp 
kl. 17.00) Tema Skolmaten Camilla Grandin. 

Studiebesök riksdagen fredag den 16 maj kl. 15-16.30, Pyry Niemi 
tar emot. 

Måndagen den 26 maj kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Karin Bärudde Tema webb? Vilka olika 
alternativ finns för att bedriva dialog med intresserade på bästa sätt 
om facebook känns omodernt? 

Fredagen den 29 augusti kl. 18.00 Kalmarrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00)  

Måndagen den 29 september kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00)  

Torsdagen den 30 oktober kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Tema hem för hemlösa Thomas Brandell 

Måndagen den 8 december kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00). 

 



 

 MINNESANTECKNING 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-03-03 KS nr 2014.740 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
Ungdomsrådet 27 februari 2014 
Närvaro: Rebecka Wiklund, Elinor Månsson, Maria Demirian, Elin Larsson, 
Johanna Bergbäck, Wilma Befring, Ellen Andersson,  Lina Björnson, Janne 
Sundling, Fredrik Anderstedt, Agneta Hägglund och Charlotta Bjälkebring 
Carlsson. 

1. Agneta Hägglund hälsade välkomna och presentation. 

2. Minnesanteckningarna godkändes med justering av Anderstedt och 
Björnson 

3. Utse webbansvarig - Rådet beslöt att bjuda in Håkan Tapani för att 
tala om webb, PUL och vilka krav som ställs på företrädare för Håbo 
kommun i sociala medier. Rådet överväger att inte ha någon 
facebook utan istället föra dialog med sina e-postadresser och via 
hemsidan där frågeställaren får skriva till kommunmeilen i stället.  

 Ungdomsrådet har tidigare antagit dessa regler :   

Rådets webb- och facebooksrutiner 
När det gäller ungdomsrådets öppna facebookgrupp är det viktigt 
bevakas och dokumentera vad som står där. Ungdomsrådet har ett 
ansvar för vad som skrivs och står på sidan, även sådant andra 
skriver. Ungdomsrådet är kommunens representant utåt och har 
ansvar för att hantera om kränkningar förekommer på sidan. Vi har 
en rutin för att bevaka detta. 

• Eftersom alla i rådet inte har tillgång till facebook skickas alla 
handlingar som har med ungdomsrådet att göra ut via mail.  

• En informationssida om rådet finns på kommunens hemsida med 
länkar till minnesanteckningar och facebook och länk till 
kommunens sida finns på facebook. 

• Syftet med facebook är att dryfta olika frågeställningar med 
andra på facebook i olika kommunala utvecklingsfrågor med 
inriktning mot ungdomars framtid. 

• Diskriminerande texter, kränkningar och personangrepp 
accepteras inte och tas bort från sidan. 

• Webbansvarig ansvarar för att skrämdumpar regelbundet sändes 
till rådets sekreterare för dokumentation. 

• Ansvariga för hemsidan i samråd med ordförande, 
ungdomssamordnare och sekreterare för frågeställningarna 
vidare i den kommunala beslutsprocessen. 

mailto:charlotta.carlsson@habo.se
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4. Fråga om införande av aktivitetsgrupp – Rådet valde Rebecka, Lina, 
Janne och Willma. Vidare ska vi be Karin Bärudde att intervjua dem 
att lägga ut en bild på hemsidan.  

5. Aktivitet i vår- Rådet är tveksamma om Paintball är något för dem. 
Vi får återkomma om det senare i vår. Besök i riksdagen är rådet 
intresserade av. Charlotta tar kontakt med Pyry Niemi och bokar in 
en fredag för besök nu under våren.  

6. Revidering av arbetsordning – fyllnadsval m.m. Rådet ska skriva om 
arbetsordningen så att de själva kan välja in nya ledamöter efter 
nominering från skolor, polare, finskt förvaltningsområde och 
gårdarna, då någon slutat. 

7. Två övriga frågor som Charlotta tar upp med Arne Andersson: 

• Ungdomsrådet önskar fler bänkar från Äppelvägen ner mot 
centrum för de som inte orkar gå så långt.  

• Ungdomsrådet önskar mer belysning i Krägga . 

8. Kommande möten och teman - Svar handlingsplaner som inte 
kommer upp på hearingen: 

• Måndag den 31 mars kl. 18.00 Skoklsoterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Tema kollektivtrafik Fredrik Holmgren 

• Tisdag den 29 april kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Tema Skolmaten Camilla Grandin 

• Studiebesök riksdagen fredag den 16 maj kl. 15-16.30, Pyry 
Niemi tar emot. 

• Måndagen den 26 maj kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Tapani, Karin? Tema webb? Vilka olika 
alternativ finns för att bedriva dialog med intresserade på bästa 
sätt om facebook känns omodernt? 

• Fredagen den 29 augusti kl. 18.00 Kalmarrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00)  

• Måndagen den 29 september kl. 18.00 Skoklosterrummet 
(förmöte styrgrupp kl. 17.00)  

• Torsdagen den 30 oktober kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00) Tema hem för hemlösa Thomas Brandell 

• Måndagen den 8 december kl. 18.00 Skoklosterrummet (förmöte 
styrgrupp kl. 17.00)  
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Medlemmar i rådet: 

Fridegårdsgymnasiet o 
Kämpe 

 

Verkstan  

Slottsgården  

Polarna  
 

Futurum  

Gransäterskolan  

Västerängsskolan   

Läraskolan  

Potentia  

Sverigefinska rådet  

 

 

Vid anteckningarna  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 
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